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O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-

VZDELÁVACEJ ČINNOSTI Základnej školy kniežaťa 

Pribinu, 
ktorej súčasťou je Školský klub detí, Centrum voľného času 

a Zariadenie školského stravovania 

 

 

Školský rok 2017/2018 

 

 
Prerokovaná a schválená v pedagogickej rade školy: 24.9.2018 

Prerokovaná a schválená v rade školy:  10.10.2018 

 
Dodatok ku správe:  

1. zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ kniežaťa Pribinu – uznesenie a prezenčná listina 

2. zápisnica zo zasadnutia Pedagogickej rady – uznesenie a prezenčná listina 
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1 Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola kniežaťa Pribinu 

Adresa školy Andreja Šulgana 1, 94901 Nitra 

Telefón 037/65 11 832                        

E-mail zspribinunr@gmail.com    

Webové sídlo zspribinunr.edupage.org    

Zriaďovateľ Mesto Nitra, Štefánikova 60, 949 01 Nitra 

2 Vedúci zamestnanci školy 

 

Meno a priezvisko Funkcie Služobný mobil 

Mgr. Iveta Miková riaditeľka školy 0918/581 997 

Mgr. Katarína Farkašová zástupca riaditeľky školy   

0903/413 007 
PaedDr. Pavol Mada zástupca riaditeľky školy 

Mgr. Tatiana Belovičová vedúca ŠKD  

Erika Šranková  vedúca ŠJ 0903/413 008 

Eva Ružičková vedúca hospodársko-

správneho úseku 

 

 

3 Rada školy 

Rada školy pri ZŠ kniežaťa Pribinu, A. Šulgana1, 94901 Nitra 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. Rada školy bola ustanovená  na funkčné obdobie od 22. 

4.2016 do 21. 4. 2020. 

 

3.1  Členovia rady školy  
 

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

1. Mgr. Denisa Adamová Predseda zástupca pedagógov  2.stupňa  ZŠ 

2. Mgr. Jana Gregušová Zapisovateľ zástupca pedagógov 1.stupňa  ZŠ 

3. PaedDr. Tatiana Vaňová Člen  zástupca delegovaný za 

zriaďovateľa 

4. Mgr. Petra Ajdariová Člen zástupca delegovaný za 

zriaďovateľa 

5. PhDr. Ján Vančo, PhD.        Člen zástupca delegovaný za 

zriaďovateľa 

6. Dpt. Ivan Gavalovič  Člen zástupca delegovaný za 

zriaďovateľa 

mailto:zspribinunr@gmail.com
file:///C:/Users/IVETKA/Desktop/zspribinunr.edupage.org
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7. p. Eva Ružičková                        Člen zástupca  nepedagogických 

zamestnancov  
8. RNDr. Daniel Helfer Člen zástupca rodičov 

9. Mgr. Erika Horečná Člen zástupca rodičov 

10. PhDr. Tomáš Koprda Člen zástupca rodičov 

11. Ing. Henrieta Cherid Člen zástupca rodičov 

 

3.2 Činnosť rady školy za školský rok 2017/2018  

Október 2017 

1. Rada školy prerokovala a odporučila schváliť zriaďovateľovi Správu o výsledkoch 

a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ kniežaťa Pribinu za školský rok 

2016/2017 

2. Rada školy prerokovala Školský vzdelávací program pre školský rok 2017/2018  

3. RŠ prerokovala a berie na vedomie štruktúru kariérových pozícií pedagogických 

a odborných zamestnancov školy  

4. RŠ prerokovala a berie na vedomie informáciu vedenia školy o pedagogicko-

organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu 

na školský rok 2017/2018  

December 2017  

1. RŠ pri ZŠ kniežaťa Pribinu prerokovala Návrh rozpočtu na rok 2018   

Marec 2018 

1. RŠ prerokovala a zobrala na vedomie informácie vedenia školy o Rozbore 

hospodárskej činnosti školy za rok 2016  

2. RŠ schválila Plán práce RŠ pri ZŠ kniežaťa Pribinu na rok 2017  

Jún 2018  

1. RŠ prerokovala a odporučila zriaďovateľovi schváliť pedagogicko-organizačného 

     a materiálno - technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu na školský  

     rok 2018/2019 
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4 Poradné orgány školy 

 

4.1  Metodické združenie a predmetové komisie  

 
Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

MZ ISCED 1 Mgr. Soňa Kolářová  učitelia pre primárne vzdelávanie                                      

MZ ŠKD Mgr. Tatiana Belovičová  vychovávatelia ŠKD 

PK CJ PaedDr. Katarína Benciová  ANJ, NEJ, FRJ, ŠPJ                                      

PK SJL Mgr. Michaela Ondrišová  SJL 

PK spoločensko- vedné 

predmety 

Mgr. Patrik Lehocký  DEJ, OBN, ETV, NBV                      

PK prírodovedné predmety PaedDr. Ivan Runák  MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG, INF, 

IFV           

PK výchovné predmety Mgr. Andrea Adame  HUV, VYV, TSV, TEV, SEE, 

VUM              

 

 

4.2 Pedagogická rada 

 
Pedagogická rada zasadala 7-krát, podľa plánu. Prerokovali sa všetky smernice, zákony, 

s ktorými sa bolo potrebné aktuálne oboznámiť. Ďalej priebežne výchovno-vzdelávacie 

výsledky žiakov, vyučovacie problémy, spolupráca s inkluzívnym tímom a všetky vzniknuté 

situácie, ktoré bolo počas školského roku potrebné komunikovať a odsúhlasiť: 

 

Organizačné pokyny k školskému roku 2017/2018 

Opatrenia ŠŠI  

Letná činnosť v škole 

Školský vzdelávací program, RUP,  

Výchovno-vzdelávací program ŠKD,  

Školský poriadok 2017/18 

Zmeny v legislatíve od 09_2017  

Informácie špeciálnej pedagogičky, Integrácia žiakov 

Školský vzdelávací program - inovovaný ŠkVP ISCED 1, ISCED 2  

Plán kontinuálneho vzdelávania 

Výchovný plán CVČ, Školský poriadok CVČ, Pracovný a organizačný poriadok CVČ , 

Štatút CVČ, Plán kontrolnej činnosti CVČ  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2016/2017 

Pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2017/2018,  

Plán vnútroškolskej kontroly 

Komisie pracujúce v ZŠ – schválenie  

Príkaz na vykonanie inventarizácií   
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Čitateľská gramotnosť 

Smernica o finančnej gramotnosti 

Plán dovoleniek na rok 2018 

Smernica o ochrane osobných údajov 

Správa o rozmiestnení žiakov na stredné školy 

Organizačné pokyny k školskému roku 2018/2019  

Adaptačné vzdelávanie  

5 Koncepčný zámer rozvoja školy, ciele školy 

Ciele školy sa opierajú o strategický program výchovy a vzdelávania „Učiace sa Slovensko“ a každoročné 

POP MŠVVaŠ SR. Koncepcia školy smeruje k naplneniu kompetencií určených Školským vzdelávacím 

a výchovným programom pre ISCED1 a ISCED2. 

 Hlavnou úlohou vedenia školy, je zamerať sa na zvyšovanie kvality výchovno- vzdelávacieho 

procesu, budovať pozitívnu a podnetnú klímu v škole a motivovať pedagógov k sebavzdelávaniu 

a spoznávaniu najnovších trendov v oblasti školstva.  

 Pri napĺňaní jednotlivých vízií a plánov chceme využívať aj mimorozpočtové finančné 

prostriedky, preto budeme finančne zvýhodňovať učiteľov, ktorí sa na tvorbe projektov podieľajú.  

 Za dôležitú považujeme spoluprácu školy s materskými školami za účelom udržania počtu 

žiakov nastupujúcich do 1.ročníka. 

 Zameriame sa na zlepšenie prístupu učiteľov a vychovávateľov pri výchove a vzdelávaní 

žiakov so ŠVVP, rešpektovanie  „inakosti“, zameranie sa na  štúdium najnovších metód 

a postupov. 

 Dôsledne využívať dotácie na organizovanie „Školy v prírode“ a Lyžiarskeho výcviku. Pripraviť 

pobyty v zahraničí a vytvoriť podmienky, podporovať a realizovať ozdravné pobyty – porozumieť 

tomu, že učiť sa nemusíme len v škole.  

 Zriadiť školskú záhradu a efektívnejšie ju využívať na predmete Technika, práce na pozemku. 

Okolie školy využívať ako triedu v prírode, postupne budovať exteriér. 

 Zabezpečovať moderné a aktuálne učebnice, obmieňať fond učebníc a dopĺňať ho o interaktívne 

učebnice a elektronický študijný materiál. 

 Čitateľskú gramotnosť podporiť postupným budovaním čitárne na terase školy. Venovať 

pozornosť školskej knižnici, každoročne dopĺňať knižničný fond. 

 Podporiť rozvoj programu Boja proti obezite zabezpečením odborného a kvalitného vyučovania 

telesnej výchovy na škole, pokračovať v projekte Zdravá a bezpečná škola,  v programe Školské 

ovocie a Školské mlieko, začleňovať do výchovno- vzdelávacieho procesu akcie podporujúce 

zdravý životný štýl. Zrenovovať multifunkčné ihrisko – vymeniť povrch, dobudovať basketbalové 

koše. 

 Zamerať sa na rozvoj cudzích jazykov, nakoľko je škola známa týmto zmeraním. Hľadať 

partnerov v zahraničí – porozumieť tomu, že sme súčasťou Európy, sveta. Pripraviť pre žiakov 

pobyt v zahraničí v krajine, ktorá hovorí jazykom, ktorý vyučujeme (Španielsko, Nemecko, 

Anglicko, atď.) Vyučovanie anglického jazyka realizovať v ZŠ od 1. ročníka, ostatných 

cudzích jazykov v 5.ročníku, anglický jazyk posilniť o ďalšie vyučovacie hodiny. Realizovať 

moderné metódy vyučovania cudzích jazykov, posilniť vyučovanie CJ aj o poobedňajšie 

vyučovanie. 

 Vytvárať informačné prostredie, aby každý učiteľ aj žiak dokázal pracovať s informáciami. 

Porozumieť práci s informáciami a vytvoriť podmienky na prácu s IKT. 

 Rozvíjať samosprávnu demokraciu – dať priestor na rozhodovanie, návrhy, prednesenie nápadov 

všetkým členom PZ a ostatným zamestnancom. 

 Cieľom školy je aj harmonický rozvoj žiakov, zamerať sa aj na športovú prípravu žiakov 

v CVČ – volejbal a stolný tenis a šach. Hľadať a zabezpečiť kvalifikovaných trénerov.   
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 Podporovať mimoškolské aktivity na pôde školy a bohatú ponuku záujmových útvarov. 

Žiakom poskytovať aktivity v keramickej dielni, využívať priestory školy na poobedňajšiu 

činnosť.  

 Škola nemôže byť iba o práci, zaraďovať mimoriadne dni do termínového kalendára, čím 

oživíme školský život (Žiacka konferencia, Noc s H.CH.Andersenom, Ovocný, čajový 

a pomazánkový deň, Rodinná olympiáda,  Farebný týždeň, atď.).  

 Úzko spolupracovať s UKF Nitra na realizovaní pedagogickej praxe študentov UKF v Nitre 

v našej škole a realizovať spoločné projekty. 

 

6 Výchovno – vzdelávací proces 

 

6.1 Jazyk a komunikácia 
 

Slovenský jazyk 

 

V školskom roku 2017/2018 sme venovali pozornosť talentovaným žiakom. Žiaci sa zúčastnili 

recitačných a literárnych súťaží, reprezentovali školu na rôznych podujatiach organizovaných mestom  

Nitra.  

Žiaci boli zapojení do čitateľskej súťaže Čítajte s nami v Krajskej knižnici v Nitre, do súťaže 

Čitateľský oriešok ( 4. A – Mgr. Horková ), Hôrka hľadá talent ( 2. A – Mgr. Richterová, 1. C -

3. miesto – Mgr. Kyselová ) ,  do súťaže English Star ( Mgr. Richterová ), do workshopu Ľudské 

telo  a Ľudské zmysly   v spolupráci s UKF – pani Juríkovou ( žiaci 1. ročníkov – Mgr. Kyselová , 

Mgr. Gregušová, Mgr. Šuchterová , ) uskutočnili sme  exkurziu do rádia Max ( 2. A - Mgr. 

Richterová, 4. C – Mgr. Kolářová, 4. A – Mgr. Horková, 4. B – Mgr. Bernáthová  ), exkurziu do JE 

Mochovce ( 3. B – Mgr. Báreková, 3. C – Mgr. Žitná ).  

Zorganizovali sme výlety  do Bojníc ( 1. A – Mgr. Gregušová, 1. B – Mgr. Šuchterová ) , na hrad 

Červený Kameň  ( 3. B – Mgr. Báreková, 3. C – Mgr. Žitná ). 

Zorganizovali sme ŠvP do Zuberca ( 2. C – Mgr. Homolová, 4. B – Mgr. Bernáthová, 1. C- Mgr. 

Kyselová, 4. C – Mgr. Kolářová, 3. A – Mgr. Pekarová, 4. A – Mgr. Horková ). 

Uskutočnil sa  Deň otvorených dverí  ZŠ (  zodpovedná: Mgr. Šuchterová  ),  testovanie žiakov 4. 

ročníkov - Komparo 4 ( zodpovedná : Mgr. Bernáthová ) 

Školský časopis Pribinoviny  - v školskom roku 2017/18 vyšli 3 čísla školského časopisu, 1. číslo 

školského časopisu bolo venované 80.výročiu ZŠ a spolu s ním sme vydali aj informačný bulletin. 

Školský časopis je zverejnený na webovej stránke školy. 

Zorganizovali sme školskú akciu Noc s H.Ch. Andersenom. 

Žiaci 2. stupňa absolvovali nasledujúce exkurzie: Rodný dom Ľudovíta Štúra v Uhrovci, Pamätný 

dom J. G. Tajovského a cintorín v Tajove, Múzeum SNP v B Bystrice, Múzeum Ľudovíta Štúra 

v Modre a parlament v BA. A zúčastnili sa na divadelných predstaveniach: M. R. Štefánik, Farma 

zvierat, Cisárove nové šaty.  

19. októbra 2017 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. 

V 5.ročníku sa uskutočnilo Testovanie 5 a v 9. ročníku sa uskutočnilo Komparo a  Testovanie 9. 

Na hodinách literatúry prebiehajú projekty - Čítajme si 2018, Som čitateľ - zamerané na rozvíjanie 

čitateľskej gramotnosti. 

Žiaci sa pravidelne zúčastňujú olympiád a rôznych súťaží, v ostatnom období sme nedosiahli výrazné 

umiestnenia, preto je potrebné viac sa zamerať  na prácu s talentovanými žiakmi. Výsledky  

Testovania 9 splnili naše očakávania, žiaci dosiahli veľmi dobré výsledky. 
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6.2 Cudzie jazyky 
 

V ZŠ sa povinne vyučuje AJ a máme viaceré alternatívy druhého cudzieho jazyka: francúzsky, 

nemecký a španielsky jazyk.  

Počas leta 218 sa p.Ďuriš zúčastnil týždenného pobytu v Španielsku, v Salamanke s podporou 

Španielskeho veľvyslanectva, kde pripravil partnerskú školu. V budúcom roku sa zúčastníme pobytu 

so žiakmi, ktorí študujú španielčinu, čo je pre žiakov silná motivácia na štúdium. 

Podporou študovania jazykov je aj projekt ERASMUS, ktorí budeme realizovať aj budúci rok. 

Učivo z AJ, NJ, ŠJ a FJ bolo v školskom roku 2017/2018 prebraté v jednotlivých ročníkoch v súlade 

s ŠkVP a iŠkVP. Na hodinách cudzieho jazyka na primárnom vzdelávaní venovali pozornosť 

inovatívnym metódam a formám výučby, ako sú napr. tvorba myšlienkových máp, projektové 

vyučovanie, hru ako motivačnú didaktickú metódu, zapojili sme sa do projektu eTwinning. 

Do predmetov AJ, NJ, FJ a ŠJ boli implementované relevantné prierezové témy. 

PK CJ sa v tomto školskom roku zapojila do niekoľkých jazykových súťaží – predmetové 

olympiády, STORY, SONG a medzinárodná súťaž English Star. 

Tiež bolo v tomto školskom roku na škole realizovaných niekoľko projektov – Erasmus+, E-

twinning a už tradične vo februári Educate Slovakia a v tom istom čase aj projekt English week - 

lektori jazykovej školy učili na hodinách anglického jazyka na prvom stupni.  

Počas tohto obdobia sa do projektu zapojili niektorí pedagógovia na iných predmetoch – na GEO sa 

žiaci učili o Veľkej Británii, na DEJ preberali Druhú svetovú vojnu,  Bitku o Britániu, na OBN 

porovnávali zriadenie v SR a VB, republika vs, monarchia, na VUM maľovali pohľadnice Londýna, 

na FYZ sa učili premieňať britské jednotky miery a váhy (palce, stopy, míle, libry, galóny,a pod.), 

takže celý týždeň sa niesol v anglickom duchu. 

