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Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

 

 

v školskom roku 2017/2018 

 

Predkladateľ Pečiatka a podpis 

 

Mgr. Mária Civáňová,  

riaditeľka ZŠ 

Správa bola prerokovaná 

 pedagogickou radou  

30. 8. 2018. 

 

 

 

 

Mgr. Mária Civáňová  

riaditeľka ZŠ 

 

Vyjadrenie rady školy Pečiatka a podpis 

 

Rada školy 

odporúča/neodporúča  

zriaďovateľovi, Obci Výčapy – Opatovce, 

schváliť Správu ZŠ o výsledkoch 

a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti  v školskom roku 2017/2018. 

28. 8. 2018 

 

 

 

 

PaedDr. Gabriela Lieskovcová 

predsedníčka ŠR 

 

Stanovisko zriaďovateľa Pečiatka a podpis 

 

Obec Výčapy – Opatovce 

schvaľuje/neschvaľuje  

Správu ZŠ o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti  v školskom 

roku 2017/2018. 

 

 

 

 

 

Ing. Jozef Holúbek 

za zriaďovateľa 
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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 2017/2018, 

5. Správ o činnosti výchovného poradcu, metodických orgánov a koordinátorov, 

6. Správy 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 2017/2018. 

 

Ďalšie podklady: vyhodnotenie jednotlivých školských podujatí, súťaží a olympiád, štatistiky  

                             o stave a výsledkoch žiakov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovali:       Mgr. Mária Civáňová, riaditeľka školy 

                             Mgr. Jozef Janči, zástupca riaditeľky školy  

                             Mgr. Zuzana Kijácová, zástupkyňa riaditeľky školy  

                             Správa o činnosti ŠR -  PaedDr. Gabriela Lieskovcová, predsedníčka ŠR 

                             Správa o hospodárení školy - Alžbeta Práznovská, ekonómka školy              
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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 2017/2018  

                                         

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 Výčapy-Opatovce v školskom roku 2017/2018, začalo jej 

ustanovujúcim zasadnutím dňa 19. 04. 2016. Jej funkčné obdobie trvá do apríla 2020. 

 

 

 

 

Členovia rady školy v školskom roku 2017/2018: 

 

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

1. PaedDr.Gabriela Lieskovcová predsedníčka pedagogických pracovníkov 

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 
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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 2017/2018 
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Rada školy sa schádza v zmysle Článku VI. ods. 7 Štatútu rady školy štyrikrát ročne a podľa 

potreby. V školskom roku 2017/2018 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. Zasadnutia rady školy sa konali podľa plánu 

zasadnutí a riadili sa podľa platných zákonov a v súlade so Štatútom rady školy. 

 

7. zasadnutie Rady školy pri Základnej škole vo Výčapoch Opatovciach 185,                       

dňa 30. augusta 2017 

Program: 1. Otvorenie 

      2. Inovovaný školský vzdelávací program. 

      3. Personálne, pedagogicko-organizačné a materiálne zabezpečenie  

         výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2017/2018 

            4. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v šk. roku 2016/2017 

            5. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

               ZŠ za školský rok 2016/2017 

            6. Školský poriadok 

      7. Organizácia 16. školského plesu 

            8. Uznesenia 

                  9. Záver  

Uznesenie č: 42/2017 

Rada školy berie na vedomie program zasadnutia, zapisovateľa p. Zuzanu Angermayerovú 

a overovateľov zápisnice: p. Zuzanu Matyovú, p. Lenku Gazdíkovú. 

Uznesenie č.43/2017 

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

Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2017/2018. 

 Uznesenie č.44/2017 

 Rada školy berie na vedomie výchovno-vzdelávacích výsledkov v šk. roku 2016/2017 

 Uznesenieč.45/2017 

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

a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2016/2017 

 Uznesenie č.46/2017 

Rada školy berie na vedomie školský poriadok ZŠ 

 

 Uznesenie č.47/2017 

Rada školy súhlasí s organizáciou 16. školského plesu  
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8. zasadnutie Rady školy pri Základnej škole vo Výčapoch Opatovciach 185,                       

dňa 29. novembra 2017 

Program:                  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa, overovateľa zápisnice 

                        2. Plán hlavných úloh ZŠ v školskom roku 2017/2018 

                                   3. Vyhodnotenie plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy za  

                                      obdobie 2016/2017 

                                   4. Návrh plánu zasadnutí Rady školy v kalendárnom roku 2018 

                                   5. Hodnotenie školy 

                                   6. Školský poriadok 

                                   7. Diskusia 

                                   8. Uznesenia 

                         9. Záver 

Uznesenie č.48/2017 

RŠ berie na vedomie zapisovateľa zápisnice PaedDr. Martina Čuláka a overovateľov zápisnice: 

Mgr. Andreu Némethovú a p. Zuzanu Angermayerovú. 

Uznesenie č. 49/2017 

RŠ berie na vedomie Plán hlavných úloh ZŠ v školskom roku 2017/2018 

Uznesenie č. 50/2017 

RŠ berie na vedomie Vyhodnotenie plnenia koncepčného zámeru rozvoja školy za obdobie 

2016/2017 

Uznesenie č. 51/2017 

RŠ schvaľuje Návrh plánu zasadnutí rady školy v kalendárnom roku 2018 

Uznesenie č. 52/2017  

RŠ berie na vedomie hodnotenie školy 

Uznesenie č. 53/2017   

RŠ schvaľuje zmeny v školskom poriadku.  

Uznesenie č. 54/2017 

RŠ odporúča zrušiť automat na obilninové nápoje 

 

9. zasadnutie Rady školy pri Základnej škole vo Výčapoch Opatovciach 185,                       

dňa 28. februára 2018 

Program:  1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľa  

  2. Výročná správa o činnosti Rady školy v kalendárnom roku 2017 
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  3. Vyhodnotenie 16. školského plesu 

  4. Návrh na využitie finančných prostriedkov zo školského plesu 

  5. Schválenie rozpočtu ZŠ na rok 2018 

  6. Hodnotenie školy 

  7. Diskusia  

  8. Uznesenia  

  9. Záver 

Uznesenie č. 55/2018   

Rada školy berie na vedomie zapisovateľa zápisnice : Ing. Lucia Augustíneková 

A overovateľov zápisnice: Ing. Lenka Gazdíková a František Tóth 

Uznesenie č. 56/2018   

Rada školy schvaľuje Výročnú správu o činnosti rady školy v kalendárnom roku 2017 

Uznesenie č. 57/2018   

Rada školy berie na vedomie Vyhodnotenie 16. školského plesu 

Uznesenie č. 58/2018   

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

Uznesenie č. 59/2018   

Rada školy berie na vedomie návrh rozpočtu ZŠ na rok 2018 

Uznesenie č. 60/2018   

Rada školy berie na vedomie hodnotenie školy za uplynulé obdobie 

Uznesenie č. 61/2018  

Rada školy odporúča zriaďovateľovi ZŠ zvýšiť poplatok za vedenie ŠKD na sumu 7 €.  

10. zasadnutie Rady školy pri Základnej škole vo Výčapoch Opatovciach 185,                       

dňa 7. júna 2018 

Program: 1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 

                2. Príprava výberového konania na riaditeľa školy 

                3. Uznesenia 

                4. Diskusia 

                5. Záver 

Uznesenie č. 62/2018  
RŠ berie na vedomie zapisovateľa zápisnice Ing. Piterku a overovateľov zápisnice Ing. 

Augustínekovú, Ing. Matyovú 

 

Uznesenie č. 63/2018  
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RŠ berie na vedomie kandidáta na výberové konanie na riad. školy 

Uznesenie č. 64/2018  
RŠ berie na vedomie výberovú komisiu 

 

Uznesenie č. 65/2018  
RŠ navrhuje dátum a čas výberového konania na 19.6.2018  14:30 hod. 