V apríli 2018 škola zorganizovala detskú konferenciu v aule UKF, na ktorej vystúpili naši žiaci aj 

s príspevkami v angličtine, nemčine a španielčine 

Na škole počas školského roka pracovali tri krúžky anglického jazyka: Angličtina hrou pre žiakov 

3. – 4.ročníka a Konverzácie v anglickom a španielskom jazyku pre žiakov 2. stupňa. 

Do vyučovania bola opakovane zavedená metóda CLIL – metódu sme uplatňovali vo 4. ročníku 

v predmete Prírodoveda. 

Naša škola sa už tradične opäť stala aj organizátorom Okresného kola Olympiády v anglickom 

jazyku. 

 

6.3 Matematika a práca s informáciami 

 
Matematika; Informatická výchova; Informatika 

Na vyučovanie matematiky sú vytvorené 2 učebne, ktoré postupne zriaďujeme. Na informatiku máme 

k dispozícii 3 učebne, ktoré sú vybavené počítačmi a technikou vo veľmi dobrom stave. Očakávame 

projekt IROP, ktorým chceme premiestniť   a vybudovať jednu učebňu informatiky. Vo všetkých 

triedach sú interaktívne tabule, počítače sú prístupné pedagógom aj v zborovni. Škola poskytla 

vyučujúcim všetky možnosti na vyučovanie prostredníctvom IKT techniky.  

Na primárnom vzdelávaní Mgr. Alexandra Horková organizovala v rámci školy matematické súťaže 

: Matematický Klokan, Všetkovedko, Pytagoriáda, Maksík. Spolu s Mgr. Bernáthovou i súťaž 

detí v začiatkoch programovania GalaxyCodr. Tento rok sa z našej školy zúčastnilo 9 žiakov 

matematickej súťaže Maksík. Žiaci počas celého roka riešili úlohy z rôznych oblastí matematiky, 

ktoré boli rozvrhnuté do piatich kôl. Dvaja naši žiaci- N. Lacsný a D. Kováčiková sa umiestnili medzi 

30% najlepších žiakov. V súťaži Pytagoriáda v kategórii P3 úspešnými riešiteľmi školského kola 

boli  : A. Macková, D. Kováčiková z 3.C, v kategórii P4  N. Lacsný 4. B, F. Gális a M. Vilček 4.C. 
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Zapojili sme sa do Deň počítačovej bezpečnosti – 30.11. , kedy Mgr. Zuzana Bucheňová, MsP Nitra 

prednášala v 4. ročníkoch na tému kyberšikana, bezpečný internet.  

OVB Allfinanz Slovensko pripravilo stolovú spoločenskú hru na zlepšovanie finančnej gramotnosti. 

V rámci krúžku Praktické financie a technika lektor p. Galaba spropagoval túto pomôcku. Hru 

najlepšie zvládol Michal Ján Kytlic a získal usb nabíjačku. 

Vyučovanie FG bolo v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti verzia 1.2. 

Učitelia v školskom roku 2017/2018 boli oboznámení s Metodikou pre zapracovanie a aplikáciu tém 

finančnej gramotnosti do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl. 

Vytvorili sme pomôcku pre pedagógov, ktorá obsahuje rôzne materiály a aktivity zamerané na 

finančnú gramotnosť a je umiestnená v zborovni školy.  

Žiaci L. Šiška a A. Civáň – tím  The Intelligent´s sa zapojili do celoslovenskej súťaže Bankomat 

nápadov s prácou SETKA, kde vo finále v Bratislave obsadili 4. – 6. miesto. Žiačky T. Bačová, S. 

Šimková a L. Šiška sa zapojili do celoslovenskej súťaže ZŠ a SŠ Spotrebiteľská výchova "Spotreba 

pre život", časopisom ZDRAVIE+, ktorým získali čestné uznanie (13. - 17. miesto) . 

V škole pracoval krúžok Praktické financie a technika,  ktorý bol zameraný hlavne na finančnú 

gramotnosť, navštívili Veľtrh podnikateľských talentov v Avion shopping parku v Bratislave. Na 

veľtrhu študenti stredných škôl prezentovali verejnosti svoje podnikateľské plány, výrobky a služby. 

Úspešne poskladali hlavolam - logo JA SLOVENSKA. 

Žiaci 7.B triedy počas týždňa EMW (European Money Week) hrali edukačnú hru FINANČNÁ 

SLOBODA pod dozorom certifikovaného lektora p. Mária Galabu -  spolupracovník OVB Allfinanz 

Slovensko a. s.   

Exkurziu na JOBEXPO v AX v Nitre v hale M4 spojenú s prednáškou p. Kalčevského o Základoch 

podnikania a finančnej gramotnosti. Žiaci so záujmom preskúmali a zahrali sa rôzne finančné hry Čas 

dlhov a Finančná sloboda . 

V termíne  6.-13. 11. 2017sa žiaci 5. -9. ročníka zapojili do  celoslovenskej informatickej súťaže 

Informatický BOBOR – IBOBOR.  

Zapojili sme sa do svetového týždňa programovania Hour of Code – žiaci 2. - 9. ročníka -  4. 12. -

10. 12. 2017 Týždeň programovania na hodinách Informatiky a Informatickej výchovy. Oboznámili 

sa s významnými ľuďmi v oblasti informačno – komunikačných technológií a vyskúšali blokové 

programovanie, s ukážkou v Java scripte.  

Žiaci 5. A,B,C sa zapojili do Hravo ži zdravo – celoslovenská súťaž o zdravom životnom štýle. 

Junior internet je súťaž pre žiakov v tvorbe grafiky, webstránok, aplikácií pre smartfóny a web, 

autorov blogov a textov. Do celoslovenskej súťaže boli prihlásení Lukáš Šiška - 7.A trieda - 

Juniorweb a Mirka Zúdorová - 8.A trieda, do súťaže JuniorText. 

Žiaci 3. a 4. ročníka sa zapojili do celoslovenskej súťaže v programovaní GALAXYCODR.  Je to 

interaktívna vzdelávacia hra, vďaka ktorej sa zábavným spôsobom dieťa naučí algoritmické 

myslenie a základné princípy programovania.  

Spotrebiteľská výchova "Spotreba pre život" – tvorba časopisu 

celoslovenská súťaž ZŠ a SŠ. Terézia Bačová, Mirka Šimková a Lukáš Šiška vytvorili časopis 

ZDRAVIE+ na tému: „Kvalita výživy spotrebiteľa a bezpečnosť potravín“. Získali čestné uznanie 

(13. - 17. miesto) a poďakovania odbornej komisie. 

On-line ITFITNESS test 
V období od 26. 4. 2018 do 30. 6. 2018 bol pre záujemcov dostupný on-line ITFITNESS test, 

prostredníctvom ktorého si záujemcovia mali možnosť overiť úroveň svojich IT zručností. Do 

testovania sa zapojili žiaci 5. – 9. ročníka na hodinách Informatiky a učitelia. 

Testovanie 9 v šk.roku 2017/18 nenaplnilo očakávania vedenia školy, nakoľko jedna trieda urobila 

test z matematiky pod slovenský priemer. V budúcnosti sa zameriame na kontrolnú činnosť 

učiteľov vyučujúcich matematiku formou hospitácií a riaditeľských testov. 
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6.4 Človek a príroda 

 
Prírodoveda; Vlastiveda, Fyzika; Chémia; Biológia 

Na Fyziku - Chémiu a Biológiu sú vytvorené odborné učebne, vybavené pomôckami a zariadené 

novým nábytkom.  

Aj v tomto roku sme realizovali projekt Modrá stužka. Žiaci sa starali o okolie školy, ovocné stromy 

a kríky, vysadené  v rámci realizácie projektu Poklady našej záhrady. Bylinkový záhon slúži žiakom 

aj učiteľom na prípravu čajov. Celoročne prebieha zber použitých batérií a drobného elektroodpadu, 

aj PET fliaš. V súvislosti s tým boli inštalovaná vitrína s témou separovaný zber. Žiaci 7. a 8. ročníka 

v rámci prípravy na rovesnícke vzdelávanie absolvovali prednášky s p. Popovičom pod názvom 

„Neodpadni z odpadov“. Vyskúšali si aktivity, ktoré potom realizovali so žiakmi na 1. stupni.  

Koncom minulého roka sme získali sme finančnú podporu 858 € od Nitrianskej komunitnej nadácie 

a firmy Bramac pre projekt Separujeme odpad. Zakúpené nádoby na separovanie papiera, plastov 

a plechoviek sme rozmiestnili na každé poschodie. Zrealizovali sme rovesnícke vzdelávanie, v rámci 

ktorého starší žiaci urobili prednášky o význame a spôsobe separovania odpadu, spojené s hrami.  

V októbri sme zorganizovali jesennú časť zberu papiera, v máji jarný zber papiera. V obidvoch 

termínoch sme od žiakov prevzali 52 794 kg papiera. 

Žiaci celej školy sa v októbri zúčastnili prednášok „Stop palmovému oleju“, vytvorili sme výstavu 

prác žiakov na túto tému, do projektu sme zapojili aj bufet a školskú jedáleň.  

V októbri a v júni sa uskutočnili aktivity v rámci Ochrany života a zdravia, kde žiaci získali množstvo 

informácií  o spôsoboch bezpečného a ekologického pobytu v prírode.  
Pokračujeme v projekte Zdravá škola. Našu školu navštívili záchranári a v spolupráci s nimi sa  

uskutočnila súťaž Prvá pomoc. Projekt  Zdravá škola sa priebežne realizuje počas celého školského 

roku, cieľom projektu je výchovno – vzdelávacími činnosťami smerovať k zdravému spôsobu života, 

vštepovaniu základných hodnôt s ohľadom na zdravie, skrášľovanie svojho okolia a ochranu 

životného prostredia /p. uč. Báreková/ 

Projekt prvej pomoci „ZÁCHRANA SOM JA“ zavítal do našej školy vďaka 2.A, ktorí napísali svoje 

príbehy podľa indícií a p.učiteľke Richterovej, ktorá ich do súťaže prihlásila. 

Vďaka umiestneniu v súťaži sme získali: 

 1 x AED – automatický externý defibrilátor pre školu 

 1 x Akreditovaný kurz prvej pomoci pre pedagogický zbor 

 1x Zážitkový kurz prvej pomoci so záchranármi a sanitkou 

Cieľom projektu je hravou formou vrátiť tému prvej pomoci do základných škôl - vzdelávať 

žiakov v oblasti prvej pomoci, záchrany života a prevencie pred úrazmi.  

V „Svetový deň prvej pomoci – 9.9.“  sme pripravili ďalší ročník opakovania vedomosti z kurzov 

prvej pomoci. 

V rámci projektu Bezpečná škola sme sa zamerali na oboznámenie sa s novou školou, triedou. 

Realizovali sme interaktívne besedy pre žiakov 1. - 4. ročníka na témy: 

Bezpečne so psom,  Bezpečne na ulici, Bezpečne doma, Riešenie konfliktov, Ako poznať policajta. 

Konali sa pod vedením preventistky MP Nitra pani Bucheňovej v novemberi 2017 – apríli 2018.  

Deti prvého stupňa sa v zime deti starali o vtáčatá v našich búdkach v záhrade školy. 

Každoročne žiaci prvého stupňa realizujú projekt Motýlia záhrada, kde v triedach sledujú všetky 

štádiá vývinu motýľa, ktorého potom vypustia do školskej záhrady. 

V novembri sa 120 žiakov 1. – 2. ročníka našej školy zúčastnilo v priestoroch FSŠ UKF  tvorivého 

workshopu pre deti vo veku 6 až 8 rokov „Laboratórium zmyslov“. Organizátorom akcie bol Ústav 

pre vzdelávanie pedagógov. 
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 „Kukučka obyčajná – vták roka 2017“ je súťaž, ktorú zorganizovala  Slovenská ornitologická 

spoločnosť – BIRDLIFE Slovensko. Priblížili sme čo najširšiemu okruhu verejnosti kukučku 

obyčajnú, jej životný priestor a ohrozenie. 

V šk. roku 2017/2018 sme sa  zapojili do projektov a programov: 

- výchovno- vzdelávací program Čas premien , ktorého cieľom je pochopiť podstatu psychických 

a fyzických zmien počas puberty, poznať negatívny účinok drog v tehotenstve, oboznámiť sa 

s prevenciou AIDS. Tento projekt bol realizovaný so žiakmi siedmeho ročníka. 

- v rámci celoslovenskej kampane Červené stužky boli v novembri 2017 realizované interaktívne 

besedy HIV/ AIDS  - so žiakmi 8. a 9. ročníka, pod vedením Mgr. J. Bírovej z CPPP a P . 

  - preventívny program  Prevencia fajčenia a tabakizmu-  sa konal na biológii v siedmom   ročníku. 

Jeho cieľom je upevnenie negatívneho postoja k fajčeniu, tréning odolnosti voči tlaku užiť drogu, 

tréning zvyšovania sebadôvery, tréning sociálnych zručností. (podľa metodického listu 

Mgr.A.Šištíkovej – Mgr. D. Adamová, marec 2018) 

- projekt „Vyber si správne „ Žiaci sa stretli v Klube primárnej prevencie drog závislostí a prevencie 

kriminality CVČ Domino v Nitre, kde pracujú s témami: zdravá výživa, prvý kontakt s drogou 

a varovné signály, nelátkové závislosti, sex a láska, AIDS, hazardné hry, fajčenie a tabakizmus, 

kriminalita mladistvých, šikanovanie detí a mládeže, alkohol – rodina a spoločnosť. 

/ tento projekt bol realizovaný so žiakmi 4. 5. 6 ročníka, Dr. A. Mrázová, apríl 2018) 

V škole koordinuje primárnu drogovú prevenciu a prevenciu kriminality mládeže koordinátor 

drogovej prevencie. Spolupracujeme s pedagogickými a odbornými pracovníkmi školy, žiakmi, 

rodičmi, triednymi učiteľmi a inými odborníkmi ako sú psychológ, preventista mestskej polície atď. 

Témy sa realizujú prostredníctvom vhodných psychosociálnych cvičení, modelových situácií, 

diskusií, hier a iných interaktívnych metód.  

V ZŠ je zriadená poradňa, v ktorej pracuje vyškolený a kompetentný sociálny pracovník  Mgr. 

Duchoň, ktorý je zároveň preventista  MP  Nitra. 

 

6.5 Človek a spoločnosť 

 
Geografia; Dejepis; Občianska náuka 

Na vyučovanie predmetov Geografia a Dejepis sme vytvorili špecializované učebne, ktoré postupne 

dopĺňame materiálom a učebnými pomôckami. Na hodinách dejepisu, občianskej, náboženskej  

a etickej výchovy absolvovali študenti UKF priebežnú aj súvislú pedagogickú prax. 

 Žiaci v jednotlivých ročníkoch sa zúčastnili tematických exkurzií: 

5. roč. exkurzia Ponitrianske múzeum Nitra – stála expozícia 

6. roč.  exkurzia Uhrovec - Topoľčany 

7. roč.  exkurzia zámok Schloshof Rakúsko, Tajov - Banská Bystrica/Múzeum SNP/ 

8. roč. exkurzia Modra/Múzeum Ľ Štúra/ a NR SR v Bratislave 

9. roč. exkurzia bývalý koncentračný tábor Sereď, divadelné predstavenie 

M.R.Štefánik/DAB/ 

 

Koncom októbra žiaci druhého stupňa absolvovali vzdelávací program Vietnam, brána do 

Indočíny. 

Mesto Nitra, Štátna ochrana prírody, Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie a Nitriansky horský 

spolok v Nitre usporiadali filmový festival Vysoké hory, ktorú videli žiaci 7. ročníka.  

V januári na hodinách geografie bola rozoberaná téma „Udržateľnosť života na Zemi“, žiaci riešili 

ako zmierniť nedobrý vplyv priemyselnej činnosti človeka.  

V marci sa žiaci 5. ročníka zaoberali témou ochrany životného prostredia a problematikou vody. 

V školskom rozhlase odznela krátka relácia o význame vody. V apríli žiaci tvorili výtvarné práce na 
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tému  Zem a voda.  

Žiaci 5.-9. ročníka  sa zúčastnili ozdravného pobytu v Chorvátsku, kde sa oboznamovali s kultúrou 

Dalmácie. Deti prvého stupňa absolvovali školy v prírode, ktoré prispeli k upevneniu zdravia 

a poznaniu slovenskej prírody. 

Zapájali sme sa aj do predmetových olympiád, napr. biologická, geografická.  

Deti v školskom klube sa pravidelne zúčastňovali rôznych hier, súťaží, enviroaktivít a hravého 

vzdelávania, ktoré pre nich pripravili pracovníci Správy CHKO Ponitrie na Samovej ulici v Nitre. 

V júni sme sa stali súčasťou podujatia Ekofestival Nitra, na ktorom deti predstavili aktivity, ktoré 

v škole robíme v rámci environmentálnej výchovy.  

Projekt „ Moje ľudské práva“ - cieľom súťaže je osveta zameraná na dodržiavanie ľudských práv. 