 

Uznesenie č. 66/2018  

RŠ ukladá predsedovi RŠ poslať uchádzačovi pozvánku na výberové konanie  

Uznesenie č. 67/2018 RŠ ukladá predsedovi RŠ poslať výzvu na okresný úrad a štátnu školskú 

inšpekciu, aby delegovali zástupcu do RŠ na výberové konanie 

 

Výberové konanie na riaditeľa ZŠ Výčapy – Opatovce 185, konané dňa 19.júna 2018 

Program: Výberové konanie na riaditeľa ZŠ 

 

Uznesenie č. 68/2018 

Rada školy pri Základnej škole Výčapy-Opatovce 

 

A. Navrhuje obci Výčapy-Opatovce, zriaďovateľovi Základnej školy vo Výčapoch-Opatovciach 

185, podľa § 4 ods. 4 a v súlade s § 3 ods. 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 vymenovať na základe výsledkov výberového konania Mgr. Máriu Civáňovú do 

funkcie riaditeľa Základnej školy, Výčapy - Opatovce 185, 951 44. 

 

B. Ukladá predsedovi rady školy písomne oznámiť uchádzačke výsledok výberového konania v 

termíne do 10 dní od ukončenia výberového konania. 

 

11. zasadnutie Rady školy pri Základnej škole vo Výčapoch Opatovciach 185,                       

dňa 27. júna 2018 

Program: 

1. Otvorenie, určenie zapisovateľa a overovateľa 
2. Správa o hospodárení ZŠ za rok 2017 
3. Návrh na materiálno-personálne zabezpečenie ZŠ v školskom roku 2018/2019 

4. Informácie o zápise žiakov do 1. ročníka 

5. Informácie z rodičovských združení prostredníctvom zápisníc 

6. Hodnotenie školy 

7. Diskusia 
8. Uznesenia 

9. Záver 

Uznesenie č. 69/ 2018 
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RŠ berie na vedomie zapisovateľa zápisnice Ing. Zuzanu Matyovú a overovateľov zápisnice Ing. 

Arch. N. Kunovú a Mgr. J. Kunovú 

Uznesenie č. 70/ 2018 

RŠ berie na vedomie správu o hospodárení ZŠ za rok 2017 

Uznesenie č. 71/ 2018 

RŠ berie na vedomie Návrh na materiálno-personálne zabezpečenie  ZŠ v školskom roku 

2018/2019 

Uznesenie č. 72/ 2018 

RŠ berie na vedomie informácie o zápise žiakov do 1. ročníka 

Uznesenie č. 73/ 2018 

RŠ berie na vedomie informácie z rodičovských združení prostredníctvom zápisníc 

Uznesenie č. 74/ 2018 

RŠ 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 

všetci 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  PaedDr. M. Billiková PhDr. Ľ. Vihnyarová, PhD. 
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cudzích jazykov Mgr. M. Nergešová 

Mgr. P. Halászová 

Predmetová komisia 

výchovných predmetov 

 

Mgr. J. Janči Mgr. K. Kapustová 

Mgr. Ľ. Arpášová 

Mgr. Z. Kunová 

Mgr. Z. Mikušová 

PaedDr. G. Lieskovcová 

Mgr. K. Kondelová 

Mgr. M. Práznovský 

Metodické združenie pre 1. st. 

 

Mgr. A. Némethová Mgr. J. Janči 

Mgr. L. Molnárová 

Mgr. Z. Mikušová 

Mgr. K. Kapustová 

Mgr. P. Halászová 

Mgr. E. Veseličová 

Mgr. M. Nergešová 

Mgr. M. Jančovičová 

 

Metodické združenie 

špeciálnych pedagógov 

 

Mgr. V. Vlčková Mgr. E. Veseličová 

Mgr. M. Jančovičová 

Metodické združenie ŠKD 

 

Mgr. D. Cigáňová Mgr. Z. Kunová 

E. Koprdová 

 

Výchovná komisia 

 

riaditeľka školy zástupcovia riaditeľky, 

výchovná poradkyňa, 

triedny učiteľ žiaka 

školský špeciálny pedagóg 

Dohľad nad otázkami BOZP 

 

 Mgr. J. Janči 

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, 
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 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: 
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 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. V školskom roku 

2017/2018 sa komisionálne skúšky nekonali, tieto komisie nezasadali. Ostatné poradné orgány 

zasadajú podľa potreby.  

 

 

 

 

 

B/ Údaje o žiakoch školy v školskom roku 2017/2018 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

                  stav k 15. 9. 2017      stav k 30. 6. 2018  
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ročník 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 1   2 28 1   

2. 1 18 0   1 18 0   

3. 2 29 1   2 29 1   

4. 

 

1 26 1   1 26 1   

5. 2 31 2  3 Spolu 

78 

2 31 2 3 Spolu 

78 

6. 

 

1 24 1   1 24 2   

7. 

 

1 23 1   1 23 1   

8. 

 

1 20 4   1 20 4   

9. 

 

1 14 3   1 14 3   

Spolu 

 

12 213 14   12 213 15   

Šptr.A 

 

1     4  0    1     4   0   

Šptr.B 

 

1     4  0    1     4   0   

Spolu 14 221 14   14 221 15   

           

           

 

 

          

C/ Údaje o počte zapísaných detí do 1. ročníka 

 
c1) Údaje o počte žiakov zapísaných do 1. ročníka 

 

 
počet  

zapísaných 

žiakov 

spolu 

Z toho 

dievčat 

Z toho do 

špeciálnej 

triedy 

Z toho 

do 

bežnej  

triedy 

Z toho 

dievčat 

Odklady  nezaškolení 

v MŠ % 

počet 

tried 

špeciálna 

trieda 

/spolu 

s inými 

ročníkmi/ 

29 9 0 29 9 4 0 2  0 
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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 prijatých do prvého ročníka ZŠ Výčapy-Opatovce je 30. Počet žiakov  zapísaných 

na stredné školy je 15. 4 žiaci z piateho ročníka sú zapísaní na osemročné gymnázium.Všetci 

žiaci boli prijatí na stredné školy v 1. kole prijímacieho konania. Prijatí na gymnázium: 3 žiaci, 

20%, odbor s maturitou: 8 žiakov, 53,3%. Prijatí na odbor bez maturity: 4 žiaci, 26,6%. 

Bod č. 4 

počet 

žiakov 

9.roč. 

gymnáziá SOŠ – 4-ročné SOŠ – 3-ročné OU 

15 prihlás. prij. prihlás. prij. prihlás. prij. prihlás. prij. 

3 3 8 8 3 3 1 1 

 

Gymnázia

SOŠ - 4 r.