Téma súťaže : Hoci sme rozdielni, máme veľa spoločného – zamerali sme sa na to, čo majú ľudia 

napriek rozdielom, na ktoré sa častejšie poukazuje, spoločné a to, čo nás všetkých robí ľuďmi . 

Organizátor súťaže :  Slovenské národné stredisko pre ľudské práva. Žiaci sa zapojili ručnou kresbou, 

aj grafickými návrhmi v programe skicár. 

 

6.6 Človek a hodnoty 
 

Etická výchova; Náboženská výchova 

Začiatkom novembra žiaci 8. ročníka navštívili krypty na Farskej ulici pod kostolom Navštívenia 

Panny Márie.  

Na hodinách náboženskej výchovy sa žiaci zúčastnili výtvarnej súťaže Biblia očami detí. 

Úspešným žiakom sa stal Martin Ondriš z 1. A triedy. Biblickej olympiády sa zúčastnili žiaci N. 

Eliašová/7.B/, E. Tamašeková/5.C/ a N. Chmeľová/8.B/.  

Dňa 3. 11. 2017 žiaci 4.C triedy navštívili krypty v kostole Navštívenia Panny Márie.  

Žiaci 3. ročníka prijali 5. 5. 2018 sviatosť zmierenia a 6. 5. 2018 pristúpili k 1. svätému prijímaniu. 

Žiaci 9. ročníka neprijali sviatosť birmovania. Táto sa presúva až na budúci školský rok. 

V mesiacoch február a marec 2018 prebiehala zbierka Pôstna krabička pre Afriku. Zapojili sa do 

nej všetci žiaci, ktorí chodili na náboženskú výchovu. 25.3 2018 si žiaci pripnutí bielej stužky 

pripomenuli Deň počatého dieťaťa.  

Dňa 20.11. sa aj naša škola zapojila svojím hlasným pochodom do “Bubnovačky“ pri príležitosti 

Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí. 

Počas piatka - 10.11.2017 - vyšli do ulíc dva dobrovoľnícke tímy z našej školy s pokladničkami s 

usmiatym Hugom – maskotom Hodina deťom.  Vyzbierali sme 137,03 €, ktoré sme poslali 

nadácii. 

Žiaci 7.A,B, 8.A,B, a 9.A,B navštívili divadelné predstavenie Farma zvierat v SDKS zamerané na 

zneužívanie moci.  Hodiny boli zamerané na prevenciu kriminality mládeže, na protidrogovú 

prevenciu a upevňovanie morálnych hodnôt. 

Projekt Unplugged sme realizovali na našej škole v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v 7. ročníku na hodinách etickej výchovy. Žiaci absolvovali 12 

stretnutí /október 2017 – január 2018/. 

Dňa 14.12.2018 sme v priestoroch našej škole uskutočnili charitatívnu predajnú výstavu prác našich 

detí a pedagógovia školy navarili punč a napiekli medovníky. Sumu 400 €  sme venovali neziskovej 

nadácii Dobrý anjel. 

Aj tento rok sme prostredníctvom Valentínskej pošty  poslali „valentínky “ svojim kamarátom, 

kamarátkam,  p. učiteľom, p.učiteľkám,  či p. vychovávateľkám, organizácie sa ujali členovia 

žiackeho parlamentu.  
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6.7 Človek a svet práce 
 

Pracovné vyučovanie; Svet práce; Technika     

Na predmet Technika sme vybudovali dielňu, ktorú postupne vybavujeme náradím a technikou. 

V dielni sú však potrebné stavebné úpravy. 

V rámci predmetu Technika sme pokračovali  v prácach na úprave okolia školy, upratovanie areálu 

školy, sadenie trávy  a stromčekov, skalky. 

Interaktívna výstava HRAVÁ TECHNIKA v OC MLYNY zaujala v máji 2018 aj žiakov našej 

školy. Asi 40 chlapcov v rámci hodín Techniky spolu s učiteľom I. Runákom si s chuťou vyskúšali 

17 rôznych interaktívnych exponátov a tematických stanovíšť. Tak sa zábavnou formou zoznámili s 

modernými technológiami, rozvíjali svoju fantáziu a motorické zručnosti. 

 

6.8 Umenie a kultúra 
 

Hudobná výchova; Výtvarná výchova 

Dievčatá  zo 6.B  sa zúčastnili súťaže Song v speve v anglickom jazyku. Simonka Dolníková 

spievala sólo, Adelka Lajchová, Eliška Kováčová, Sarah Chaudhary a Agátka Chovancová spievali 

ako kvartet. Technickú stránku vystúpenia  obstarala Jáná Bedevelszki.                

V rámci vyučovania HUV sme viedli žiakov k úcte k slovenskej kultúre, ľudovej piesni 

a k tradíciám, ktoré po stáročia vytvárali a pestovali naši predkovia. Vyvrcholením týchto snáh bolo 

školské kolo súťaže Slávik Slovenska, ktoré sa uskutočnilo 5. apríla 2018.  Prvú kategóriu tvorili 

žiaci 1. až 3. ročníka. V druhej kategórii súťaže Slávik Slovenska (4.-6. ročník) sa zúčastnilo 11 

speváčiek a 1 spevák. 

Počas celého školského roka skrášľovali fotky, maľby, kresby interiér našej školy. Práce našich 

žiakov sú súčasťou školy, ktorú si žiaci vlastnou tvorbou vylepšujú. 

V mesiacoch máj a jún sme na hodinách VV pripravili veľkorozmerný plagát pre projekt 

ERASMUS s dejinnou tematikou Slovenska a s významnými osobnosťami našej histórie. 

Plagát je umiestnený nad vstupom do budovy školy.  

Zaslali sme práce do výtvarnej súťaže Madame humanité, kde sme získali 2 ocenenia. 

 „Kde je voda tam je život“ je súťaž organizovala ZsVS ako pripomenutie si Svetového dňa vody, 

1.A trieda pod vedením pani učiteľky Gregušovej získala 1. miesto 

Práce žiakov sme zaslali do rôznych súťaží, napr. „Vesmír očami detí“, „ Kľúče od zlatého 

mesta“ 

 „ Cesty za poznaním minulosti 2018“, Nevymením ťa za nič na svete Moje Slovensko,  

„Autobus budúcnosti“,, , Vianočné pozdravy -boli rozoslané pani ministerkou partnerom po 

celom svete. „ Olympijský oheň v nás“ je súťaž, ktorá má pritiahnuť pozornosť mládeže 

k olympijským hodnotám a ideálom. Naše diela tvorili výzdobu slovenských priestorov  

v Olympijskej dedine v Pchjongčchangu. 

 

6.9 Zdravie a pohyb 
 

Telesná výchova; Telesná a športová výchova 

Naši žiaci z ročníkov 2.-4. sa pravidelne zúčastňovali Futbalového turnaja Miňa Stocha-miniligy 

vo futbale a McDonald´s Cup. Prípravu a organizáciu zabezpečovala M. Žitná.  

Minihádzaná NŠL, prípravu a  účasť na súťaži, zabezpečovala Mgr. Kolářová, ktorá reprezentuje 

Slovensko aj Nitru v kategórii veteránov. 
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Žiaci našej školy sa zúčastnili i športovej súťaže Športový deň Slovenskej sporiteľne a O2 

Športovej akadémie Mateja Tótha. Cieľom súťaže bolo prilákať deti k pohybu, nájsť športové 

talenty. 

Naša  škola v rámci projektu Nitra – Európske hlavné mesto športu , ktorého úlohou je 

propagácia športu i medzi deťmi, zorganizovala Olympijský deň ZŠ v rámci projektu NITRA 

MESTO ŠPORTU 2018 v spolupráci so Slovenským olympijským výborom..  Cieľom podujatia 

bolo spropagovať šport medzi deťmi a tým do súťaží zapojiť čo najväčší počet žiakov.   

V júni sa uskutočnila ďalšia akcia pre rodičov a našich žiakov – Rodinná olympiáda. Rodičia, 

učitelia a žiaci majú možnosť súťažiť vo futbale, stolnom tenise, volejbale a tí naši najmenší 

sa zúčastňujú detských aktivít spolu s učiteľmi  ročníkov 1.-4. a pani vychovávateľkami. 

V spolupráci s Mestským kúpeľom sme zabezpečili celoročný kurz plávania pre žiakov prvého 

stupňa. V rámci OŽaZ pre 1.aj 2.stupeň organizujeme brannú súťaž v parku na Sihoti. Tento rok 

sme zorganizovali Olympijsky deň ZŠ kniežaťa Pribinu  

Športová činnosť v škole sa rozvíja aj prostredníctvom oddelení v CVČ, kde sa zameriavame na 

volejbal, stolný tenis a šach. V CVČ vedú jednotlivé oddelenia profesionálni tréneri. Okrem týchto 

športových aktivít v škole pracujú krúžky zamerané na správne vyžitie. 

V tomto školskom roku sme dosiahli výrazné úspechy predovšetkým v hádzanej, volejbale 

a atletike. V súťažiach na krajskej úrovni sme sa umiestnili do 6. miesta. 

27.10.2017 deti v  1.B triede navštívili hráči FC Nitra. Futbalisti  rozdali deťom podpisové karty, 

nálepky so znakom FC Nitra s cieľom propagovať pravidelné športovanie. Na majstrovstvách 

okresu v atletike Adriana Martišková – hod loptičkou 1. miesto,  postúpila na majstrovstvá kraja, 

kde obsadila 6. miesto,  vo  vybíjanej dievčatá obsadili 2. miesto v skupine. 

Ochrana života a zdravia prebehla v rámci celoškolskej športovej akcie – OLYMPIJSKÝ DEŇ 

ZŠ kniežaťa PRIBINU. Prvý ročník prebehol v rámci projektu NITRA MESTO ŠPORTU 2018. 

Športovala celá škola na 10 tich športových stanovištiach a troch v rámci OŽaZ. Posledné 

stanovište patrilo polícii , kde prebiehala prevencia v oblasti správania, predpisov formou diskusie. 

Bol to športový deň zameraný a KALOKAGHATIU spojenie tela i ducha.  

12.5.2018 sa konala rodinná olympiáda.  7. ročník tejto športovo spoločenskej akcie našej školy sa 

konal v sobotu v krásnom počasí. Zúčastnili sa ho deti, rodičia, učitelia. Atmosféra bola nabitá 

športovými výkonmi, koláčmi a dobrou náladou. Súťaže prebiehali na stanovištiach, volejbal, 

futbal, stolný tenis, šach, malé motokáry, chodúle, atď. Deti boli odmenené sladkými aj vecnými 

cenami. Dňa 16.1.2018 sa v CVČ Domino uskutočnil  Novoročný turnaj v stolnom tenise 

neregistrovaných hráčov na ktorom sa zúčastnili žiaci zo stolnotenisového krúžku z nášho CVČ. 

Boli dve kategórie dievčat a chlapcov 1. -5. ročník a 6. - 9. ročník. V mladšej kategórii na druhom 

mieste skončil Filip Bodka a Andrej Filo skončil na piatom mieste. V staršej kategórii obsadili 

dievčatá prvé tri miesta. 1. miesto Sabína Berkyová, 2.miesto Lenka Majzlová a 3. miesto Veronika 

Poliaková. 

7 Inkluzívne vzdelávanie, žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) vydáva Dodatok č. 1, ktorým sa menia vzdelávacie programy 

pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktoré sme implementovali na podmienky našej školy. 

Intenzívne spolupracujeme s inštitúciami zaoberajúcimi sa prácou so žiakmi s výchovno-

vzdelávacími potrebami; efektívne integrujeme žiakov s poruchami učenia, s poruchami aktivity 

a pozornosti a narušenou komunikačnou schopnosťou. Vytvorili sme Inkluzívny tím pozostávajúci 



Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra 
 

18 

 

zo školského špeciálneho pedagóga, 2 asistentov učiteľa. Výraznou podporou je pre nás posilnenie 

Inkluzívneho tímu o psychológa, soc.pedagóga a 2 asistentiek z projektu ESF, operačný program 

Ľudské zdroje, ktorých sme získali na 3 roky. 

V ZŠ máme minimálny počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – ich počet býva cca do 

5 žiakov z celkového počtu. 

Školský špeciálny pedagóg - počas školského roka bolo v starostlivosti ŠŠP 28 individuálne 

začlenených žiakov. Špeciálny pedagóg pracoval aj s inými žiakmi v rámci prevencie porúch učenia. 

Spolupracuje s asistentkami učiteľa, poradenskými zariadeniami, rodičmi a pedagógmi. 

Asistent učiteľa – 4 asistentky sa venujú individuálne začleneným žiakom, ktorí ich pomoc potrebujú 

na základe odporúčania poradenských zariadení. Žiakom pomáhajú prekonávať bariéry spojené 

s výučbou a stratégiami učenia. 

Školský psychológ – poskytuje individuálne a skupinové psychologické a poradenské služby, taktiež 

starostlivosť o žiakov v krízových situáciách, pozorovanie na hodine, orientačná diagnostika. 

Spoločne so sociálnym pedagógom poradenské služby a konzultácie pre rodičov a pedagógov 

v inkluzívnom tíme. Ďalej spolupracuje s CPPPaP, a pri distribúcii klienta. Venovali sme sa aj 

tvoreniu a realizácii preventívneho programu na zlepšenie vzťahov v triede. Nakoľko je ŠP čiastočne 

financovaný z eurofondov je potrebná aj evidencia riešených prípadov v rámci individuálnej 

a skupinovej práce. 

Školský sociálny pedagóg - organizoval porady inkluzívneho tímu a vedenia školy o plánovaní 

preventívnych aktivít na kalendárny rok 2018, zhodnotenie činnosti tímu za obdobie 12/2017-

06/2018 v rámci projektu. Individuálna činnosť bola vyhodnotená pozitívne, návrhy na zlepšenie boli 

v zefektívnení koordinácie tímu a informačnej prepojenosti a distribúcii pri práci s  klientom. 

Vykonané individuálne pohovory so žiakmi, získaný vhľad do problému, získaný prehľad 

o konkrétnej činnosti jednotlivých žiakov a miere ich účasti v prednesených konfliktoch. Vykonané 

individuálne pohovory s rodičmi žiakov, zabezpečené vysvetlenie konfliktov, zabezpečené 

minimalizovanie eskalovania napätia medzi rodičmi, ktoré sa začalo prenášať na žiakov, rodičom 

poskytnuté rady na úpravu foriem a metód rodinnej výchovy. O priebehu a záveroch riešenia 

problému bolo informované vedenie školy. Vykonané preventívne aktivity pre žiakov a 

v problémových triedach rôznych ročníkov, vykonaná sociometria na základe ktorej boli postavené 

vhodné formy a metódy s cieľom sanovať narušené vzájomné vzťahy a konsolidovať správanie 

smerom k pedagogickým pracovníkom a k rešpektovaniu školských i celospoločenských pravidiel. 

8 Personálna oblasť 

 
V  školskom roku 2017/18 sme mali minimálnu fluktuáciu zamestnancov. Pedagogický zbor je 

koncipovaný väčšinou z mladých pedagógov, ktorí sa postupne začleňujú a získavajú nové 

skúsenosti.  

Od januára 2018 sme vytvorili miesto správcu siete na čiastočný úväzok, nakoľko stúpa počet 

počítačov a IKT, ktoré potrebujú sústavnú pozornosť a opravy. 

Významnou pomocou v pedagogickej práci sú 4 členovia inkluzívneho tímu, ktorých sme prijali 

v decembri 2017 v rámci projektu ESF. Tento projekt nám však zároveň priniesol mnohé problémy 

v podobe dofinancovávania z vlastných prostriedkov a vysokej náročnosti na čas pre 

administratívny personál školy. 
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Jedna učiteľka odišla do starobného dôchodku.  

Jedna učiteľka odišla v septembri 2017 na MD a v auguste sa opäť vrátila.  

Na MD odišli ďalšie 4 kolegyne – 2 učiteľky, 1 vychovávateľka, 1 psychologička. Za všetkých sme 

prijali kvalifikovaných pedagógov a psychologičku s aprobáciou – školský psychológ. 

 

9 Údaje o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

 

Druh vzdelávania 

 

Názov vzdelávania 

Počet 

vzdeláva

ných 

učiteliek 

Vzdelávanie 

ukončené 

Adaptačné 

 
Adaptačné vzdelávanie 3 3 

Aktualizačné 

Prípravné atestačné vzdelávanie pre 

pedagogických zamestnancov zamerané 

na vykonanie prvej atestácie 

4 4 

Aktualizačné 
Školské projekty a medzinárodné 

partnerstvá cez internet 
2 2 

Aktualizačné 

Podpora kariérového vývinu žiaka 

primárneho a nižšieho sekundárneho 

vzdelávania.(Systém duálneho 

vzdelávania) 

1 1 

Aktualizačné 
Moderné prezentačné programy a ich 

využitie vo vyučovacom procese 
1 1 

Aktualizačné Multimediálne tabletové zariadenia v 

edukačnom procese. 
1 1 

Aktualizačné Práca s údajmi v prostredí Microsoft 

Excel - špeciálny pedagóg. 
1 1 

Aktualizačné Pokročilé interaktívne vyučovanie v 
práci učiteľa 

1 1 

Aktualizačné Digitalizácia učebných materiálov 1 1 

Inovačné Myšlienkové mapy vo vyučovacom 
procese 

3 3 

Funkčné inovačné Funkčné inovačné vzdelávanie  1 1 

 

10  Materiálno-technická oblasť 

 
Rekonštrukcia časti vnútorných priestorov školy začala počas leta 2018, kedy boli zahájené 

práce na oprave, resp. výmene vodovodných rozvodov, odpadov a elektroinštalácie v časti školy. 

Vzhľadom na veľkú náročnosť opráv bola rekonštrukcia rozdelená na 3 etapy - počas 3 rokov. 

Pri tohtoročných stavebných prácach sa zrenovovali učebne na 1 poschodí a prízemí v ľavej časti 

budovy školy. V rámci opráv boli do tried nainštalované dlho očakávané umývadlá a 

zrekonštruované chlapčenské WC na prvom aj druhom poschodí a učiteľské WC na prízemí. 

Všetky tieto opravy boli financované mestom Nitra.  
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Z vlastných prostriedkov sme ešte vytvorili (predelením triedy na 1. poschodí) kabinet pre 

pedagógov na prvom stupni, kde sme zakúpili nové police. Vytvorili sme nový kabinet pre 

vychovávateľky a zakúpili sme policový systém do archívu školy. Zároveň sme zrekonštruovali 

kancelárie školy na prízemí. Zakúpili sme 2 interaktívne tabule, školské lavice do tried, vozíky na 

mapy. Do kabinetu TV sme dali urobiť nábytok na mieru a 2 veľkokapacitné skrine do tried.  

V škole sme mali veľké množstvo počítačov, ktoré boli morálne zastarané, preto sme zakúpili 10 

repasovaných notebookov, 2 najmodernejšie interaktívne tabule, zakúpili sme vizualizér. 

Do ŠJ sme zakúpili najnovší konvektomat a kotol na polievku. Na strešnej terase školy sme 

vytvorili vonkajšiu čitáreň aj s kovovým nábytkom a novými zábranami pri zábradlí. V súčasnosti 

máme čitáreň s najkrajším výhľadom v meste Nitra. 

Celá táto rekonštrukcia bola mimoriadne náročná, pretože sa opäť posunula do nového školského 

roka. My sme to však všetko zvládli, aj vďaka zamestnancom školy, ktorí prišli na konci prázdnin a 

upratali školu.  

11 Centrum voľného času pri ZŠ kniežaťa Pribinu 

Centrum voľného času, ako súčasť Základnej školy kniežaťa Pribinu Nitra, pracuje podľa 

dokumentácie Centra voľného času: 

 Výchovný program centra voľného času 

 Pracovný a organizačný poriadok CVČ 

 Štatút CVČ 

 Prehľad o výchovnej činnosti CVČ 

 Školský poriadok CVČ 

 Plán kontrolnej činnosti CVČ 

V šk. roku 2017/18 sme poskytli žiakom možnosť športovej prípravy v rámci CVČ, čo nám  umožnilo 

získať finančné prostriedky na kvalitnú prípravu žiakov. Na činnosť CVČ poskytuje dotáciu mesto 

Nitra, čiastočná  úhrada nákladov spojených s činnosťou CVČ je stanovená na 3,00 € pre krúžok 

stolného tenisu, šachu a 5,00 € pre krúžky volejbalu. CVČ spolupracuje s volejbalovým klubom VK 

Bystrina pri SPU Nitra, ŠKST pri ŠG Nitra, ktorí zabezpečujú trénerov a  Nitrianskou šachovou 

akadémiou. Naši úspešní žiaci majú vďaka tomu možnosť po skončení základnej školy pokračovať 

kontinuálne v športovej činnosti na vyššej úrovni.  

CVČ má jedno oddelenie stolného tenisu, dve oddelenia volejbalu a jedno oddelenie šachu, je 

prioritne pre žiakov Základne školy kniežaťa Pribinu, ale prihlasujú sa aj žiaci z iných škôl.  

V školskom roku 2017/2018 sa prihlásilo 54 žiakov – Volejbal 23, šach 16 a stolný tenis 15 žiakov 

(niektorí žiaci sa prihlásili na dva krúžky). Začiatkom šk.roka  sme pripravili nábor v spolupráci 

s hráčmi extraligového družstva mužov, ktorí predviedli ukážky volejbalových činností na 

profesionálnej úrovni.  

Prihlásení žiaci na volejbal boli rozdelení do 2 tréningových skupín podľa veku, žiaci mali možnosť 

navštevovať tréningy 4 krát týždenne. 

V školskom roku 2017/2018 viedli volejbalový krúžok dvaja tréneri : 

Marek Májek – držiteľ licencie A, zároveň  asistent trénera prvoligového družstva mužov 

Ľubica Kráľová– trénerka.  

Počas celého roka sa najmladší žiaci volejbalového oddielu zúčastňovali turnajov v  súťaži MIDI 

Turnaj v 4-kovom volejbale.  
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Projekt Centra voľného času so zameraním aj na stolný tenis si na ZŠ kniežaťa Pribinu získal 

mnohých nadšencov, predovšetkým z radov žiakov primárneho vzdelávania. 

V školskom roku 2017/2018 viedli  krúžok  Rakov  a Sitak (z Ukrajiny), držitelia trénerskej licencie 

C a aktívni hráči stolného tenisu. Stolný tenis prebieha v priestoroch veľkej telocvične ZŠ dva krát 

do týždňa a to v stredu a piatok. Hlavným cieľom krúžku je vzbudiť u detí záujem športovať, priviesť 

ich prostredníctvom stolného tenisu ku športu. Prostredníctvom CVČ sa nám podarilo vychovať 

hráčov, ktorí sa umiestňovali aj na medzinárodných podujatiach. Medzi najväčšie talenty patria 

A.Madarás,  a bratia Horečný. 

V školskom roku 2017/18  pracuje 2. rok  v CVČ ZŠ kniežaťa Pribinu – šachový krúžok. Svoju 

činnosť zameriava na výuku základov šachu pre najmenších a začiatočníkov a  aktívneho 

zdokonaľovania sa starších a skúsenejších hráčov.  

V šk. r. 2017/2018 sa do krúžku sa zapojilo 17 žiakov ZŠ. Záujem o krúžok majú nielen deti zo ZŠ 

kniežaťa Pribinu Nitra ale aj z ostatných škôl v Nitre. Jeho činnosť je rozdelená na pravidelnú, 

príležitostnú a prázdninovú. 

Pravidelná činnosť šachového krúžku spočíva v tréningoch 2 x 1,5 hod. týždenne, pod vedením 

trénera Ľubomíra Hlavinu, 1.-ligového hráča AŠK Nitra. 

Príležitostná činnosť šachového krúžku je zameraná na organizáciu podujatí (turnajov), účasťou na 

turnajoch organizovaných SŠZ, klubmi. na škole Počas letných prázdnin sme zorganizovali šachový 

tábor, ktorý mal veľký ohlas u žiakov.  

Dňa 22.3.2017 sa v priestoroch hotela Zobor v Nitre, uskutočnil 3.ročník šachového turnaja "O 

putovný pohár kniežaťa Pribinu". Turnaja sa zúčastnilo 78 detí, žiakov ZŠ a OG z celého 

Slovenska. Súťažilo sa nielen o celkové víťazstvo a hlavnú cenu: "Putovný pohár kniežaťa 

Pribinu", ale aj o víťazstvo v jednotlivých kategóriách. Žiaci našej školy sa v silnej konkurencii 

vôbec nedali zahanbiť a v kat. dievčat do 14 rokov si 2.miesto vybojovala Miroslava Zúdorová zo 

7.A  a 3.miesto Paulína Motyčiaková z 5.C . V kat. chlapcov do 8 rokov 2.miesto získal Patrik 

Gašpar z 1.B.  

Dňa 10.10.2017 sa uskutočnili v priestoroch ZŠ kniežaťa Pribinu Nitra  Majstrovstvá ZŠ kniežaťa 

Pribinu v zrýchlenom šachu jednotlivcov. Turnaja sa zúčastnilo 25 žiakov školy. 

 

CVČ vykonáva náročnú úlohu prvého kontaktu žiakov s daným športom, čo prináša špecifické 

problémy. Menšie nedostatky vznikli pri uhrádzaní príspevkov žiakmi na čiastočnú úhradu nákladov, 

čo sa v súčasnosti snažíme riešiť.  

 

12  Školský klub detí 

 

Počet oddelení 9 

Spolu detí 239 

Dievčat 132 

Chlapcov 107 

http://3.ro/
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oddelenie vychovávateľka Spolu detí Chlapcov Dievčat 

I. odd. (1.A) Bc. L. Baloghová 21 11 11 

II.odd. (1.B)           Mgr. I. Poliaková 

 

19 7 12 

III.odd. (1.C) V. Majer   21 10 11 

IV.odd. (2.A, 4.A) Mgr. T. Belovičová

   

31 18 13 

V.odd. (2.B, 4.A) Mgr. Z. Suchá  26 16 10 

VI.odd. (2.C, 4.B) Mgr. Ľ. Húsková

   

32 18 14 

VII.odd. (3.A, 4.B) Mgr. Ž. Kelemenová 29 21 8 

VIII.odd. (3.B,4.C)           G. Kukanová   29 13 16 

IX.odd.(3.C, 4.C)            Mgr. Ž. Macuľová 31 18 13 

       Spolu: 239 107 132 

 

 

Spoločne organizovaná a príležitostná činnosť v ŠKD v školskom roku 2017/2018: 

 

SEPTEMBER: 

- jesenné dekorácie v triedach, na nástenkách, na chodbách a vo vitrínach – všetky odd.  

- začiatok plaveckého výcviku: I. odd. (1.A) 

- v rámci „Dní európskeho kultúrneho dedičstva“:  

- „Legiovlak“ - exkurzia na železničnej stanici – prehliadka  vozňov čs. légií (pri príležitosti 

100. výročia ukončenia 1. svet. vojny): I., IV., V., VI., VII., IX. odd. 

 - „Prehliadaná príroda“ – návšteva Ponitrianskeho múzea: II., III., IV., VI., VII., VIII., IX. 

odd. 

 - exkurzia „Kultúrne pamiatky mesta“: II., III., VII., VIII. odd.  

- v rámci Divadelnej Nitry - projekt „Darujem Ti tulipán“- zapojenie do tvorivých aktivít na 

námestí: 4. C 

- enviromentálna výchova: „Triedenie a separovanie odpadu“ – zhotovenie projektu VII. odd. a 

pravidelné enviroaktivity s CHKO Ponitrie: IX. odd. 

- estetická výchova: návšteva Nitrianskej galérie ( výtvarné práce – téma: Cez okno“ ) : V.odd. 

- návšteva Krajskej knižnice KK – súťaž „Čítajte s nami“: IV., V., VI., IX. odd. 

- nácvik tanca k oslave 80. výročia školy: II., IV. V., VI., IX. odd. 

 

OKTÓBER:  

- plavecký výcvik: pokračuje I. odd. (1.A) 

- „Šarkaniáda“ – súťaž medzi odd. vo výrobe najkrajšieho šarkana (vyhodnotenie, ocenenie) 

- spoločensko-vedná a estetická výchova: téma „Mesiac úcty k starším“ – aktivity: „Nakresli svoju 

babku dedka, zarecituj báseň, vyrob darček, porozprávaj o pomoci starším“ – všetky odd. 

 - výstava „Farby a plody jesene“ na SPU v botanickej záhrade: II., III.,IV., V., VI., VII.,IX. odd. 

- pracovno-technická a estetická výchova: „Halloween“ - výzdoba tried, na nástenkách, 
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vo vitrínach: všetky oddelenia, Halloween párty: IV., V., IX. odd. 

- enviromentálna vých. - pravidelné enviroaktivity v CHKO Ponitrie: V:, VI., VI.,VII., VIII. odd. 

- v rámci projektu „Zdravá škola“ – príprava ovocných šalátov: všetky odd. 

- návšteva v kraj. knižnici: IV.odd. – účasť v súťaži Čítajte s nami 

- nácvik tanca k oslave 80. výročia školy: II., IV., V, VI., IX. odd. 

 

NOVEMBER: 

- plavecký výcvik -  pokračuje I. odd. (1.A)  

- „Večne živá krása ľudských rúk“ – návšteva výstavy v Domine: V., VI., VII., VIII., IX. odd. 

- „Slovenské čipkovanie“ – návšteva výstavy v Ponitrianskom múzeu: IV., VII. odd. 

- enviromentálna výchova: zapojenie do projektu v separovaní odpadu – výroba zvieratiek: IV. odd. 

a enviroaktivity v CHKO Ponitrie: IV., V., odd. 

- návšteva Krajskej knižnice KK: IV., V., VI., VII. odd. 

- „Večerný beh Nitrou“ – účasť na podujatí na pešej zóne: IV., VI. odd. 

- výzdoba školy k oslave 80. výročia školy: všetky odd. 

- nácvik tanca k osve 80. Výročia školy: II., IV., V., VI., IX. odd. 

- návšteva Krajskej knižnice KK – súťaž „Čítajte s nami“: IX. odd. 

- enviromentálna výchova - pravidelné enviroaktivity s CHKO Ponitrie: II., III.. odd. 

- zimná výzdoba interiéru školy (vestibul, chodby): všetky odd. 

- návšteva v Ponitrianskom múzeu – „Tisícročia s mincami“: VII., VIII. odd. 

- športové hry v telocvični: I., II., IV., V., VI. odd. 

- vystúpenie s programom na akadémii k 80. výročiu školy: II., IV., V., VI., IX. odd. 

 

DECEMBER:  

- plavecký výcvik: pokračuje I. odd. (1.A) 

- zimná výzdoba tried, násteniek, vitrín na chodbách: všetky odd. 

- projekt „Biely tulipán“: podujatie so 4.C v BA 

- „Vianočný bazár“ – výroba ozdôb: všetky odd. 

- návšteva vianočného mestečka – zvyky a tradície: všetky odd.  

- návšteva v kraj. knižnici – hudobné odd. „Advent“: III., VII., odd. 

- návšteva v kraj. knižnici - účasť v súťaži „Čítajte s nami“: IV., V., VI., VII., IX. odd. 

- športové hry v telocvični: IX., XIII. odd. 

 

JANUÁR: 

- plavecký výcvik -  začiatok kurzu II. odd. (1.B)  

- karnevalová výzdoba interiéru školy – vestibul, chodby: všetky odd. 

- v rámci spoločensko-výchovnej činnosti – aktivity v komunit. centre v Mediahause: IV. odd. - 

návšteva krajskej knižnice – „Čítajte s nami“: II., IV., V., VI., VII., IX. odd. 

- návšteva krajskej knižnice – hudobné odd. – „Fašiangy“: II., III., VII. odd. 

- v rámci projektu Zdravá škola – „Čajové popoludnie“ (príprava bylinkových čajov, prezentácie 

o zdravom životnom štýle): všetky odd. 

- karnevalová výzdoba tried, vitrín a násteniek: všetky odd.  

- športové hry v telocvični: III., IV., V., VI., VII. odd. 

FEBRUÁR: 

- pokračoval plavecký výcvik: II. odd. (1.B)  

- fašiangový karneval – nácvik programu, príprava kostýmov, súťaže, oceňovanie 

- v rámci projektu „Zdravá škola“ – kurz 1. pomoci: I., II., III. odd.  

- v rámci spoločensko-výchovnej činnosti – aktivity v komunit. centre Mozaika v Mediahause: V. 
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odd. 

- návšteva Krajskej knižnice KK – súťaž „Čítajte s nami“: II., III., IV., V., VI., VII., IX. odd. 

- návšteva Krajskej knižnice KK – hudobné oddelenie: V., VI., IX. odd.  

- návšteva výstavy v galérii Mlyny „Najkrajšie Dobšinského rozprávky“ a balónová shou (čítanie 

rozprávok z diorámov a spoznávanie v 3D objektoch: IV., V., VI., IX. odd.  

- športové hry v telocvični: I., II.,VIII., IX. odd. 

- výroba pozdravov k sv. Valentínovi – všetky oddelenia 

- enviromentálna výchova v CHKO Ponitrie ( téma – „Svetový deň mokradí): VIII., IX., odd. 

                             

MAREC:  

- plavecký výcvik: pokračuje II. odd. (1.B) 

- jarná výzdoba interiéru školy (vestibul, chodby): všetky odd. 

- v rámci projektu „Zdravá škola“- kurz 1. pomoci: IV., VIII. odd. 

- návšteva Starého divadla K. Spišáka – predstavenie „Kráska a zviera“: všetky odd.  

- návšteva v kraj. knižnici – hudobné odd. ( téma – „Vivaldi“): III., III., V., VI., VII. odd. 

- návšteva v kraj. knižnici - účasť v súťaži „Čítajte s nami“: II., III., IV., V., VI., VII., IX. odd. 

- účasť na pamätnom podujatí k 73. výročiu oslobodenia Nitry: VII., VIII., IX. odd. 