SOŠ-3.r

OU

 
2017/2018 

 

percentuálne: gymnáziá  20%, SOŠ s maturitou 53,3%, SOŠ bez maturity 20%, OU 6,6%. 

a) Rozmiestnenie žiakov IX. triedy na jednotlivé typy SŠ v školskom roku 2017/2018 

IX. ročník 

1. Lukáš Barbírik – Súkromná SOŠ polytechnická DSA, Novozámocká 220, Nitra – 

mechanik nastavovač 

2. Adam Bédi – Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra – farmaceutický laborant 

3. Patrik Bomboš - Katolícka spojená škola, Farská 19, Nitra – gymnázium 
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4. Lukáš Čepilek – Športové gymnázium – Spojená škola, Slančíkovej 2, Nitra – 

športové gymnázium 

5. Tomáš Čerešník - Súkromná SOŠ polytechnická DSA, Novozámocká 220, Nitra – 

programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 

6. Samuel Dávid - Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, Nitra – farmaceutický 

laborant 

7. Marko Feranský - Súkromná SOŠ polytechnická DSA, Novozámocká 220, Nitra – 

elektromechanik - silnoprúdová technika 

8. Alexander Fraňo - SOŠ gastronómie a CR, Levická 40, Nitra – kuchár 

9. Michal Galbavý - Súkromná SOŠ polytechnická DSA, Novozámocká 220, Nitra – 

programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 

10. Nikolas Hurban – SOŠ potravinárska, Cabajská 6, Nitra – kontrolór potravín 

11. Nikola Chrzaszczová - Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra – kozmetička a 

vizážistka 

12. Jadranka Kučerová - Stredná odborná škola, Cintorínska 4, Nitra - kaderník 

13. Matúš Mitko - Súkromná SOŠ polytechnická DSA, Novozámocká 220, Nitra – 

programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 

14. Veronika Molnárová - Piaristická spojená škola, Piaristická 6, Nitra - gymnázium 

       Špeciálna trieda 

Matúš Chudý – Odborné učilište pri Sš, M. Urbana 160/45, Námestovo - spracúvanie dreva 

– stolárska výroba – 1 žiak 

 

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

 

Počet žiakov, ktorí sa hlásili na osemročné 

gymnáziá 

gymnáziá 

4 prihlásených prijatých 

4 4 

 

Prijatí žiaci na osemročné gymnázium: 

1. Matúš Dávid – Piaristická spojená škola, Piaristická 6, Nitra  

2. Kvetoslava Kunová - Katolícka spojená škola, Farská 19, Nitra 

3. Sabína Kunová – Gymnázium, Párovská 1, Nitra 

4. Simona Kunová - Gymnázium, Párovská 1, Nitra 

c, Žiaci 8. ročníka, ktorí sa hlásili strednú školu 
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      1. Laura Malušová – Elokované pracovisko SSŠ – o. z. Súkromná obchodná akadémia,            

Štúrova 22, 949 01 Nitra – obchodná akadémia - prijatá 

       2. Noel Elkrief – Gymnázium, Golianova Nitra. neprijatý 

Mário Biháry, žiak 7.triedy, odchádza zo 7.ročníka – SOŠ stavebná, Nábrežie mládeže 1, 950 

28 Nitra 

Viliam Šarkozi, žiak 8.triedy, odchádza z 8.ročníka - SOŠ stavebná, Nábrežie mládeže 1, 950 

28 Nitra 

 

E/  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

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

alebo  Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2017/2018 

 - 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. 2528 2528/0 1 Pochvala triednym 

učiteľom – 13 žiakov 

2. 1486 1486/0 0 Pochvala triednym 

učiteľom – 5 žiačok 

3. 3167 3167/0 0 Pochvala triednym 

učiteľom – 1 žiačka  

4. 2252 2236/16 0 Znížená známka zo 

správania na stupeň 3 – 

1 žiačka 

Pokarhanie triednym 

učiteľom – 2 žiaci 

Pokarhanie riaditeľom 

školy – 2 žiaci 

Pochvala triednym 

učiteľom – 4 žiaci 

Špeciálna 

trieda A 

1059 894/165 0 Pokarhanie riaditeľom 

školy – 2 žiaci  

Znížená známka zo 

správania na stupeň 3 – 

2 žiaci 

5. 3991 3990/1 0 Pochvala triednym 
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učiteľom – 5 žiakov 

Napomenutie triednym 

učiteľom – 4 žiaci 

6. 3405 3315/90 0 Znížená známka zo 

správania na stupeň 3 – 

1 žiak  

Pochvala triednym 

učiteľom – 1 žiačka 

7. 3544 3376/168 1  

 

Znížená známka zo 

správania na stupeň 2 – 

1 žiak  

Znížená známka zo 

správania na stupeň 3 – 

1 žiak  

Napomenutie triednym 

učiteľom – 2 žiaci 

Pokarhanie riaditeľom 

školy – 2 žiaci 

Pochvala triednym 

učiteľom – 3 žiaci  

8. 2765 1945/820 1 Znížená známka zo 

správania na stupeň 3 – 

1 žiak  

Pochvala triednym 

učiteľom – 7 žiakov 

9. 2402 1834/568 0 Znížená známka zo 

správania na stupeň 3 – 

1 žiačka  

Napomenutie triednym 

učiteľom – 1 žiak 

Pokarhanie riaditeľom 

školy – 1 žiak 

Pochvala triednym 

učiteľom – 1 žiak 

Špeciálna 

trieda B  

558 558/0 0 
--- 

 

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 28 27 27 Priemer známok:  

I.A – 1,13 

I.B – 1,02 

1 

e3) Hodnotenie žiakov  2. – 4. ročníka  
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 II.  III. A III.B IV.  

Slovenský 

jazyk a lit.  
1,33 1,47 1,79 1,85 

Anglický 

jazyk 
1,00 1,27 1,43 1,88 

Matematika 

 
1,06 1,47 1,79 1,92 

Prvouka 

 
1,06 - - - 

Etická 

výchova 
- 1,00 1,00 1,00 

Náboženská 

výchova 
1,00 1,00 1,00 1,00 

Hudobná 

výchova 
1,00 1,00 1,00 1,00 

Výtvarná 

výchova 
1,00 1,00 1,00 1,00 

Telesná a šp. 

výchova 
1,00 1,00 1,00 - 

Informatika 

 
1,00 1,00 1,00 - 

Informatická 

výchova 
- - - 1,16 

Prírodoveda 

 
- 1,27 1,07 1,69 

Vlastiveda 

 
- 1,33 1,29 1,54 

Telesná 

výchova 
- - - 1,00 

Pracovné 

vyučovanie 
- 1,00 1,00 1,00 

Priemer 1,05 1,15 1,20 1,34 

 

 

 

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 

3. var. A 1 1 0 

  2.var A 1 1 0 

 

Šp. tr. B 

      

6. var. A 1 - - 

7. var. A 2 2 0 

9.var. A 1 1 0 

7. var. B 1 1 0 
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spolu  9 8 0 

 

pozn.: Žiak 6. ročníka var.A zo Šptr.B nebol v našej ZŠ hodnotený. 

 

e5) 2. stupeň základnej školy 

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

Anglický jazyk 1,31 2,13 1,96 2,17 2,35 2,79 

Biológia 1,50 2,47 2,50 2,39 2,15 2,43 

Dejepis 1,69 2,20 2,00 1,91 2,00 2,79 

Etická výchova 1,00 1,00 1,00 - 2,30 1,00 

Fyzika - - 2,17 2,39 2,35 2,64 

Geografia 1,13 1,53 1,17 1,17 1,60 1,71 

Hudobná výchova 1,00 1,00 1,17 1,13 - - 

Chémia - - - 2,13 2,20 2,71 

Informatika 1,56 2,20 1,50 1,57 1,50 1,21 

Matematika 1,56 2,33 2,50 2,57 2,70 2,93 

Náboženská výchova 1,00 1,00 1,04 1,13 1,00 1,15 

Nemecký jazyk - - - 1,57 1,80 2,31 

Občianska náuka - - 1,08 1,13 1,25 1,21 

Slovenský jazyk a literatúra 1,94 2,53 2,04 2,04 2,60 2,93 

Svet práce - - - - 1,20 - 

Technika 1,38 1,00 1,04 1,04 1,35 - 

Telesná a športová výchova 1,00 1,07 1,00 1,04 1,10 1,00 

Výchova umením - - - - 1,10 1,00 

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

Priemer 1,31 1,65 1,54 1,65 1,80 1,99 

 

e6)  Výsledky externých meraní – TESTOVANIE 9 
 

Testovanie 9 2018  -  Analýza výsledkov testovania z matematiky 

 

Počet testovaných žiakov: 13, 1 žiačka sa Testovania nezúčastnila. 