- športové hry a súťaže v telocvični: VII., XIII., IV., odd. 

- enviromentálna výchova v CHKO Ponitrie ( téma – „Deň vody“): V., VI., VII. odd. 

- veľkonočná výzdoba ( triedy, nástenky, vitríny na chodbách): všetky oddelenia 

 

APRÍL: 

- plavecký výcvik - pokračuje II. odd. (1.B) a začiatok III. odd. (1.C) 

- návšteva krajskej knižnice – „Čítajte s nami“: I., II.,II., IV., V., VI., VII., IX. odd. 

- návšteva krajskej knižnice – hudobné odd. ( téma – Deň Zeme): II., III., V., VII., IX. odd. 

- v rámci projektu Zdravá škola – kurz 1. pomoci: V., VI., VII., IX.  odd. 

- výroba kvetov ku „Dňu narcisov“: IV., V., VII., VIII. odd. 

- jarná výzdoba ( triedy, nástenky, vitríny na chodbách): všetky oddelenia 

- enviromentálna výchova v CHKO Ponitrie ( téma – „Voda“): II., III., IV., VI., VII. odd. 

- návšteva výstavy „Gardenia“ ( ku „Dňu Zeme“): IV., V., VI. odd. 

- v rámci spoločensko-výchovnej činnosti – aktivity v komunit. centre Mozaika v Mediahause ( 

zábavno-súťažné popoludnie): VII. odd. 

- športové hry v telocvični: I., II., III., VI., IX. odd. 

- pedagogická prax študentov z UKF: v II., III., IV., VI., VII., VIII. odd. 

- návšteva CHKO Ponitrie: enviroaktivity – téma: Triedenie odpadu: I. odd. 

- návšteva výstavy v OC Mlyny – „Mlyny park“: IX. odd. 

 

MÁJ: 

- športové hry v telocvični: VII., I. odd. 

- pokračovanie plaveckého výcviku: III. odd. 

- návšteva krajskej knižnice – čitateľské zručnosti: I., II., III., IV., V., VI., VII., IX. odd. 

- návšteva krajskej knižnice – hudobné oddelenie: II., III., VI., VI. odd. 

- interaktívna výstava v OC Mlyny „Hravá technika“: VI., VII., IX. odd. 

- enviromentálna výchova v CHKO Ponitrie – téma: Triedenie odpadu: I., VII. IV. odd. 

- výroba darčekov ku „Dňu matiek“: IV., V., VI., VII., VIII. odd. 

- návšteva Ponitrianskeho múzea v rámci Medzinárodného dňa múzeí: II., III. odd. 

- účasť na rodinnej olympiáde 

- návšteva vivária na SPU Nitra: V., VI. odd. 
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- účasť v ŠvP Zuberec: VI. odd. 

- podujatie k MDD – kreslenie na chodníky v okolí školy – téma: „Oslava MDD“: všetky odd. 

 

JÚN: 

- zapojenie do športových aktivít na Svätoplukovom námestí k MDD: všetky odd. 

- účasť v ŠvP Zuberec: VI., III. odd.  a 4. A, C 

- v rámci spoločensko- výchovnej činnosti podujatie v komunitnom centre Mozaika: VIII. odd. 

- návšteva krajskej knižnice – čitateľské zručnost: I., II., III., V., VII., IX. odd 

- návšteva krajskej knižnice – hudobné oddelenie: II., III., V. odd. 

- návšteva vivária na SPU Nitra: I., II., III., IV., VII., IX. odd. 

- návšteva Ponitrianskeho múzea – výstava „Drotárstvo súčasnosti“: IV., V., VII., IX. odd. 

- účasť na škol. výlete „Červený kameň“: 3.B, 4.C 

- účasť na škol. výlete „Červený kameň a jaskyňa Driny“: 2.A, B 

- výlet nitrianskym vláčikom – téma: „Historické pamiatky mesta Nitra a Nitriansky hrad“: I., 

IV.,V., VII., IX. odd. 

- vychádzka na Nitriansky hrad – spoznávanie histórie mesta: VI. odd. 

- ukončenie plaveckého výcviku: III. odd. 

 

13 Údaje o žiakoch školy  

Počet žiakov školy: 503 

Počet tried: 23 

Podrobnejšie informácie: 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

počet tried 3 3 3 3 3 2 2 2 2 23 

počet žiakov 61 63 65 63 63 47 54 52 35 503 

z toho ŠVVP 0 0 3 5 4 3 5 6 2 28 

z toho v ŠKD 61 63 64 51 - - - - - 239 

 

 

 

ročník Stav k 15. 9. 2017 Stav k 31. 8. 2018 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov  

Z toho 

integro-

vaných 

Počet 

odd. 

ŠKD 

Počet 

žiakov 

v ŠKD 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov  

Z toho 

integro-

vaných 

Počet 

odd. 

ŠKD 

Počet 

žiakov 

v ŠKD 

1. 3 66 0 3 66 3 61 0 3 61 

2. 3 63 0 3 65 3 63 0 3 63 
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3. 3 66 2 3 66 3 65 3 3 64 

4. 3 63 4 0 51 3 63 5 0 51 

5. 3 63  2 0  0 3 63 4 0 0 

6. 2 47 3 0 0 2 47 3 0 0 

7. 2 54 5 0 0 2 54 5 0 0 

8. 2 52 6 0 0 2 52 6 0 0 

9. 2 35 2 0 0 2 35 2 0 0 

Spolu 23 509 24 9 248 22 503 28 9 239 

 

13.1  Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017/dievčatá :  75/ 35 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017/dievčatá : 66/ 31 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou/dievčatá :  6/ 0 

Počet 

zapísaných  žiakov 
Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

SPOLU dievčatá 

počet 

odklady 

počet 

nezaškolení v MŠ 

počet 

samostatné triedy 

75 35 6 0 3 

 

13.2 Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018 
 

Žiaci, ktorí odišli na stredné školy: 

 

  5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 

Počet žiakov 14 - - 5 35 54 

 

 

 

 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2F5%2Ero
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2F6%2Ero
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2F7%2Ero
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2F8%2Ero
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2F9%2Ero
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13.3 Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 
 

  Gym 

8.roč 

Gym 

5.roč 

Súkr 

OA 

5.roč. 

Gym 

4.roč 

SOŠ/SPŠ OA/HA Umelecké 

školy 

Iné Spolu 

prihlásení 17 20 1 9 17 4 4 0 72 

prijatí 14 5 1 9 17 4 4 0 54 

% 

úspešnosť 

82,4 25 100 100 100 100 100 0 75 

 

13.4 Klasifikácia tried 
 

1.stupeň - primárne vzdelávanie 

 

 

Trieda ANJ MAT INF PDA SJL VLA PRV 

1.A 1,00   1,05   1,19  1,00 

1.B 1,00 1,16   1,21  1,00 

1.C 1,00 1,05   1,14  1,00 

2.A 1,00 1,09 1,00  1,18  1,05 

2.B 1,16 1,16 1,00  1,21  1,32 

2.C 1,05 1,05 1,00  1,05  1,05 

3.A 1,48 1,67 1,00 1,14 1,48 1,38  

3.B 1,23 1,50 1,00 1,23 1,41 1,27  

3.C 1,18 1,23 1,00 1,23 1,32 1,09  

4.A 1,64 1,77 1,00 1,64 1,68 1,41  

4.B 1,17 1,22 1,00 1,22 1,17 1,22  

4.C 1,36 1,72 1,00 1,32 1,59 1,23  

priemer 1,19 1,31 1,00 1,30 1,30 1,27 1,07 

 

2.stupeň - nižšie stredné vzdelávanie 

 

 

Trieda ANJ BIO DEJ ŠPJ FYZ GE

O 

HUV CH

E 

INF MA

T 

NEJ 

5.A 1,4

3 

1,14 1,14 1,38  1,29 A  1,10 1,43 1,33 

5.B 1,7

4 

1,37 1,32 1,43  1,74 A  1,00 1,68 1,83 
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5.C 1,7

7 

1,50 1,45 1,82  1,77 A  1,00 1,59 1,27 

6.A 2,0

9 

1,55 1,36 1,80 1,23 1,41 A  1,00 1,55 1,27 

6.B 1,5

4 

1,46 1,21 1,50 1,42 1,25 A  1,04 1,42 1,47 

7.A 1,9

0 

1,52 1,69 1,93 1,69 1,69 A 1,69 1,00 1,76 1,71 

7.B 2,0

4 

1,79 1,71 1,80 2,00 1,88 A 1,88 1,00 2,21 1,69 

8.A 1,6

9 

1,62 1,69 2,11 1,77 1,65 A 1,88 1,00 1,69 1,60 

8.B 1,8

1 

1,92 2,04 1,86 1,50 1,46 A 1,85 1,00 1,77 1,79 

9.A 1,7

6 

1,41 2,00  1,82 1,65 A 1,88 1,06 1,88 1,76 

9.B 2,1

7 

1,94 2,22 2,29 2,00 2,00 A 2,72 1,00 2,11 2,00 

Spolu 1,8

1 

1,57 1,62 1,74 1,68 1,62  1,98 1,02 1,74 1,61 

 

Trieda OBN SJL SPR SEE THD TŠV VYV/

VUM 

Priemer 

5.A  1,33 1,00  1,00 A A 1,24 

5.B  1,68 1,00  1,00 A A 1,46 

5.C  1,95 1,00  1,00 A A 1,51 

6.A 1,00 2,14 1,00  1,00 A A 1,44 

6.B 1,04 2,00 1,00  1,04 A A 1,35 

7.A 1,28 1,97 1,00  1,00 A A 1,58 

7.B 1,33 1,96 1,00  1,00 A A 1,71 

8.A 1,31 1,92 1,00 1,00 1,00 A A 1,54 

8.B 1,73 2,00 1,00 1,00 1,00 A A 1,61 

9.A 1,59 1,94 1,00    A A 1,71 

9.B 1,94 2,44 1,00   A A 2,06 

Spolu 1,40 1,94 1,00 1,00 1,00 A A 1,60 

 

13.5 Prospech žiakov 
 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 21 21 0 0 

1.B 19 19 0 0 
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1.C 21 21 0 0 

2.A 22 22 0 0 

2.B 20 20 0 1 

2.C 21 21 0 0 

3.A 21 21 0 0 

3.B 22 22 0 0 

3.C 22 22 0 0 

4.A 22 22 0 0 

4.B 19 19 0 0 

4.C 22 22 0 0 

5.A 21 21 0 0 

5.B 20 20 0 0 

6.A 22 22 0 0 

6.B 25 25 0 1 

7.A 29 29 0 0 

7.B 25 25 0 0 

8.A 26 26 0 0 

8.B 26 26 0 0 

9.A 17 17 0 0 

9.B 18 18 0 0 

 

13.6 Dochádzka žiakov 
 

Trieda Počet 

žiakov 

Zameškané 

hodiny 

(ZH) 

ZH na 

žiaka 

Osprave-

dlnené 

hodiny 

(OH) 

OH na 

žiaka 

Neospra-

vedlnené 

hodiny 

(NH) 

NH na 

žiaka 

1.A 
21 887 42,2 887 42,2 0 0 

1.B 
19 648 34,11 648 34,11 

0 0 

1.C 
21 811 38,61 811 38,61 

0 0 

2.A 
22 744 33,8 744 33,8 

0 0 

2.B 
20 1003 50,15 1003 50,15 

0 0 

2.C 
21 307 14,61 307 14,61 

0 0 
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3.A 
21 1088 51,8 1088 51,8 

0 0 

3.B 
22 811 36,86 811 36,86 

0 0 

3.C 
22 928 42,18 928 42,18 

0 0 

4.A 
22 530 24,09 530 24,09 

0 0 

4.B 
19 585 32,5 585 32,5 

0 0 

4.C 
22 777 32.4 777 32.4 

0 0 

5.A 
21 

847 
4,033 

847 
4,033 0 0 

5.B 
20 

699 
34,95 

699 
34,95 0 0 

5.C 
22 983 44,68 983 44,68 0 0 

6.A 
22 917 41,68 917 41,68 0 0 

6.B 
25 1301 52,04 1301 52,04 0 0 

7.A 
29 1717 59,21 1717 59,21 0 0 

7.B 
25 1317 25,68 1317 25,68 0 0 

8.A 
26 1209 46,50 1209 46,50 0 0 

8.B 
26 1899 73,04 1899 73,04 0 0,05 

9.A 
17 1245 69,17 1246 69,22 0 0 

9.B 
18 1617 95,12 1617 95,12 0 0,004 

 

13.7  Správanie žiakov 
 

trieda počet žiakov správanie 1 správanie 2 – 4 

1.A 21 21 0 

1.B 19 19 0 

1.C 21 21 0 

2.A 22 22 0 

2.B 20 20 0 

2.C 21 21 0 
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3.A 21 21 0 

3.B 22 22 0 

3.C 22 22 0 

4.A 22 22 0 

4.B 19 19 0 

4.C 22 22 0 

5.A 21 21 0 

5.B 20 20 0 

5.C 22 22 0 

6.A 22 22 0 

6.B 25 25 0 

7.A 29 29 0 

7.B 25 25 0 

8.A 26 26 0 

8.B 26 26 0 

9.A 17 17 0 

9.B 18 18 0 

 

14 Výsledky externých meraní 

 

Testovanie 9 MAT SJL 

9.A 69,4% 74,8% 

   

9.B 55,0% 71,1% 

   

ZŠ kniežaťa 
Pribinu 

62,0% 72,9% 

SR 55,9% 63% 

   

Testovanie 5   

ZŠ kniežaťa 
Pribinu 

78,6% 73,9% 

S R 64,7% 62,8% 
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15 Odbory a učebné plány 

 

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried v ročníku 3 3 3 3 3 2 2 2 2 23 

Všetko čo vieš, vieš pre seba 3 3 3 3 3 2 2 2 2 23 

 

16 Štruktúra tried 

 

  Počet tried Počet žiakov Počet IVVP 

nultého ročníka 0 0 0 

prvého ročníka 3 61 0 

bežných tried 20 442 28 

pre nadaných 0 0 0 

Spolu 32 503 28 

 

17 Zamestnanci 

Počet všetkých zamestnancov (ZŠ + ŠKD  + ŠJ+ CVČ) : 69 

Počet zamestnancov/ úväzok 

Pedagogických a odborných zamestnancov               50 

Učitelia 34 Vychovávateľky 

ŠKD 

9 Odborní 

zamestnanci 

3 

- kvalifikovaní 34/100% 

2/8,7% 

 

- kvalifikovaní 1/100% 

7/80% 

1/60% 

 špeciálny pedagóg 1/100% 

- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0  školský psychológ 

(z projektu od decembra 

2017) 

1/100%  
 

 

 

- dopĺňajú si  

vzdelanie 

0 - dopĺňajú si 

vzdelanie 

 sociálny pedagóg 

(z projektu od decembra 

2017) 

1/50%  

 

Pedagogický 

asistent 

4  

 
Tréneri CVČ 5 

Kvalifikovaní 

(2 z projektu od 

decembra 2017) 

2/100% 

2/100% 

- kvalifikovaní 5/na dohodu 
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- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0 

Nepedagogických zamestnancov  

 

14 

- upratovačky 3/100% 

1/50% 

- školník 1/100% 

- tajomníčka 1/100% 

- pracovníčka PAM / ekonómka 1/100% 

-  kurič 1/na dohodu 

Zariadenie školského stravovania 6 

- vedúca ŠJ 1/100% 

- hlavná kuchárka 1/100% 

- kuchárka 1/100% 

- pomocné sily                    3/100% 

 

17.1  Kvalifikovanosť pedagogických a odborných pracovníkov 
 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 34 34 

vychovávateľov 0 9 9 

asistentov učiteľa 0 4 4 

špeciálny pedagóg 0 1 1 

školský psychológ 0 1 1 

sociálny pedagóg 0 1 1 

spolu 0 50 50 

 

 

17.2 Vzdelávanie zamestnancov  za šk.rok 2017/18 
 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.atestácia - 4 

Prípravné atestačné 4 1 

2.  atestácia - 1 

štúdium školského manažmentu 1 - 

špecializačné inovačné štúdium 4 - 
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špecializačné aktualizačné štúdium 7 - 

špecializačné kvalifikačné - 
 

postgraduálne - - 

doplňujúce pedagogické - - 

vysokoškolské pedagogické - - 

vysokoškolské nepedagogické - - 

 
 

18 Aktivity a prezentácia na verejnosti 

 

Aktivity, do ktorých sa škola zapojila alebo 

zorganizovala 

Komu boli určené 

Olympijsky deň ZŠ kniežaťa Pribinu 1. roč Športový deň pre žiakov školy, rodičov, 

a učiteľov 

- partner SOV SR 

NAJoriginálnejší jesenný výtvor z ovocia 

a zeleniny „Rozprávkový svet“ 

Rodičom a žiakom našej školy, súťaž a 

výstava 

ENVIRODAY na SPU Pre žiakov 3., 4. a 5. ročníkov 

- partner  SPU Nitra 

Majstrovstvá ZŠ kniežaťa Pribinu 

v zrýchlenom šachu o Putovný pohár ZŠ 

kniežaťa Pribinu  

Pre základné a stredné školy na Slovensku 

- partner Šachová akadémia 

Komparo - testovanie Testovanie žiakov 4. a  9.roč. 