Priemerná úspešnosť v rámci SR bola : 55,9% 

Priemerná úspešnosť našej školy: 58,5%  + 2,6%  nad priemerom SR 

Percentil školy: -- 

Najúspešnejší žiaci:   100%  - Patrik Bomboš  

                                     85%  - Samuel Dávid, Tomáš Čerešník 

 

 

 

Testovanie 9 2018  -  Analýza výsledkov testovania zo slovenského jazyka a literatúry 
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Počet testovaných žiakov: 13, 1 žiačka sa Testovania nezúčastnila. 

 

Priemerná úspešnosť v rámci SR bola : 63% 

Priemerná úspešnosť našej školy: 64% ,  + 1%  nad priemerom SR 

Najúspešnejší žiaci:   88%  - Veronika Molnárová 

                                   80%  - Patrik Bomboš, Adam Bédi   

 

e7)  Výsledky externých meraní – TESTOVANIE 5 

 
V  školskom roku 2017/2018 sa dňa 22.11. 2017 uskutočnilo Testovanie piatakov zo 

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

ktoré získali na 1. stupni základnej školy.  

 

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 31 žiakov 5. ročníka. 

Výsledky z matematiky: úspešnosť školy   71,5%,  + 6,8% nad priemerom SR 

                                        úspešnosť v rámci SR  64,7 %  

Najlepšie výsledky : Sabína Kunová – 96,7% 

                                  Simona Kunová – 90% 

                                  Matúš Dávid - 90% 

                                  Kvetoslava Kunová - 90% 

                                  Tomáš Muzika – 90% 

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 31 žiakov 5. ročníka. 

Priemer celej triedy bol 67,7%,  + 4,9% nad priemerom SR.  

Celoslovenský priemer: 62,8%. 

Najlepšie výsledky –  Sabína Kunová – 96,7%  

                                    Marek Ďurčo – 96,7% 

                                    Simona Kunová – 93,3% 

                                    Kvetoslava Kunová – 93,3% 

                                    Kristína Angermayerová – 90% 

 

 

 

 

 

 

A. Dosiahnuté výsledky žiakov 1. stupňa vo vedomostných súťažiach, vo 

výtvarných , hudobných a tanečných súťažiach a výsledky žiakov školy 

v športových súťažiach v šk. r. 2017/2018. 
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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 

  úspešní 

riešitelia – 4 

žiaci, 

2.ročník 

  

Pytagoriáda  

 P4,  

účasť na OK      

Hviezdoslavov 

Kubín 

2 žiačky 

účasť na OK      

Šaliansky Maťko 

1 žiačka – 3.B 

1. žiak – 4. ročník 

OK – 3. miesto 

a čestné 

uznanie 

    

Záložka do kníh 

spája slovenské školy 

1. st. 

účasť     

Sambáčik – 1. stupeň 

Vo víre tanca 

Tanečný kolotoč 

12 žiačok 1.stupeň 

1 žiačka – 1.ročník 

Sambáčik  - 2. 

stupeň 

Vo víre tanca 

Tanečný kolotoč 

7 žiačok 2. stupeň 

 

2. miesto 

1. miesto 

 

2. miesto 

 

2. miesto 

3. miesto 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Vesmír očami detí 

1 žiačka – 4. ročník 

1 žiačka -  2. ročník 

ocenená práca     

Rozprávkové 

vretienko  -  

2 žiaci, 4. ročník 

1. miesto 

1. miesto 

    

Talent regiónu 

1 žiačka – 2. ročník 

1. miesto - 

región 

    

Svet fantázie 

výtvarná súťaž 

1. žiačka -  1.B 

ocenená práca     

Biblia očami detí – 

výtvarná súťaž 

1 žiačka – 1.B 

cena poroty     

Prehadzovaná trojíc  

žiakov 1. stupňa 

9  žiakov -  1. stupeň 

3.miesto 

regionálne kolo 
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Gym. štvorboj – 

staršie žiačky, 4 

žiačky 

7. – 9. ročník 

mladšie žiačky,  4 

žiačky 5. ročník 

4. miesto 

 

 

 

2. miesto 

    

Malý futbal ml. žiaci 

10 žiakov 5. – 7. roč. 

4. miesto     

Malý futbal najml. 

žiaci – McDonalds 

cup 

10 žiakov 

2. – 4. ročník 

 

účasť 

    

Atletika – 

majstrovstvá okresu, 

18 žiakov, 5. – 9. 

ročník 

umiestnenia 

v prvej 

desiatke – 4 

žiaci 

    

Orientačný beh – 4 

žiaci, 4 žiačky 

účasť     

Atletika – cezpoľný 

beh 

2 žiaci, 2 žiačky, 8. 

a 9. ročník 

8. a 15. miesto     

Stolný tenis  

3 žiačky –  7. a 8. 

roč.  

2. miesto     

Na bicykli bezpečne 

2 žiačky – 5.ročník 

2 žiaci – 6. ročník 

4. miesto     

Kľúče od pevnosti  

6 žiakov – 8. ročník 

3. miesto     

Športový deň 

v Podhoranoch 

florbal chlapci –  

8 žiakov 2. stupeň 

vybíjaná dievčatá – 

11 dievčat 2. stupeň 

 

 

 

1. miesto 

 

3. miesto 

    

Športové súťaže  

malý futbal, florbal, 

atletika, stolný tenis, 

cezpoľný beh, 

orientačný beh, 

športová gymnastika 

prehadzovaná 

plavecký kurz – 3. 

ročník 

lyžiarsky výcvik – 7. 

ročník 
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B. Dosiahnuté výsledky žiakov 2. stupňa a špeciálnych tried v predmetových 

olympiádach a súťažiach v šk. roku 2017/2018 
 

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 žiačky – 5. ročník 

1 žiačka – 6. ročník  

1 žiak – 7. ročník 

1 žiak – 9. ročník  

úspešní 

riešitelia : 

7. – 11. miesto 

– 5. ročník 

15. – 19. miesto 

– 5. ročník 

23 – 24. miesto 

– 6. ročník   

    

Matematický Klokan  

30 žiakov 5. – 9. 

ročníka 

 

 

 

 úspešní 

riešitelia: 

3 žiaci – 

5. ročník 

1 žiak – 

7. ročník  

  

Pytagoriáda  

2 žiaci – 5. ročník 

1 žiačka – 6. ročník 

1 žiak – 7. ročník 

1 žiak – 8. ročník  

úspešní 

riešitelia:  

13. miesto – 6. 

ročník 

18. miesto – 5. 

ročník – 1 

žiačka 

    

Všetkovedko  

18 žiakov 2. – 5. 

ročníka   

  úspešní 

riešitelia: 

1 žiak – 

5. ročník  

  

Pikomat  

1 žiak – 6. ročník 

  účasť   

iBobor  

142 žiakov 2. – 9. 

ročníka  

  úspešní 

riešitelia: 

20 žiakov 

v 4. – 5. 

ročníku, 

8 žiakov 

v 6. – 7. 

ročníku, 

6 žiakov 

v 8. – 9. 

ročníku  
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Biblická olympiáda 

2 žiaci – 5. ročník 

1 žiačka – 8. ročník 

1.miesto     

Biologická 

olympiáda  

1 žiačka – 6. ročník  

1 žiak – 7. ročník 

úspešní 

riešitelia: 

1.miesto - 6. 

ročník 

11. miesto – 7. 

ročník 

    

Hliadka mladých 

zdravotníkov 

4 žiaci – 8. ročník  

1 žiačka – 7. ročník 

účasť     

Technická 

olympiáda 

1 žiak – 9. ročník 

1 žiak – 8. ročník 

1 žiak – 7. ročník  

účasť     

Chemická olympiáda 

2 žiaci – 9. ročník 

úspešný 

riešiteľ:  

3. miesto – 1 

žiak 

úspešný 

riešiteľ 

   

Dejepisná olympiáda   

2 žiaci – 7. r.  

1 žiačka – 6. r. 

úspešní 

riešitelia:  

7. miesto – 6. 

ročník 

9. miesto – 7. 

ročník 

22. miesto – 7. 

ročník 

    

Geografická 

olympiáda 

1 žiak – 7. ročník 

účasť     

Olympiáda v SJL 

1 žiačka – 8.ročník  

účasť     

Olympiáda v ANJ  

1 žiak – 8. ročník 

1 žiak – 7. ročník  

účasť      

Story ANJ  

1 žiak  - 8. ročník 

2. miesto      

Song ANJ 

/skupinový spev/ 

5 žiačok – 7. ročník    

účasť 
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Talent regiónu  

2 žiačky – 5. ročník  

1 žiačka – 7. ročník   

1. miesto – 5. 

ročník 

2. miesto – 7. 

ročník 

3. miesto – 5. 

ročník  

    

Hviezdoslavov 

Kubín 

1 žiačka – 6. ročník 

1 žiak – 8. ročník 

účasť      

Šaliansky Maťko  

1 žiačka – 6. ročník 

účasť     

Svet patrí mladým 

3 žiaci – 7. ročník  

 

ocenené práce 

– 2 žiačky 

    

Poptón 

1 žiačka – 7. ročník  

účasť     

Vianočné 

aranžovanie 

1 žiačka – 6. ročník 

účasť     

Záložka do kníh 

spája slovenské školy 

Šptr.A, Šptr.B 

  účasť   

Ornamentálna mapa 

Slovenska – výtv. 

súťaž 

Šptr.A 

  3. miesto   

Výtvarné talenty 

1 žiak - Šptr.A 

 2. miesto    

Biblia očami detí – 

výtv. súťaž 

Šptr.A, Šptr. B 

 1.miesto – 

Šptr.B 

2.miesto – 

Šptr.A 

3.miesto – 

Šptr.A 

   

Tvoriť môže každý 

Šptr. B 

2. miesto     

Časopis Vrabček - 

výtvarná súťaž 

Paletko – Šptr.A 

  publiko-

vané 

a ocenené 

práce – 1 

žiačka 
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F/ Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v školskom roku 2017/2018 

(§2 ods.1 písm. f) 

    

I. stupeň  ZŠ       II. stupeň  ZŠ 

 

Trieda Uplatňované učebné plány 

1.A             iŠkVP           ISCED 1 

1.B             iŠkVP     

2.             iŠkVP 

3.A             iŠkVP 

3.B             iŠkVP 

4.             ŠkVP 

Šptr.A  Variant A pre MP 

Šptr.B 
Variant A pre MP 

Variant B pre MP 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Učebný plán ISCED 1 – v školskom roku 2017/2018 platil  
pre 1. , 2. a 3. ročník 

 

Trieda 
Uplatňované učebné plány 

5.A                   iŠkVP   ISCED 2 

5.B iŠkVP 

6. iŠkVP 

7. iŠkVP 

8. ŠkVP 

      9.                   ŠkVP 

Vzdelávaci

a 

oblasť 

ročník 1. 22. 3. 4. spolu 

iŠVP     

iŠkVP 

predmet počet  

hodín 

počet  

hodín 

počet  hodín počet  

hodín 

iŠVP  iŠkVP 
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Učebný plán ISCED 1 – v školskom roku 2017/2018 platil  
pre  4. ročník 

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 

       

Vzdelávacia 

oblasť 

ročník 1. 2. 3. 4. spolu 

ŠVP     ŠkVP 
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Učebný plán ISCED 2 – v školskom roku 2017/2018 

 platil pre 5., 6. a 7. ročník  
 

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 

Vzdelávacia  

oblasť 

roční

k 

5. 66. 7. 8. 9. 

 

spolu 
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Učebný plán ISCED 2 – v školskom roku 2017/2018  

platil pre 8. – 9. ročník  
                                               

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 6 6 

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  1+2 5 8 

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 

Vzdelávacia  ročník 5. 6. 7. 8. 9. spolu 
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oblasť  

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  1 6 6 

CHEM -  1  1  2  2 4 6 

BIO 2  2  2  1  1 5 8 

Človek a 

spoločnosť 

DEJ 1  2  1  1  3 6 8 

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 

SPOLU 

 

 27  28  29  30  31 povi

nné 

115 

spolu 

146 
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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  28 zamestnanci ŠKD 3 

Z toho PZ* 
 

21 Z toho PZ 
 

3 

Z počtu PZ   Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 21 - 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  2 zamestnanci -spolu 0 

Spolu počet zamestnancov  

ZŠ + ŠKD  

                        30 

Z celkového počtu  

zamestnancov školy počet PZ 

                        24 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 Voliteľné hodiny podľa ŠVP  - 31 hodín 
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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.  Eva              Veseličová špeciálna pedagogika 

13.  Katarína       Janjušević špeciálna pedagogika, na MD 

14.  Peter            Brenkus náboženská výchova 

15.  Henrieta       Lénartová náboženská výchova – etická výchova 

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

17.  Valéria        Holeková matematika           -    fyzika  

18.  Andrea        Némethová 1. st. ZŠ 

19.  Gabriela      Lieskovcová chémia               -        fyzika 

20.  Ľudmila      Vihnyarová kulturológia – filozofia – anglický jazyk 

21.  Vlasta          Vlčková špeciálna pedagogika  

 

 

g2)   Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2016/2017 

 
 

Predmet 
Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

  

Dejepis 1 

Geografia 2 

Technika  2 

Biológia 2 

Svet práce 1 
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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 

                                        g/ tvorivá činnosť – tvorba pracovného zošita pre 5. ročník – marec – máj 2017 

                                                                        v spolupráci s vydavateľstvom Mapa Slovakia 

 

     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 a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením   
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                                              kvalifikácie na vyučovanie CUJ /NEJ/                                      3. 5. 2013 

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

                                          g/ funkčné inovačné vzdelávanie                                                   október 2018 

 

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 

                                        e/ aktualizačné: Podpora kariérového vývinu žiaka primárneho a nižšieho  

                                                                  stredného vzdelávania                                                    2018  

                                                                                   

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   

                                    d/ aktualizačné: prípravné atestačné vzdelávanie  na vykonanie 2. atestácie                                   

                                                                                                                              ukončené      máj 2018   

                                    e/ aktualizačné: Rozvoj matematickej gramotnosti v primárnom vzdelávaní  

                                                                                                                                                   jún 2018 

                      

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

                                                                                                                                                   1. 6. 2012 

 

7. 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   
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8. 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 

 

9. 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 

 

10. 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 

 

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

                                      geografických informačných systémov v sekundárnom vzdelávaní     26. 6. 2013      



38 

 

                                          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  

                                         f/ aktualizačné: Programovanie v jazyku Scratch                                     2018 

                                         g/ aktualizačné: Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese  

                                                                                                                                                    21. 2. 2018 

 

    12. 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  

         

13.  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/ Outdoorové aktivity vo výchove mimo vyučovania                                  2017 

                                      d/ aktualizačné: prípravné atestačné  vzdelávanie                                        2017  

                                      e/ aktualizačné: Uplatnenie psychomotorických hier v práci vychovávateľa  

                                      a pedagogického asistenta                                                                             2018 

                                                            

14. 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 

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

                                                  stupni   základných škôl.                                                            máj  2015  

                                                 b/ aktualizačné: prípravné atestačné vzdelávanie                               2016 

                                                 c/ inovačné: Rozvoj prírodovednej gramotnosti v základnej škole    2018 
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                                                 c) 1. atestácia                                                                                       2018 

                                                 d) vzdelávanie v rámci projektu IT akadémia                                     2018 