- partner  EXAM 

Zber papiera ( 2x) a PET fliaš (celoročne) Pre obyvateľov mesta Nitra, žiakov školy 

-  partner NKS 

Dopravné ihrisko Návštevy dopravného ihriska žiakmi 

1.stupňa. 

- partner Mestská polícia 

Plavecký výcvik žiaci 1.ročníka 

- partner Mestský kúpeľ Nitra 

Divadelná Nitra - Darujem Ti tulipán 

„Septembrový tulipán“, Biely tulipán 

Zrakovo postihnutým deťom z Bratislavy 

a žiakom našej školy 

- partner Divadelná Nitra 

1. sväté prijímanie 4. ročník, pre rodičov a žiakov 

- partner  biskupský úrad 

Deň otvorených dverí ZŠ pre budúcich 

prvákov 

Rodičia a verejnosť 

Budúci záchranári Pre žiakov 1. -4. ročníka, absolvovali 

dvojmesačný kurz – praktický i teoretický 

nácvik v poskytovaní prvej pomoci. 

- partner Stredná zdravotnícka 

škola 

http://zspribinunr.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=372
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Rodinná olympiáda Športovo – kultúrne popoludnie pre rodičov, 

pedagógov a verejnosť. 

Karneval 1.-4. ročník + rodičia žiakov 

Hellowen – súťaž vo vyrezávaní tekvíc Pre rodičov a žiakov 

Žiacka konferencia - Cyrilometodská 

tradícia vzdelanosti, 6.ročník 

1.-9. ročník + rodičia a široká verejnosť 

ŠvP  1.-4. ročník, Pre rodičov a žiakov 

Daruj Darček Do Detského Domova-5D Pre deti z detských domovov  

Biela pastelka Charitatívna zbierka pre nevidiace a 

slabozraké deti 

- partner Únia nevidiacich 

Zdravá škola - Príprava ovocných šalátov, 

Ovocný deň, Varenie bylinkových čajov, 

Zdravé pomazánky 

Projekt Zdravá škola, pre žiakov školy 

Pedagogická prax študentov Pre študentov vysokých škôl 

- partner UKF, SPU 

Vianočný bazár, varenie vianočného 

punču. Charitatívna zbierka pre deti 

v núdzi – Dobrý anjel  

Pre žiakov, zamestnancov školy, rodičov 

a širokú verejnosť 

- partner Dobrý anjel 

Stretávky absolventov školy na pôde školy Absolventi školy a verejnosť 

Chodecká Nitra Pre mesto Nitra, širokú verejnosť, pomoc pri 

organizácii 

- partner OZ Harmónia,  

Medzinárodný deň školských knižníc Výstavka kníh umeleckej literatúry, ilustrácií 

a krátkych ukážok pre žiakov školy 

Recyklohry   Zber a recyklácia elektrozariadení, pre 

obyvateľov Nitry, žiakov školy. 

- partner MILK-AGRO,  

Záložka do kníh spája školy Pre žiakov školy a partnerskej školy  

- partner ZŠ v Kremnici 

Najkrajšia vianočná trieda Pre žiakov školy. 

Valentínska pošta Pre žiakov školy na deň Sv. Valentína  

Vianočná ozdoba súťaž v tvorení vianočných stromčekov, 

venčekov, svietnikov, snehuliakov a ďalších 

vianočných ozdôb. 

Pre žiakov školy. 

OK OAJ Pre žiakov ZŠ a osemročných gymnázií 

v okrese Nitra 

- partner OU OŠ 

Anglický týždeň Študenti z Taiwanu, Číny, Indonézie 

a Egypta pre žiakov školy, netradičné hodiny 

http://zspribinunr.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=379
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anglického jazyka. 

- partner Educate Slovakia 

E-twinning Projekt medzinárodnej spolupráce škôl pre 

žiakov 3. ročníka. 

- partner Educate Slovakia 

„English Drama“ žiaci dramatického krúžku v angličtine 

- partner CVČ Nitra 

Lyžiarsky a snovbordingový  kurz  Pre žiakov školy – štátna dotácia 

Noc s H.Ch. Andersenom Nočný program v škole pre žiakov školy. 

Superstar – spevácka súťaž Pre žiakov a rodičov školy 

Súťaž ,,Chráňme deti pred násilím“ – 

model hradu a plagát 

Pre žiakov 3.ročníka a primárneho 

vzdelávania 

- partner Ministerstvo práce, 

sociálnych vecí a rodiny, 

Centrum Slniečko   

„Dobrodružné putovanie mladého 

archeológa minulosťou“ 

Zážitková hodina  o najvýznamnejších 

slovenských archeologických lokalitách pre 

žiakov 3. a 4.ročníka a  

- partner Katedra archeológie 

FF UKF v Nitre 

"Šaráda - Bláznivý piatok" Súťaž, pre členov Žiackeho parlamentu 

- partner CVČ Domino 

Svetový deň vody  pre žiakov školy  

- partner Západoslovenská 

vodárenská spoločnosť 

Krása v keramike Výstava keramického krúžku pre žiakov 

a rodičov školy 

Via historica Vystúpenie pre žiakov školy, prierez dejinami 

výstava v Nitre historický Legiovlak mapuje históriu bojov československých légií 

za samostatný štát, pre žiakov v ŠKD 

Exkurzia v Schloss Hof Pre žiakov 7.ročníka 

Vianočné mestečko Žiaci Folklórneho krúžku prezentovali školu 

s folklórnym pásmom 

- partner mesto Nitra, rodičia 

žiakov 

Slávnostná akadémia k 80.výročiu 

otvorenia školy spojená s výstavou 

dobových fotografií školy 

žiaci školy, rodičia, priatelia školy, učitelia 

Informatický bobor Celosvetová súťaž v informatike, pre žiakov 

nižšieho stredného vzdelávania 

Svetový deň prevencie týrania a 

zneužívania detí - Bubnovačka 

Aby bolo deti počuť, žiaci si priniesli 

vlastnoručne vyrobené bubne a bubnovali 
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v centre mesta, pre obyvateľov Nitry a žiakov 

školy 

Tvorivý workshop „Laboratórium 

zmyslov“ 

Pre deti 1.a 2.ročníka 

- partner Ústav pre vzdelávanie 

pedagógov, FSŠ UKF  mesto 

Nitra, rodičia 

Hodina deťom  zbierka na podporu projektov pomáhajúcim 

deťom a mladým ľuďom na celom Slovensku, 

vyzbieralo sa 137,03€ 

- partner Ústav pre vzdelávanie 

Futbalisti  FC Nitra v našej škole  rozdali deťom podpisové karty, nálepky so 

znakom, určené pre 1.B. 

- partner FC Nitra 

Farebný týždeň Pondelok bol modrý, utorok žltý, streda 

patrila červenej, štvrtok čiernej a v piatok bol 

pestrý, dúhový deň. 

Pre žiakov a pedagógov školy. 

Teplákový deň Všetci zamestnanci a žiaci  prišli v teplákoch. 

Pre žiakov a pedagógov školy. 

European Money Week cieľom bolo propagovať príklady dobrej 

praxe v oblasti finančného vzdelávania a 

podpory finančnej gramotnosti žiakov. 

 

Zdravá škola Spoločne sme učili žiakov ako poskytnúť 

prvú pomoc. 

- partner Stredná zdravotnícka 

škola 

VIAC AKO PENIAZE JA Slovensko 

Deň počítačovej bezpečnosti  

Prednáška na tému drog 

Bezpečne na ceste“  

Dopravné ihrisko 

- partner MsP Nitra - Mgr. 

Zuzana Bucheňová,  

 

 

19 Projekty 

A) Dlhodobé 

 Divadelná Nitra - Darujem Ti tulipán 

- integračný projekt pre zrakovo postihnuté deti z Bratislavy, detí zo ZŠ kniežaťa Pribinu a 

detí irackých azylantov. Jeho organizátorom je od roku 2007 Asociácia Divadelná Nitra a ZŠ 

kniežaťa Pribinu 

- Septembrový tulipán  

- Biely tulipán 

 Projekt Zdravá škola 
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- Ovocný deň – príprava ovocných šalátov, význam ovocia v našom jedálničku 

- Rozprávkový svet- detské výtvory z ovocia a zeleniny, výstava 

- Varenie bylinkových čajov -liečivých účinkoch jednotlivých použitých byliniek 

- Poskytnutie prvej pomoci- praktické cvičenia so žiakmi, súťaž 

- Zdravie na tanieri- ochutnávka zdravých domácich nátierok - rodinná olympiáda 

 Projekt Bezpečná škola 

- cieľom je zvýšiť úroveň bezpečnosti v škole a vytvoriť tak prostredie, ktoré zabezpečuje 

zdravý vývin dieťaťa 

- Bezpečné správanie v novej škole 

- „Svetový deň prvej pomoci – 9.9.“ opakovanie vedomosti z kurzov prvej pomoci /ŠKD/ 

- Dopravné ihrisko – 1.septembrový týždeň (štvrtok/piatok) – 2.A, 2.B, 2.C 

- Biela pastelka  

- Deň počítačovej bezpečnosti – 30.11. 

- Bezpečne na ceste“  

 Projekt „Strecha pre váš nápad“  

- Projekt zameraný na výchovu detí v oblasti separovania odpadu. Inštalovanie separačných 

nádob na každé poschodie s finančnou podporou NKN a Bramac  

  „BATERKY NA SPRÁVNOM MIESTE“ 

- Pod záštitou Ministerstva Životného prostredia, cieľom projektu je organizovanie zberu 

malých prenosných batérií pre školy a tým podporiť výchovu a súťaživosť mládeže. 

 Projekt Hrdá škola 

-  Projekt žiackeho parlamentu  

- “Teplákový deň“ všetci žiaci a pedagógovia prišli v teplákoch 

- FAREBNÝ TÝŽDEŇ – počas týždňa sme všetci chodili každý deň v inej farbe 

 Projekt CLIL      4. ročníky zodpovedná: Mgr. Pekárová 

- Projekt sa uskutočňoval  v rámci vyučovania predmetu prírodoveda v 4.ročníku 

 Educate Slovakia 

-  Prirodzená komunikácia v anglickom jazyku prostredníctvom zahraničných študentov. 

Projekt realizovaný  v spolupráci s organizáciou AIESEC. Na škole pôsobili 3 zahraniční 

študenti: Breno Izidoro Domingos z Brazílie, Larissa Barbosa Marques z Brazílie 

a Kuttubaev Samat Shumkarbekovich z Kyrgyzstanu.. Projekt prebiehal po prvý raz 

podľa novej koncepcie – študenti učili po 5 vyučovacích hodín vo všetkých triedach na 

ročníkoch 6. – 9.  

http://zspribinunr.edupage.org/text/?text=text/text44&subpage=1
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 Európsky program prevencie užívania drog - „Unplugged“ 

- Projekt realizujeme v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach. 

- Cieľovou skupinou projektu boli žiaci siedmeho ročníka, ktorí pracujú pod vedením dvoch 

vyškolených učiteliek našej školy. 

 Motýlia záhrada 

- Cieľom je sledovať naživo v malom  prenosnom  "viváriu" vývinové štádiá motýľov. 

Zúčastnili sa žiaci 1. a 2. roč. 

 Biela pastelka  

- každoročný projekt zameraný na pomoc nevidiacim deti sa  v rámci školy zapojili aj do 

dobrovoľnej finančnej zbierky, vyskúšali si pohyb so slepeckou paličkou, oboznámili sa s 

braillovým písmom, ktoré nebezpečné činnosti /aj v škole aj mimo nej/ môžu viesť k strate 

zraku 

B) KRÁTKODOBÉ 

 VIAC AKO PENIAZE 

- Projekt je organizovaný JASR Slovensko a SBA - Slovenskou bankovou asociáciou 

zameraný na ročné štúdium online učebníc zameraných na finančnú gramotnosť 

  Vráťme knihy do škôl 

- Úlohou žiakov bolo prečítať si ľubovoľnú knihu  a následne ju v krátkosti popísať. Cieľom 

súťaže bolo podporovať čítanie a pozitívny vzťah ku knihám. Organizátorom súťaže boli 

Občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s partnermi – internetové kníhkupectvo 

abcknihy.sk, Bratislavským samosprávnym krajom, vydavateľstvom Ikar a vydavateľskou 

značkou YOLi. Do projektu sa zapojili žiaci 1. ročníkov, 2.A, 3.A 

 Záchrana som ja  

- Falck –  Získali sme pre celý I. stupeň ukážky prvej pomoci, pre pedagógov akreditovaný 

kurz prvej pomoci (realizovaný na našej škole 19.12.2017) a externý defibrilátor. 

 Mením svoje mesto 

- Cieľom  grantového programu je podpora zlepšenia kvality verejných priestranstiev 

v Nitre  s tým, že  budú zapracované hlavne potreby, záujmy a nápady občanov Nitry.   

- Získali sme 4500 € na vybudovanie vyvýšených záhonov v školskej záhrade. 
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 Falck – „Záchrana som ja“ 

- Projekt, do ktorého sa zapojila 2.A trieda. Vypracovali projekt, ktorý bol medzi vybranými 

50-timi projektami.  

- Získali sme pre celý I.stupeň ukážky prvej pomoci, pre pedagógov akreditovaný kurz prvej 

pomoci (realizovaný na našej škole 19.12.2017) a externý defibrilátor. 

 Hravo ži zdravo 

- internetový kurz zdravého životného štýlu. Bol realizovaný medzi žiakmi 5.ročníka. 

 IBOBOR  

-  celosvetová informatická súťaž – Benjamín, Kadet 

 Hour of Code 

-  týždeň programovania na hodinách Informatiky a Informatickej výchovy 

 on-line ITFITNESS test 

- overenie úrovne IT zručností  

 Záložka do knihy spája školy                       zodpovední: Mgr. Gregušová, učitelia VYV 

- Organizátor projektu : Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave   

- Cieľ : Nadviazanie kontaktov medzi partnerskými školami, podpora čítania prostredníctvom 

výmeny záložky. 

- Našou partnerskou školou bola ZŠ v Kremnici 

 

C) V ŠKOLSKOM ROKU 2017/2018 BOLI ŠKOLOU VYPRACOVANÉ PROJEKTY: 

 Inkluzívny tím  

- V školskom roku 2017/18 sme sa uchádzali o nenávratný finančný príspevok  v rámci 

výzvy V základnej škole úspešnejší  financovanej z OP Ľudské zdroje (prioritná os 

Vzdelávanie). Naša základná škola použila tieto finančné prostriedky na vytvorenie 

pracovných miest pre dvoch asistentov učiteľa a inkluzívny tím v zložení školský 

psychológ a sociálny pedagóg, ktorí začali pracovať v našej škole od decembra 2017. 

 Projekt Erazmus+ 

- Projekt UNITY 2017 (U17) je realizovaný pod záštitou EÚ ako projekt strategických 

partnerstiev pre sektor školského vzdelávania. Partnermi projektu sú školy z Anglicka, 

Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska. Prioritou projektu je presadiť na školách 

https://zspribinunr.edupage.org/text84/?
https://zspribinunr.edupage.org/text84/?
https://zspribinunr.edupage.org/text82/?
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sociálnu inklúziu žiakov, avšak najmä trvalé dosahovanie vysokokvalitných zručností a 

schopností, zavádzanie inovatívnych postupov v učebnom procese a efektívne využívanie 

predmetov STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).  

 Projekt E-Twinning   zodpovedné : Mgr. M. Jančušová, Mgr. A. Bernáthová 

 

- Projekt vzájomnej spolupráce škôl z rôznych krajín, umožňuje žiakom komunikovať 

v cudzom jazyku, nadviazať nové kontakty, zvýšiť motiváciu k učeniu sa cudzieho jazyka. 

- Partnerské školy:  takmer z celej Európy.  

V rámci tohto projektu boli uskutočnené tieto aktivity: 

- Projekt: Colours of rainbow- Farby dúhy 

Spolupráca našej školy so školami v Turecku, v Poľsku, Írsku, Taliansku, Španielsku...Vzájomné 

predstavenie škôl a ich kultúr: typické oblečenie, jedlá, zvyky a tradície na Vianoce a Nový rok 

Výmena pohľadníc, typického vianočného receptu, fotky typického pôvodného oblečenia- kroja, 

video s pozdravmi v danom jazyku... 

 Projekt: Jarné čaro 

- Výrobky s jarnou tematikou- zdokonaľovanie jemnej motoriky- spolupráca slovenských 

základných a špeciálnych škôl. Žiaci sa vzájomne oboznamovali s novými technikami pri 

tvorbe výrobkov a navzájom si vymieňali postupy práce.  

 Projekt STOP PALMOVÉMU OLEJU 

- Deti sa v tomto projekte dozvedeli informácie o tom, ako výroba palmového oleja 

ovplyvňuje prírodné spoločenstvo prevažne v Indonézii a Malajzii, ako a prečo sa rúbu 

dažďové pralesy, ktoré potom nahrádzajú palmové plantáže, prečo vďaka pestovaniu palmy 

olejnej hrozí vymretie niektorých živočíšnych druhov. 