16. 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 

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

                                     b/ aktualizačné: Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez internet   2016 

                                      c/ prípravné atestačné vzdelávanie                                                                 2017 

 

18. Mgr. Z. Kunová – a/ inovačné: Voľný čas v teórii a v praxi výchovy mimo vyučovania           2018  

                                      b/ aktualizačné: Formovanie právneho vedomia vychovávateľov       15. 6. 2018 

                                      c/ aktualizačné: Výtvarné techniky a ich využitie v práci vychovávateľa    2018                                           

                                      d/ rozširujúce vzdelávanie: učiteľ primárneho vzdelania                              2018 

 

19. Mgr. A. Némethová – aktualizačné: Programovanie v jazyku Scratch                                       2018   

            

POŽADOVANÉ: 

Pedagógovia – inovačné, aktualizačné – prírodovedné predmety, tvorba projektov, cudzie jazyky,      

 čitateľská gramotnosť, finančná gramotnosť, autoevaluácia, sebapoznanie a rozvoj učiteľa. 
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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 – 

v minulosti: Ľubomír Feldek, 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 , Tibor Hujdič 

2017/2018: Peter Varinský, Thomas 

Puskajler – Eko-H2O tour 

 

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 2. a 3. triede 

celá škola: pri príležitosti 75. výročia školy 

 

Deň mlieka  

 

Divadelné predstavenie v ANJ 

Divadelné predstavenie s výchovným 

zameraním – Historická kumpánia              

( o živote našich predkov v minulosti) 

Svetový deň vody– šetrenie vodou , 

dôležitosť vody, aktivity koordinátora 

ENV a školského parlamentu   

 

 

 

 

Celoškolský výlet do Rakúska  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 , jarný zber papiera 

 

Rozlúčkové divadelné predstavenie žiakov 

4. ročníka pre žiakov 1.stupňa na konci 

školského roka  

 

Rozlúčka žiakov 9. ročníka na konci 

školského roka 

 

Medzinárodný deň detskej knihy  

Recyklohry – zber elektroodpadu , 

použitých batérií 
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Noc s rozprávkami  – 1. stupeň Olympijský týždeň – športové aktivity  

Výchovný koncert:  Eco H20 tour – Tomas 

Puskailer 

Adventný koncert  

 

 

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 

Čitateľský maratón 

Lyžiarsky výcvik pre 7. ročník 

 

Škola v prírode Tesáre – 1. stupeň ZŠ  

Plavecký výcvik Topoľčany – 3.A, 3.B 

 

Výtvarné súťaže: 

Mladý tvorca 

Biblia očami detí a iné podľa ponuky 

 Vianočná akadémia a vianočná burza pre 

školu i obec, prezentácia činnosti žiakov 

 1. i 2. st., špeciálnych tried 

 

Deň matiek – kultúrny program pre obec 

 

 

 

Akadémia – k 75. výročiu školy 

Vydanie publikácie o škole 

Stretnutie s bývalými kolegyňami 

Deň otvorených dverí 

 

 

 

Exkurzie: DEJ – Nitra – Légie, 1. svetová 

vojna , Sereď – Múzeum Holokaustu 

FYZ, špec. trieda B – Mojmírovce, 4. 

ročník – letecký deň  

 

 

Súťaže slov. jazyk a literatúra 

 

Rozprávkové vretienko 

Šaliansky Maťko 

Hviezdoslavov Kubín 

Súťaže vlastnej literárnej tvorby 

 

 

 

 

Mikuláš – v našej škole  

Vianoce – koledovanie po škole 

 

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  

Škola priateľská deťom 

 

Deň detí – deti bavia deti, organizovali 

deviataci a žiacky parlament  

 

Biela pastelka  - zbierka a aktivity 

Dni Afriky – zbierka a aktivity 

  

 

Týždeň na podporu konzumácie ovocia 

a zeleniny  
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Najčitateľ školy – šk. knižnica 

 

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 

Atletika 

Športový deň v Podhoranoch 

Tanečný kolotoč 

 

 

Enviroprojekt a Záhrada, ktorá učí, 

Trieda v prírode 

Fašiangy – folklórne pásmo 2.st. 

 

 

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 

Geografická olympiáda 

Technická olympiáda 

Chemická olympiáda 

 Aktivity TK Sambáčik – Vo víre tanca 

Tanečný kolotoč,  

Olympiády a súťaže podľa termínovníka 

súťaží  

 

Aktivity záujmového útvaru Všetkovedko – 

výlety, prechádzky, exkurzie v regióne 

  

22. 4. Deň Zeme – aktivity na hodinách, 

zber odpadu v okolí školy  

Školské výlety na konci školského roka 

 Rakúsko  

 Červený Kameň, Driny 

 Nitra 

 Mojmírovce 

  

Testovanie 5 

Testovanie 9 

Elektronické testovania 

Komparo 

 

Matematické súťaže: Taktik, Pytagoriáda, 

Matematická olympiáda, Klokan a 

Klokanko 

 

 

Najčitateľ roka 2017 – celoškolská súťaž 

 

Zápis do 1.triedy   

 

Triedne aktívy RZ 4x do roka 

 
Súťaže v cudzom jazyku: 

Song AJ , NEJ    

 

Karneval – 1.stupeň   

Valentínska pošta  

Deň komplimentov 

Aktivity žiackej školskej rady  

Jesenné kúzlenie 

Vianočné aranžovanie 

Veľkonočné aranžovanie 

Letné aranžovanie 
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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 

 

16. 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 

 

Prezentácia školy v školskom časopise 

Prezentácia školy v Nitrianskych novinách 

Prezentácia na medzinárodných 

konferenciách: 

Učiteľ nie je Google – medzinárodná 

konferencia učiteľov v Senci 2017 – 

vystúpenie M. Civáňová 

Medzinárodná konferencia v NR UKF – 

inkúzia vo vyučovaní 2018 – vystúpenie Z. 

Kijácová 

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. 

            1.B trieda – 1.st. 

           

             Odmena: torta od p. riaditeľky 

 

Podrobnejšie o činnosti ZŠ:    zsvycapyopatovce.edupage.org 
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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 

sociálno-patologických javov 

v školskom prostredí 

 

2014 2016 metodický materiál: 

a/Sociálne kompetencie, 

zodpovednosť a 

sebauvedomenie 

b/ manažment triedy 

- využitie v práci výchovného 

poradcu a tried. učiteľov 

Národný projekt: 2014 2015 metodický materiál a vyučovacie 
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 Podpora profesijnej orientácie 

žiakov ZŠ na odborné 

vzdelávanie a prípravu 

prostredníctvom rozvoja 

pracovných zručností a práca s 

talentami 

pomôcky na technickú výchovu, 

svet práce,  

Aktivizujúce metódy vo výchove 

 

 

2014 2015 vzdelávanie výchovnej 

poradkyne a vychovávateľky 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 2017 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 na ochranu zdravia 

organizované koordinátormi 

zdravej školy 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 – zriadené 

2 počítačové učebne, jazykové 

laboratórium 

Moja prvá škola 

 

 

2016 prebieha Učitelia 1.stupňa – metodický 

materiál, webový portál 

s metodickým materiálom, 

ponuka seminárov pre učiteľov  
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Školské projekty a medzinárodné 

partnerstvá cez internet 

E-twining 

2016 prebieha Prezentácia školy, obce na 

internete, nadviazanie kontaktu 

s partnerskou školou, 

komunikácia so školami 

v zahraničí, výmena pozdravov 

 

Národný projekt IT akadémia – 

vzdelávanie pre 21. storočie 

 

2017 

2018 

prebieha Zriadenie science laboratória 

v našej škole, tvorba 

a overovanie metodických 

mteriálov na vyučovanie 

matematiky, informatiky 

a prírodovedných predmetov 

našimi učiteľmi 

EnglishOne 

 

 

 

2018 prebieha Metodické materiály na 

vyučovanie anglického jazyka 

na 1. aj 2. stupni ZŠ 

PROJEKTY 

vypracované v ZŠ na výzvu 

ministerstva školstva 

alebo iných inštitúcií 

 

   

 

 

 

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  

 

Neschválené 

Zelená škola 

 

2016 2018 Schválený 

Rozprúďme regióny – fa ZSE  Jún 2017 - Neschválený 

 

Zdravie a bezpečnosť v školách Jún 2017  

 

 

- Neschválený 

Národný projekt Modernizácia 

odborných učební v základných 

školách 

a/ polytechnická učebňa 

b/ počítačová učebňa 

2017 2018 

prebieha 

Schválený 

 

Technika hrou – projekt určený 

na podporu PCV na 1.stupni ZŠ 

fa Volkswagen  

 

Aug 2017 2017 neschválený 

 

Rovnosť príležitostí 

2018 2018 neschválený 
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 na vzdelávanie pre žiakov  

so zdravotným postihnutím  

 

 

 

K/   Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

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

 

V školskom roku 2017/2018 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 2017/2018 bolo v základnej škole 19 učební: 12 učební pre triedy pre 

intaktných žiakov, 2 učebne pre žiakov špeciálnych tried, 6 odborných učební: jazykové 

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

trieda s interaktívnou tabuľou, prírodovedná učebňa a  trieda pre nápravy pre žiakov so ŠVVP 

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

keramické, bezprašné. Pre všetky triedy sú k dispozícii 2 mobilné dataprojektory a 2 notebooky 

pre využívanie moderných foriem vzdelávania 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. 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. K dispozícii je malá dielňa a kuchynka, ktorá 

je na vyučovanie techniky 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.  
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            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. 

         V školskom roku 2016/2017 boli zakúpené knihy do knižnice, skrinky a tuli vaky do 

čitární, 1 interaktívna tabuľa, 1 interaktívny dataprojektor, 2 biele keramické tabule – dubno 

trojdielne, 1 menšia keramická tabuľa biela, 2 notebooky, historické obrazy na chodbu, v rámci 

údržby boli vymaľované 2 triedy na prízemí v starej časti budovy, v 1 triede bola položená nová 

podlaha, opravy boli vykonané podľa potreby. 

          V školskom roku 2017/2018 boli zakúpené 2 interaktívne tabule, 4 notebooky, 

multifunkčné zariadenie do zborovne – farebná tlačiareň a kopírka,   bola zriadená mini čitáreň 

vo vestibule, bola vymenená podlahovina na zadnom schodišti. Presťahované registratúrne 

stredisko. 

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, šatne, registratúrne stredisko, sklad 

pomôcok pre ŠKD, školská knižnica, kuchynka, dielne na vyučovanie pracovného vyučovania a 

techniky, miestnosť pre upratovačky a školníka. 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 kalendárny rok 2017 

     

Základná škola     

UKAZOVATEĽ 

Číslo Presun 
ZDROJE rok  

2017 

Čerpanie riadka z roku 2016 

        

ZDROJE FINANCOVANIA spolu - súčet r. 002, 021-028 1 581 492213 492794 

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 2 581 489289 489870 

Bežné výdavky spolu - súčet r. 004,102 3 581 489289 489870 

normatívne - súčet r. 005, 006 4  473547 473547 
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mzdy a poistné 5  427027 427027 

prevádzka 6  46520 46520 

nenormatívne - súčet r. 008-016 7 581 15742 16323 

odchodné  (§4 ods. 12 zákona*) 8    

na dopravu žiakov (§4 ods. 13 zákona*) 9 581 2946 3527 

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

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

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

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

vzdelávacie poukazy (§7 ods. 9 zákona*) 14  7065 7065 

Príspevok na výchovu a vzdelávanie 15    

Sociálne znevýhodnené prostredie (§ 4 e zákona 16  260 260 

Príspevok na učebnice 17  60 60 

Príspevok na kurz pohybových aktivít v prírode (§ 4a,b zákona) 18  3411 3411 

Príspevk na školu v prírode  (§ 4 ac zákona) 19  2000 2000 

riešenie havarijných situácií (§4 ods. 15 zákona*) 20    

rozvojové projekty (§4 ods. 16 zákona*) 21    
Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od neštátnych zriaďovateľov (§2 

ods. 1 písm. b), §2 ods. 2 písm. c) zákona*) 22    
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*) 23    
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*) 24    

Zisk z podnikateľskej činnosti (§2 ods. 1 písm. d), §2 ods. 2 písm. b) zákona*) 25    

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*) 26    

vlastné príjmy 27  1249 1249 

Príspevky a dary (§2 ods. 1 písm. g) a ods. 2 písm. e) zákona*) 28  1675 1675 

 

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   4292 4292 
Prostriedky z rozpočtov obcí a prostriedky z rozpočtov VÚC / od neštátnych zriaďovateľov (§2 

ods. 1 písm. b), §2 ods. 2 písm. c) zákona*) 2   36760 36760 

z dobropisov ZŠ   139 139 
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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: 

  

 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/ - motto 

inovovaného Školského vzdelávacieho programu,  

 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,   
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 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, získať sponzorov 

pre daný projekt a jeho úspešnou realizáciou prezentovať činnosť našich žiakov, zviditeľniť 

Základnú školu Výčapy-Opatovce i obec 

  -  projekt vypracovaný, budeme realizovať iba v rámci našej školy  

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

Feldekovou,  Stanislavom Štepkom, Tiborom Hujdičom, Mikulášom Hubom – 

environmentalistom, Petrom Varinským , Thomasom Puskailerom / v priebehu 4 

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, testovanie žiakov každoročne,  

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

      - úloha splnená – schválený ENVIROPROJEKT 2015, účasť v programe Zelená škola,   

podporovaný  ministerstvom školstva 

 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, triedy sú každoročne dopĺňané a vybavované IKT technikou:   

         počítačové učebne, jazyková učebna, tabletová uebňa, prírodovedná učebňa, učebne pre   

         1.st. – počet 3, učebne pre 2.st. – počet 2, hospitácie vedenia školy sú každoročne     

          zamerané aj na túto oblasť 

 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 

 aplikovať informačné technológie vo vyučovaní aj iných predmetov, medzipredmetových 

projektov, celoškolských programov a pri riadení školy, 

        - úloha plnená priebežne, zavádzanie interaktívnch tabúľ do tried 

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/
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 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, zapojenie do programu Zelená škola, získanie grantu od  

          Nitrianskej komunitnej nadácie, trieda v prírode 

 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                                                                                                                                         

- úloha splnená –  

 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 – zdroj: webová stránka školy 

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

Testovanie 9 a prijímacie pohovory na stredné školy, 

         - úloha splnená – učebný plán Školského vzdelávacieho programu  

 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 – práca na udržateľnosti projektu, jeho rozširovanie 2016/2018 

 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 
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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 2 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, každoročne sú zakúpené nové knihy, nový nábytok na sedenie  

          pre žiakov, zriadené 2 čitárne pre žiakov na chodbách školy – tuli vaky, zóny oddychu  

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

od 3. ročníka podľa Štátneho vzdelávacieho programu,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

            - úloha splnená, Školský a inovovaný Školský vzdelávací program 

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

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

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

        - úloha plnená priebežne 

 organizovať dni otvorených dverí 

        - úloha splnená, DOD pre vybrané ročníky - každoročne 

 

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/, tanečný krúžok – moderné tance, 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, 
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 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 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 – www stránka školy 

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

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

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

- úloha splnená  

 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, práca žiackej školskej rady podľa plánu – www. stránka školy 
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  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 

 

 



57 

 

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, Okresným 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 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 
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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 2014 - 2018 

 

 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,  

 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 a finančných možností školy. 