 Projekt Dieťa, ktoré číta, sa stane dospelým, ktorý rozmýšľa 

- projekt zameraný na zakúpenie nových kníh do knižničného fondu 

- cieľom je zvyšovať a podporovať na hodinách literatúry čitateľskú gramotnosť  

- rozšíriť oblasť povinnej literatúry 

- získali sme 1000€ na nákup kníh do školskej knižnice 

 Projekt Dental Alarm 

- Cieľom projektu je zlepšiť stav ústneho zdravia na Slovensku.  Učí deti starať sa o zuby 

správne, pravidelne a s radosťou. Skladá sa zo 4 tematických prednášok. Bol určený žiakom 
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1. ročníkov 

 Projekt – Gesto pre mesto 

https://www.gestopremesto.sk/vytvorit-projekt/default 

- Cieľom je priniesť učiteľom a zamestnancom školy informácie o bankových nástrojoch, aby 

sa sami neohrozovali a nedostávali do existenčných problémov. 

20 Výsledky inšpekčnej činnosti 

V šk. roku 2017/18 sa v škole inšpekcia nekonala. 

21 Materiálno-technické podmienky 

 

Škola má dve budovy- hlavnú budovu a budova „Vila riaditeľa“.  

 12 klasických učební – pre žiakov 1.-4. ročníka, 1 odborná učebňa na cudzie jazyky  

 18 odborných učební  pre  5.- 9.roč.( 4 CJ, 1 BIO, 1 FYZ- CHE, 3 SJL, 2 MAT, 1 DEJ, 1 

GEO, 1 kuchynka, 1dielne - Technika, 3 počítačové učebne + keramická dielňa 

 Učebňa Technika je vybavená stolmi a zariadením, sú potrebné stavebné úpravy 

 učebňa špeciálnej pedagogičky- kompletné zariadenie a pomôcky na prácu s deťmi s IVVP, 

 závesné bezprašné ekologické tabule na fixky v každej triede, 

 šatňa na prezuvky, 

 jedáleň – s novými stolmi a stoličkami, 

 kuchyňa - po kompletnej rekonštrukcii s novým nerezovým zariadením, je potrebné 

vystierkovať steny kuchyne, 

 malá kuchynka – pre potreby vyučovania na varenie a pre pedagógov, 

 telocvičňa – zrekonštruovaná, s novým náradím, v budúcnosti je potrebná výstavba ďalšej 

telocvične z dôvodu vyššieho počtu žiakov 

 multifunkčné ihrisko, je potrebná výmena povrchovej vrstvy 

 detské ihrisko s preliezkami, 

 49 počítačov využívaných žiakmi, 

 36 počítačov využívaných učiteľmi, 

 28 počítačov na vyučovanie v triedach, všetky pripojené na internet, 

 29  interaktívnych tabúľ, 

 3 vizualizéry a hlasovacie zariadenie, 

 multifunkčná veľkokapacitná tlačiareň pre pedagógov 

 vybudovaný vstup pre dopravné prostriedky na parkovisko školy – závora, 

 pre každého žiaka školy boli zakúpené šatňové skrine,  

 pri triedach na chodbách boli zakúpené sedačky a skrine na úbory žiakov na TV, 

 škola je monitorovaná zabezpečovacím zariadením a kamerami v budove aj v areáli školy, 
 každá trieda má pre potreby vyučovania počítač, interaktívnu tabuľu, závesné bezprašné 

ekologické tabule na fixky,  

 školská knižnica je po kompletnej rekonštrukcii, vybavená novým nábytkom, z projektu 

dokupujeme knihy, 

https://www.gestopremesto.sk/vytvorit-projekt/default
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 keramická dielňa s pecou, atď. 

 

22 Finančné a hmotné zabezpečenie 

 

      Základná škola kniežaťa Pribinu bola zriadená s účinnosťou od 1.5.2002 ako škola  s právnou 

subjektivitou na dobu neurčitú. Škola má však 130 ročnú históriu.  

Je rozpočtovou organizáciou financovanou na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom MŠVVaŠ SR, MV SR a na originálne kompetencie zriaďovateľom mestom Nitra. 

Jej súčasťou je Školský klub detí,  Zariadenie školského stravovania a Centrum voľného času. 

Ostatné ekonomické údaje sa nachádzajú v prílohe č.1 

23  Úspechy  

Každoročne udeľujeme cenu riaditeľky školy. V tomto šk roku boli ocenení 4 žiaci 9.ročníka a 1 

žiak 5.ročníka sumou 100€. 

Súťaže Obvodné 

kolo  

Krajské 

kolo 

Celoslovenské 

kolo 

Súťažiaci 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE 

Stolný tenis  1.miesto 2. miesto Madarás dvojhra 

(CVČ) 

  1. miesto 1. miesto Madarás jednotlivci 

(CVČ) 

   3. miesto Madarás A. mix 

(CVČ) 

  3. miesto  Horečný M. (CVČ) 

  2. miesto  Horečný J. (CVČ) 

MO družstvá stolný 

tenis 

 3. miesto  A.Madarás,  J.Horečn

ý a M. Horečný 

Matičný 

stolnotenisový turnaj 

mladší žiaci  

starší žiaci 

 1.miesto 

4. miesto 

 Martin Horečný 

Adam Madarás  

Majstrovstvá okresu 

Nitra ZŠ  v šachu 

1. miesto 5. miesto  Zúdorová 8.A (CVČ)  

 1. miesto   Piroška (CVČ) 

Cezpoľný  behu 

v Parku na Sihoti 

18. miesto   Ema Arpášová, 

Adriana 

Martišková,Viktória 

Gonová. Jakub 

Chodelka, Martin 

Lajcha, Jakub 

Miškolci.      

Hádzaná dievčatá                       

                                  

1. miesto 5. miesto  Arpášová E., Bačinská 

R., Farská L.,  Oscitá 
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E., ,Martišková A.,        

Benčíková L , 

Serbáková M., 

Karasová N., 

Ondrušková J.,                                  

Volejbal chlapci 

                              

1. miesto 3. miesto  Lajcha M,  Miškolci 

J.,  D. Billik, O. Bóssi, 

Bousena Z., Arpáš S., 

Drlík A.,    .                            

Rus P., Chodelka J., 

Smutný M.  

 

Atletika–hod  

loptičkou 

1. miesto 6. miesto  A. Martišková 

Basketbal dievčatá 

                   

2. miesto   Arpášová E., Bačinská 

R., Farská L.,  Oscitá 

E., ,Martišková A., V. 

Gonová      

 

Turnaj v bedmintone 

dievčatá 

1. miesto    Michaela Serbáková  

Stolný tenis chlapci 

družstvá 

                                     

3. miesto   Adam Madarás, Jakub 

Horečný, Martin 

Horečný 

"Hôrka hľadá talent" 3. miesto   Nela Poljačeková 

 

 

LITERÁRNE SÚŤAŽE 

 

Súťaže Obvodné 

kolo  

Krajské 

kolo 

Celoslovenské 

kolo 

Súťažiaci 

Čítajte s nami 3.miesto   2.C trieda 

Olympiáda SJL Novotná 

Lucia -

6.miesto, 

úspešná 

riešiteľka 

  Novotná L., Kocúrová 

J., Balková V., 

Bačinská R., Farská 

L., Gonová V., 

Chodelka J., Kráľ D., 

Bataljaku L. 

Svätoplukovo 

kráľovstvo ožíva 

 

Tamara 

Jakabová – 

čestné 

uznanie 

  Tamara Jakabová, 

Jasmína Kocúrová 

Hviezdoslavov Kubín 1. miesto 3. miesto   L. Poliaková - 2. C 

 

OLYMPIÁDY  A   SÚŤAŽE   CJ 
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Súťaže Obvodné 

kolo  

Krajské 

kolo 

Celosloven-

ské kolo 

Súťažiaci 

ONJ    Jakub Chodelka 

 - 2. miesto  Laura Benčíková 

English Star   najlepšia 

úspešnosť 

98% 

46 žiakov roč. 4.-8., 

najlepšia Sophia 

Kovalčik 

 

PRÍRODOVEDNÉ SÚŤAŽE 

 

Súťaže Obvodné 

kolo  

Krajské 

kolo 

Celosloven. 

kolo 

Súťažiaci 

Technická olympiáda 

A 

 

9. miesto   M. Smutný, J.Miškolci 

Technická olympiáda 

B 

 

5. miesto   Adrián Civáň 

IQ olympiáda  regionálny 

finalista 

 Drlík, Adam, 5.A  

Junior Internet    

Postup na 

celoslovens

kú 

konferenciu 

Lukáš Šiška - 7.A  

Mirka Zúdorová - 8.A 

Matematická 

olympiáda - kategórie 

Z6-Z8 

Úspešný 

riešiteľ 

  Jáná Bedevelszki11. – 13. 

miesto s 12 b. 

5. roč. 

Richard Kajaba a Tomáš 

Tóth  24.-27. miesto s 12 

b.  

Daniel Šrank 33.-36. 

miesto s 10 b.  

 

PYTAGORIÁDA Úspešný 

riešiteľ 

 Postup do 

celoslovens

kého kola 

Drlík, Hromcová, Havlík,  

Nosianová, Kováčová 

SUDOKU 

 

3. miesto   Karolína Brathová 6.A 

 

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE 
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Súťaže Obvodné 

kolo  

Krajské 

kolo 

Celoslovenské 

kolo 

Súťažiaci 

Kde je voda tam je 

život 

Svetový deň vody 

1. miesto   1. A 

Plastové a papierové 

modely 

2. miesto   Jakub Rakovský 

OSTATNÉ SÚŤAŽE 

Súťaže Obvodné 

kolo  

Krajské 

kolo 

Celoslovenské 

kolo 

Súťažiaci 

Dejepisná olympiáda  Postup do 

KK 

 Patrícia Balážová, 7.A  

 

24 SWOT analýza 
 

Klady: 
- dobré ekonomické hospodárenie 

- kvalitné až nadštandardné technické vybavenie školy  

- úspechy žiakov na predmetových olympiádach a ostatných súťažiach 

- implementácia IKT do vyučovacích hodín, využívanie vzdelávacích portálov 

- interaktívna. tabuľa v každej triede 

- zvýšenie podpory tvorivosti žiakov – Žiacka konferencia, časopis, atď. 

- počet zapísaných prvákov, tri naplnené prvácke triedy 

- rozmiestnenie žiakov na stredné školy- všetci boli prijatí 

- zvýšenie motivácie učiteľov k osobnému rastu a celoživotnému vzdelávaniu sa, 

podpora kontinuálneho vzdelávania 

- správca siete a IKT na čiastočný úväzok 

- individuálny prístup ku vzdelávaniu detí s IVVP, celodenná prítomnosť špeciálneho 

pedagóga, 4 asistentky, veľmi dobré pracovné podmienky 

- prítomnosť školskej psychologičky počas vyučovacieho procesu 

- kvalifikovaný pedagogický zbor, zníženie priemerného veku pedagógov 

- skúsenosti v mimoškolskej činnosti – široká ponuka záujmovej činností 

- existujúce tradičné aktivity školy 

- CVČ a podpora športových aktivít školy 

- príprava a úspešnosť prijatých projektov 

 

Nedostatky: 
- potreba druhej telocvične 

- potreba zväčšiť jedáleň 

- potreba lepších výsledkov z matematiky 

- výraznejšie sa venovanie nadaným žiakom – nedostatočné výsledky 

- slabšie výsledky z matematiky na Testovaní 9 
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- potreba vybudovať bežeckú dráhu a priestor na cvičenie mimo telocvične 

- rozpadávajúci sa plot 

- keďže triedy nemajú svoje kmeňové učebne, žiaci strácajú vzťah k učebniam 

a zvyšuje sa poškodzovanie materiálu a zariadenia učební 

- veľké množstvo IKT techniky a vysoká personálna aj finančná náročnosť   

- nedostatok finančných prostriedkov na údržbu školy – vysoký vek budovy 

- vysoké náklady na odborné učebne 

- obmedzené priestorové podmienky 

- nedostatok kabinetov pre pedagógov 

 

Možnosti, príležitosti : 
- vlastný vzdelávací program školy vytvorený s pomocou pedagógov školy 

- propagácia školy na verejnosti 

- nové vzdelávacie metódy a formy práce (blokové vyučovanie, pojmové mapy atď.) 

- prepojenie prierezových tém, nadväznosť vzdelávacích cieľov a učebných plánov na 

praktický a reálny život 

- zlepšenie statusu učiteľa a školy smerom k verejnosti 

- možnosť prenájmu priestorov školy na vzdelávacie a športové účely 

- pestrosť a rozširovanie záujmovej činnosti 

- v záujme kvalitného vzdelávania doplňovať kabinety odbornými pomôckami podľa 

požiadaviek MZ a PK 

- starostlivosť o kontinuálne vzdelávanie učiteľov  

- zvyšovať participáciu MZ a PK na riadení a kontrolnej činnosti školy, podporovať 

náročnosť v práci 

- spolupracovať aj naďalej s rodičmi, rešpektovať požiadavky a záujmy rodičov, ktoré 

vedú k zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu 

- pre uspokojenie záujmu žiakov zvyšovať výkonnosť počítačov a IKT techniky 

- v spolupráci so zriaďovateľom a rodičmi neustále vylepšovať interiér školy 

- tvorbou projektov získavať finančné prostriedky na zakúpenie modernejšej techniky 

do všetkých tried a učební 

Hrozby a riziká : 
- riziko zníženia počtu žiakov, minimálny počet žiakov z obvodu 

- vysoký počet počítačov a IKT a problém s nájdením finančných prostriedkov na 

údržbu školskej počítačovej siete, počítačov a interaktívnych tabúľ 

- neustále sa meniaca legislatíva a zvyšujúca sa byrokracia v školstve 

- slabé ohodnotenie pedagogických zamestnancov 

- nedostatok finančných prostriedkov na prevádzkové a osobné náklady 

- čiastočne zrekonštruovaná budova školy 

- schválenie obedov zadarmo, nedostatok kuchárok, malý priestor na odobedovanie 

žiakov 

- stále sa zvyšujúce administratívne zaťaženie a nedostatok finančných prostriedkov 

25  Voľnočasové aktivity 
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p.č. Názov Počet 
žiakov 

Vedúci krúžku 

1 Angličtina hrou 23 Mgr. Katarína Kaláberová 

2 Folklórny krúžok 20 Mgr. Monika Pavelová 

3 Ironmam 26 Mgr. Lehocký 

4 Keramický krúžok I 12 Mgr. Mariana Pauková 

5 Keramický krúžok II 8 Mgr. Mariana Pauková 

6 Keramický krúžok III 6 Mgr. Mariana Pauková 

7 Keramický krúžok IV 6 Mgr. Mariana Pauková 

8 Konverzácia ŠPJ 22 Mgr. Viktor Ďuriš 

9 Konverzácia ANJ 21 Mgr. Dominika Molnárová 

10 Lego 11 Externí vedúci krúžku 

11 Matematika hrou 26 Mgr. Jana Bohátová 

12 Plávanie I 26 Bc. Pavol Peciar 

13 Plávanie II 24 Bc. Pavol Peciar 

14 Plávanie III 21 Bc. Pavol Peciar 

15 Praktické financie a technika 14 PaedDr. Ivan Runák 

16 Pribinoviny na počítači 19 Mgr. Michaela Kijácová 

17 Šach 19 p. Piroška 

18 Šikovníčkovia 26 Mgr. Alena Bernáthová 

19 Testovanie 9 MAT 14 Mgr. Lenka Hradecká 

20 Testovanie SJL 17 Mgr. Michaela Ondrišová 

21 Volejbal 18 Mgr. Ivan Valent 

22 Základy programovania 22 Mgr. Michaela Kijácová 

 

26 Záver 

 

Úlohou pedagógov a všetkých zamestnancov školy bude aj v budúcom období viesť žiakov k 

pozitívnemu vzťahu k získavaniu vedomostí, zvyšovať kvalitu výchovno –vzdelávacieho procesu a 

pripravovať tak žiakov na konkurenčné prostredie. 

Medzi silné stránky školy patrilo zabezpečenie odbornosti vyučovania a podmienky vytvorené pre 

vzdelávanie  žiakov so ŠVVP. V oblasti riadenia bol slabšou stránkou vnútorný systém kontroly a 

hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov, kde bolo potrebné väčšie zapojenie pedagógov, napr. 

vedúcich PK a MZ.  