            

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).   

 
Silné stránky: 

 pozitívna klíma školy, 

 starostlivosť o nadaných žiakov, 

 výborná prezentácia školy v testovaniach, v olympiádach a v súťažiach, 

 starostlivosť o deti vyžadujúce špecifické podmienky vzdelávania, 

 úspechy v projektoch, podpora prírodovedných predmetov, 

 výučba v odborných učebniach – jazyková, počítačové, tabletová, prírodovedná, 

 vyučovanie v triede v prírode, zriadenie záhrady, ktorá učí, 

 zážitkové vyučovanie, 

 bádateľské vyučovanie, 
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 aktivity školy pre žiakov v mimovyučovacom čase, 

 aktívna práca rady školy, 

 fungujúca práca ŠKD a záujmových útvarov, 

 enviro aktivity školy, 

 modernizácia vnútorných priestorov, interaktívne tabule. 

Slabé stránky: 

 neodbornosť vyučovania niektorých predmetov, 

 malá telocvičňa, 

 zastaraná dielňa a školská kuchynka, 

 nedostatok priestorov pre ŠKD, 

 chýba školský psychológ, 

 dochádzka žiakov do školy z rodín zo sociálne slabšieho prostredia. 

Príležitosti: 

 rozšíriť a aktualizovať Školský vzdelávací program – požiadavky našich partnerov,  

 ďalšie vzdelávanie učiteľov, 

 projekty a granty, 

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

 činnosť žiackej školskej rady,  peer skupiny, 

 využívať nové nástroje sebahodnotenia,  

 spolupráca rodina – škola, 

 podpora školy zo strany rodičovského združenia, 

 kvalitný pedagogický tím,  

 nadviazanie spolupráce s novými partnermi, 

 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. 
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    Priority základnej školy v súčasnom období 

 tvoríme modernú školu s návratom k prírode a tradíciám, školu otvorenú  a školu 

s prvkami inklúzie,  

 tvoríme školu s pozitívnou atmosférou v triedach i v kabinetoch učiteľov, budovanie 

vzájomnej dôvery a rešpektovania sa,  

 realizujeme zážitkové vyučovanie, eniro a eko aktivity, 

 proces humanizácie, rozvíjame medzi žiakmi vzájomnú úctu a rešpektovanie sa. Motto 

Školského vzdelávacieho programu: Nič nie je mocnejšie a výchovnejšie, než pocit, že 

ten druhý ma chápe, že mi rozumie a prijíma ma takého, aký som /Miron Zelina/, 

 individuálny prístup k žiakom, 

 pozitívna atmosféra v škole, budovanie dôvery medzi učiteľmi a žiakmi, učiteľmi a 

rodičmi, 

 rozvíjanie komunikačných zručnosti žiakov a rozvíjame ich čitateľskú, finančnú, 

prírodovednú, matematickú a digitálnu gramotnosť rôznymi formami, 

 vyučovanie  anglického jazyka od 1. ročníka, zavádzanie metódy CLIL, rozšírené 

vyučovanie anglického jazyka v 1., 2., 5. a 6. ročníku, 

 vyučovanie nemeckého jazyka od 7. ročníka s alternatívou rozšírenia vyučovania 

prírodovedných predmetov, 

 rozšírené vyučovanie informatiky, 

 účasť v programoch Zelená škola, Škola priateľská deťom, 

 edukačný proces žiakov s parciálnou integráciou žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami, školský špeciálny pedagóg,  

 proces integrácie a inklúzie, vzdelávanie žiakov z Iraku, 

 edukácia žiakov s mentálnym postihnutím, ich integrácia v bežných triedach na 

predmetoch výchovno-estetického zamerania,  

 poskytovanie konzultácií školského špeciálneho pedagóga , 

 vytvárame podmienky pre ďalšie vzdelávanie pedagogických  zamestnancov, dbáme o 

odborný rast pedagógov školy s väzbou na potreby školy.  

 škola poskytujúca žiakom športovú prípravu v oblasti loptových hier, tenisu, tanečnú 

prípravu - disco tance, disco show, ľudové tance, 

 pestrosť krúžkov,  

 pestovanie vťahu detí k ľudovým tradíciám, 

  individuálny prístup k žiakom, 

 systematická príprava žiakov do predmetových olympiád a súťaží, 
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 príprava slávnostných akadémií pre rodičov a obec, 

 zážitkové vyučovanie – stretnutia s osobnosťami slovenskej kultúry a vedy, odborné 

exkurzie, výchovné koncerty, 

 aktívna práca žiackej školskej rady, program Škola priateľská deťom, 

 úspešné zapájanie sa do viacerých projektov,  

 snaha o zvýšenie kvality telesnej a športovej výchovy žiakov. 

 

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 

 elektronizácia pedagogickej dokumentácie – priebežne, 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 2017/2018 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. 
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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, využívanie 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 1. stupňa 

2. E. Sýkorová : TK Sambáčik, tanečný  – žiaci I. – VIII. ročníka 

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

4. Mgr. Z. Mikušová: Kreatívny krúžok – žiaci I. – IV. ročníka 

5. Mgr. K. Kapustová: Počítačový – žiaci 1. stupňa 

6. Mgr. L. Molnárová: Šikovníček – žiaci 1. ročníka 

7. Mgr. M. Nergešová – Športový - žiaci 1. st. 

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

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

10. PaedDr. G. Lieskovcová: Športový – 2. st. 

11. PhDr. Ľ. Vihnyarová, PhD. : Varíme, pečieme – žiaci V.- IX. ročníka 

12. PaedDr. M. Billiková : Krúžok anglického jazyka – žiaci V. – IX. ročníka  

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

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

15. Mgr. V. Vlčková : Rozvíjanie komunikačných zručností – žiaci 2. stupňa 

16. Mgr. J. Janči : Športový : žiaci V.- IX. ročníka 

17. Mgr. Z. Kijácová: Biologický krúžok - žiaci 2.st.  

18. Mgr. E. Veseličová : Škola hrou – žiaci špec. A triedy 

19. Mgr. M. Práznovský: Krúžok programovania 

20. Mgr. M. Civáňová: Krúžok umeleckého prednesu 

21. E. Koprdová: Všetkovedko 
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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 a školskou radou bol v januári 

2018 zorganizovaný školský ples, ktorý každoročne prispieva ku skvalitňovaniu vzťahov medzi 

školou, rodičmi a obcou.  

                       
d/ Z ďalších informácií o našej škole :  

 

      Našu základnú školu formujeme ako školu modernú s návratom k prírode a k tradíciám. Do 

výchovno-vzdelávacieho procesu vnášame prvky inklúzie. V školskom roku 20117/2018 chodili 

do našej školy aj 4 žiaci kresťanských rodín z Iraku.  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: slávnostná 

akadémia k 75. výročiu školy, beseda s Petrom Varinským, slovenským športovým 

moderátorom, Eco H20 tour, realizácia programu Zelená škola, lyžiarsky výcvik, škola v prírode, 

16. školský ples, slávnostné akadémie k Vianociam a ku Dňu matiek, Noc s rozprávkami. 

 

III. Záver 

 

Na záver vyjadrujem poďakovanie za zodpovednú a namáhavú prácu všetkým pedagogickým 

a nepedagogickým zamestnancom školy v školskom roku 2017/2018. Ďakujem za veľmi dobrú 

spoluprácu zriaďovateľovi školy – Obci Výčapy-Opatovce, p. starostovi Ing. Jozefovi 

Holúbkovi, 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 so školou a podporovali našu 

základnú školu. 

 

 

                                                                                                       Mgr. Mária Civáňová 

                                                                                                           riaditeľka školy 