K silným stránkam výchovnovzdelávacieho procesu na 1. a 2.stupni patrilo vytváranie  

a podporovanie priaznivej pracovnej atmosféry, ktorú pozitívne ovplyvňovala obojstranne ústretová 

komunikácia medzi vyučujúcimi, rodičmi a žiakmi.  
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Príloha č.1 

Rozpočet a rozpočtové opatrenia k príjmovej časti: 

 

1. Finančné hospodárenie 
  

 

                           Rozpočet a rozpočtové opatrenia k príjmovej časti: 

 

Schválený rozpočet –uzn. MZ v Nitre č.375/2016-MZ zo 15.12.2016 949 391,00 

Upravený rozpočet - uzn. MZ v Nitre č. 148/2017-MZ z 18.5.2017 1 056 771,00 

Upravený rozpočet - uzn. MZ v Nitre č. 301/2017-MZ z 12.10.2017 1 143 537,00 

Upravený rozpočet - uzn. MZ v Nitre č. 373/2017-MZ zo 14.12.2017 1 123 781,00 

Prenesené kompetencie zo ŠR – oznámenie zo  17.2.2017                              61 838,00 

Prenesené kompetencie zo ŠR – oznámenie z 23.5.2017                                 19 000,00 

Prenesené kompetencie zo ŠR - oznámenie z 10.11.2017  -4 234,00 

Rozpočtové opatrenie  č. 2 z 9.2.2017  - asistent učiteľa 1-4/2017                                                                     6 024,00 

Rozpočtové opatrenie č. 3 z 9.2.2017 - vzdelávacie poukazy 1-3/2017 3 274,00 

Rozpočtové opatrenie č. 4 z 10.2.2017 - škola v prírode 5 900,00 

Rozpočtové opatrenie č. 13 z 31.5.2017- vzdelávacie poukazy 4-6/2017 3 271,00 

Rozpočtové opatrenie č. 17 z 2.5.2017- asistent učiteľa 5-8/2017 6 024,00 

Rozpočtové opatrenie č. 20  z 19.6.2017- knihy prvouka 214,50 

Rozpočtové opatrenie č. 25 zo 14.8.2017 - odchodné 2 115,00 

Rozpočtové opatrenie č. 29 zo 4.10.2017 - asistent učiteľa 9-12/2017 6 400,00 

Rozpočtové opatrenie č. 30 z 23.10.2017 - 6% zvýšenie platov pedag. 9 976,00 

Rozpočtové opatrenie č. 31 z 23.10.2017 - dofinancovanie z prostr.zriaď. 1 508,00 

Rozpočtové opatrenie č. 33 z 23.10.2017 - motivačný príplatok 2 210,00 

Rozpočtové opatrenie č. 35 z 30.10.2017 - motivačný príplatok 2 210,00 

Rozpočtové opatrenie č. 36 z 9.11.2017 - vzdelávacie poukazy 5 158,00 
Rozpočtové opatrenie č. 41 zo 4.12.2017 - na žiakov zo 
soc.znevýh.prostr. 87,00 

Rozpočtové opatrenie č. 44 z 18.12.2017  - kredity  1 032,00 
 

 
Deti v hmotnej núdzi – oznámenie z 16.1.2017 60€, zo 17.1.2017 66€,   
20.2.2017  49,80€, 17.2.2017 53€, 17.3.2017 41€, 18.4.2017 69€,   
16.5.2017 54€, 30.6.2017 vratka -13€, 21.8.2017 63€, 20.9.2017 33,20€,   
18.9.2017 44€, 20.11.2017 17€, 31.12.2017 vratka -16€         521,00 
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                                                           Príjmová časť rozpočtu 

 

 

               Priebeh schvaľovania a úprav rozpočtu pre 

r. 2017(v €) 
      

Kód 

zdroja 
Príjmy 

Schválený 

rozpočet na 

rok 2017 

Návrh na 

zmenu 

Úprava 

rozpočtu 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

2017 

% 

plnenia 

Skutočnosť 

2016 

  200 Nedaňové príjmy 147 280,00 -25 498,00   121 782,00 118 492,36 97,30 37 167,41 

72g 212003 z prenájmu  6 400,00 -2 600,00   3 800,00 3 244,96 85,39 3 799,89 

72j 223002 popl.za ŠK 25 000,00 800,00   25 800,00 23 910,00 92,67 23 130,00 

72j 223002 popl.za CVČ 3 000,00 -1 000,00   2 000,00 1 910,00 95,50 1 161,00 

72j 223003 stravné cudzí strav. 1 300,00 -600,00   700,00 622,00 88,86 598,00 

72f 223003 za stravné ZŠS 100 000,00 -26 000,00   74 000,00 73 695,31 99,59   

72j 223002 poplatky 1€ 4 200,00 200,00   4 400,00 4 029,92 91,59 3 896,00 

41 292012 príjmy z dobropisov 0,00 312,00   312,00 311,56 99,86 320,99 

41 292017 vratky 0,00 3 390,00   3 390,00 3 389,96 100,00 4 261,53 

  

453 Zostatok ZŠS z 

min.rokov  7 380,00 

    

7 380,00 7 378,65 99,98   

111 Dotácia na prenes.kompet. 718 590,00 86 580,00   805 170,00 805 170,00 100,00 756 288,00 

41 
Dotácia na origin.kompet. 

184 687,00 -6 504,00   178 183,00 178 182,66 100,00 176 283,00 

41 
motivačný príplatok 

  4 420,00   4 420,00 4 420,00 100,00   

41 
Kapitálové výdavky ŠJ 6 214,00 8 012,00   

14 226,00 14 226,34 100,00 0,00 

  
SPOLU 1 056 771,00 54 578,00 0,00 1 123 781,00 1 120 491,36   

969 738,41 

111 Deti zo soc. znevýhod.prostr.     87,00 87,00 87,00 100,00   

111 Odchodné      2 115,00 2 115,00 2 115,00 100,00 930,00 

111 Kreditné príplatky     1 032,00 1 032,00 1 032,00 100,00 3 956,00 

111 Vzdelávacie poukazy     11 703,00 11 703,00 11 703,00 100,00 10 088,00 

111 Asistent učiteľa     18 448,00 18 448,00 18 448,00 100,00 17 040,00 

111 knihy prvouka     214,50 214,50 214,50 100,00 222,00 

111 Škola v prírode     5 900,00 5 900,00 5 900,00 100,00 6 100,00 

111 Lyžiarsky výcvik             9 150,00 

111 

6% mzdy a odvody 

prenes.komp. 
        

    10 335,00 

111 6% asistent učiteľa             344,00 

111 učebnice             2 068,00 

72a  dar     2 058,00 2 058,00 2 058,00 100,00   

111 projekt Ľudské zdroje     3 132,25 3 132,25 3 132,25 100,00   

11O5 projekt Erazmus     13,00 13,00 13,00 100,00   

111 Deti v hmotnej núdzi     521,00 521,00 521,00 100,00 591,60 

  SPOLU 1 056 771,00 54 578,00 45 223,75 1 169 004,75 1 165 715,11 99,72 1 030 563,01 

 

Komentár k príjmovej časti 

 

 Príjmová časť rozpočtu bola naplnená k 31.12.2016 na 97,30%. 

 Vlastné príjmy v predmetnom období dosiahli výšku 123 746,63€. 

 Tieto príjmy predstavujú príjem v čiastke 3 244,96€ za nájom učební a telocvične v čase, keď 

sa nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces. Taktiež je tu zahrnuté nájomné za prenájom 

školského bytu školníkovi. 

 Ďalej príjmovou položkou boli poplatky za ŠKD a CVČ vo výške 25 820,00€. Tieto finančné 

prostriedky boli plne použité na prevádzku školského klubu detí a prevádzku centra voľného času. 
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Časť prostriedkov zo ŠKD vo výške 3 812,00€ boli uznesením MZ č. 301/2017 z 12.10.2017 

presunuté na kapitálový transfér do školskej jedálne. 

 Ďalšími položkami príjmovej časti boli dobropisy za energie 311,56€, ktoré boli použité na 

úhradu energií a vratky zo zdravotného poistenia 3 390,00€ boli použité na mzdy a odvody. 

 V položke stravné bol príjem za stravné od cudzích stravníkov a poplatky vo výške 1€. Spolu 

príjem za tieto položky bol 4 651,92€, ktorý bol použitý na vybavenie školskej kuchyne a presun 

uznesením MZ č. 301/2017 z 12.10.2017 na kapitálový transfér vo výške 4 200,00€ 

 

 

                          Plnenie rozpočtových príjmov – tabuľka 

 

Príjmová časť rozpočtu (v €) – prenesené kompetencie-ZŠ   

Rozpočtová 
klasifikácia Názov položky 

Schválený 
rozpočet 2017 

Úprava rozpočtu Rozpočet po úprave 

  Dotácia vo výške limitu 718 590,00 86 580,00 805 170,00 

212003 Príjmy za prenájom 4 800,00 -1 820,00 2 980,00 

292012 Príjmy z dopropisov   312,00 312,00 

292017 Príjmy z vratiek   3 390,00 3 390,00 

    723 390,00 88 462,00 811 852,00 

  Vzdelávacie poukazy   11 703,00 11 703,00 

  Asistent učiteľa   18 448,00 18 448,00 

  knihy prvouka   214,50 214,50 

  Kreditné príplatky   1 032,00 1 032,00 

  odchodné   2 115,00 2 115,00 

  Škola v prírode   5 900,00 5 900,00 

  Motivačný príplatok   2 380,00 2 380,00 

  Deti zo soc.znevýhod.pr.   87,00 87,00 

  dar   2 058,00 2 058,00 

  projektr Ľudské zdroje   3 132,25 3 132,25 

  projektr Erazmus   13,00 13,00 

  spolu 0,00 135 544,75 858 934,75 

     
     

 

 

Čerpanie vzdelávacích poukazov 

    
názov položky čerpanie v € 

614 Odmeny 3810,00 

620 Odvody 1331,59 

631001 Cestovné 6,10 

633006 Všeobecný materiál 4 429,31 

637002 Konkurzy a súťaže 17,00 

637004 Všeobecné služby 2 109,00 

SPOLU   11 703,00 

  
 Vzdelávacie  poukazy boli použité na odmeny a odvody zamestnancom za vedenie 

záujmových krúžkov mimo pracovného času, registračný poplatok krúžok matematika – Stroj na 
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jednotku. Zakúpila sa žehlička na vosk, ďalej sa nakupoval rôzny pomocný materiál na činnosť 

krúžkov, pracovné zošity, toner, papier,  súťažné ceny na krúžok šachy, organizoval sa plavecký 

výcvik. 

 

Deti v hmotnej núdzi 

    

    Príjem Výdaj 

Strava     438,00 438,00 

Štipendium     0,00 0,00 

Učebné pomôcky   83,00 83,00 

Spolu     521,00 521,00 

 

 

 

 

 Originálne kompetencie 

 

 
Školský klub detí 

 

                                      Plnenie rozpočtových príjmov – tabuľka 

 
Rozpočtová 
klasifikácia Názov položky 

Rozpočet r. 
2017 

Úprava 
rozpočtu 

Rozpočet 
po úprave 

  Dotácia vo výške limitu 97 575,00 -2 304,00 95 271,00 

223002 Poplatky za ŠKD 25 000,00 800,00 25 800,00 

  spolu 122 575,00 -1 504,00 121 071,00 

     
     
Rozpočtová 
klasifikácia Názov položky 

Upravený 
rozpočet 2017 

Skutočnosť %plnenia 

  Dotácia vo výške limitu 95 271,00 95 271,00 100,00 

223002 Poplatky za ŠKD 25 800,00 23 910,00 92,67 

  spolu 121 071,00 119 181,00 98,44 

 

 

Školská jedáleň 

 

                                 Plnenie rozpočtových príjmov – tabuľka 

 
Rozpočtová 
klasifikácia Názov položky Rozpočet r. 2017 

Úprava 
rozpočtu 

Rozpočet po 
úprave 

  Dotácia vo výške limitu 72 112,00 -4 200,00 67 912,00 

  Kapitálové príjmy 6 214,00 8 012,00 14 226,00 

  Motivačný príplatok   2 040,00 2 040,00 

212003 Príjmy za prenájom 1 600,00 -780,00 820,00 
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223003 Príjmy za stravné 1 300,00 -600,00 700,00 

223002 Poplatky 1€ 4 200,00 200,00 4 400,00 

223003 Stravné ZŠS 107 380,00 -26 000,00 81 380,00 

  spolu 192 806,00 -21 328,00 171 478,00 

     
     
Rozpočtová 
klasifikácia Názov položky 

Upravený 
rozpočet 2017 Skutočnosť %plnenia 

  Dotácia vo výške limitu 67 912,00 67 911,66 100,00 

  Kapitálové príjmy 14 226,00 14 226,34 100,00 

  Motivačný príplatok 2 040,00 2 040,00 100,00 

212003 Príjmy za prenájom 820,00 820,00 100,00 

223003 Príjmy za stravné 700,00 622,00 88,86 

223002 Poplatok 1€ 4 400,00 4 029,92 91,59 

223003 Stravné ZŠS 81 380,00 81 073,96 99,62 

  spolu 171 478,00 170 723,88 99,56 

 

 

Centrum voľného času 

 

 

                               Plnenie rozpočtových príjmov – tabuľka 

 
Rozpočtová 
klasifikácia Názov položky 

Rozpočet r. 
2017 

Úprava 
rozpočtu 

Rozpočet po 
úprave 

  Dotácia vo výške limitu 15 000 0 15 000 

223002 Poplatky za CVČ 3 000 -1 000 2 000 

  spolu 18 000 -1 000 17 000 

     
     
Rozpočtová 
klasifikácia Názov položky 

Upravený 
rozpočet 2017 

Skutočnosť %plnenia 

  Dotácia vo výške limitu 15 000,00 15 000,00 100,00 

223002 Poplatky za CVČ 2 000,00 1 910,00 95,50 

  spolu 17 000,00 16 910,00 99,47 

 

 

 

Stav bankových účtov a pokladničnej hotovosti 

 

Finančné účty organizácie k 31.12.2017 :                                   136 860,65 €  

z toho: 

depozit  102 409,32 € 

sociálny fond                                                                                12 002,58 €  

príjmový rozpočtový účet       0,00 € 

bežný účet ŠJ    0,00 € 

pokladnica        0,00 € 
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mimorozpoč. účet – Erazmus 9 581,00 €  

mimorozpočt. účet – Ľudské zdroje 12 867,75 € 

 

 

            Verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb 

Predmetom zákaziek v rámci verejného obstarávania v roku 2017 bolo vykonané v zmysle zákona č. 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Pri verejnom obstarávaní sa škola riadila  smernicou o verejnom obstarávaní. 

č. č. 343/2015  Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ZVO) bol po uplynutí roku od nadobudnutia jeho 

účinnosti už druhýkrát novelizovaný. Stalo sa tak na základe schválenia zákona č. 93/2017 Z.z., 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z.z. o príspevku z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Účinnosť novely ZVO č. 93/2017 Z.z. bola stanovená na 1. júna 2017. 

Názov  zákazky Druh zákazky 

výsledok verejného 

obstarávania Názov firmy 

Konvektomat do 

školskej jedálne 

zákazka s nízkou 

hodnotou 

Výzva na predkladanie 

ponúk, Prieskum trhu 

RM  Gastro - Jaz s.r.o. 

Nitra 

Internet 

zákazka s nízkou 

hodnotou Prieskum trhu Obecné siete s.r.o. Nitra 

Stoličky  

zákazka s nízkou 

hodnotou Prieskum trhu 

e Vector s.r.o. 94901 

Nitra 

Lavice 

zákazka s nízkou 

hodnotou Prieskum trhu 

e Vector s.r.o. 94901 

Nitra 

 

                          Hospodárenie s majetkom mesta 
 

Základná škola kniežaťa Pribinu, ako rozpočtová organizácia zriadená Mestom Nitra, postupuje pri 

hospodárení s majetkom zvereným do správy v súlade s VZN Mesta Nitra č. 21/2009 o hospodárení 

s majetkom mesta Nitry a jej platnými dodatkami. 
Mesto Nitra odovzdalo základnej škole kniežaťa Pribinu do správy nasledovný majetok: 

- Budova školy–súp.č.345, parc.1785je plne využívaná na výchovno-vzdelávací proces. 

- Budova MŠ – bola odovzdaná do správy organizácie zmluvou o odovzdaní a prevzatí do 

správy č.j. 1589/05/SM ako budova MŠ Wilsonovo nábrežie č. 347, parcela č. 1782 a je využívaná 

na vyučovanie, sídli tu  tiež ŠKD a keramický krúžok. Mimo vyučovacieho procesu sa využíva jedna 

učebňa na prenájom, kde sa vyučuje anglický jazyk.  

- Pozemok školy – parc. č. 1783, 1784, 1785,1786 

- Pozemok MŠ – bol odovzdaný do správy organizácie zmluvou o odovzdaní a prevzatí do 

správy č.j. 1589/05/SM ako pozemok parc. č. 1782 

- Viacúčelové ihrisko – bolo odovzdané do správy základnej školy dodatkom č. 6 č.j. 

1392/09/OM k Zmluve o odovzdaní č.j. 776/2003/OSM zo dňa 4.12.2003. Je  využívané na 

vyučovanie a v mimo vyučovacom čase na športové vyžitie. 

- Technické zhodnotenie – rekonštrukcia budovy. Odovzdané do správy dodatkom č. 9 

k Zmluve o odovzdaní a prevzatí do správy č.j. 2765/2017/OM. 

 

 


