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ÚVOD 

 
V Koncepcii rozvoja školy na roky 2014-2019, ktorú sme prijali v januári 2014, sme si určili 

podrobné ciele a úlohy v troch rovinách: 
1.1  VÝCHOVA A VZDELÁVANIE 

1.2 PERSONÁLNE PODMIENKY 

1.3  MATERIÁLNE PODMIENKY 

 

1.1    Výchova a vzdelávanie 
Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 

Rozvíjať osobnosť žiaka, jeho nadanie, rozumové aj 

fyzické schopnosti tak, aby získal kľúčové kompetencie  

človeka. 

ÚT Všetci vyučujúci Riaditeľ 

a zástupca 

riaditeľa 
Úloha splnená. Osobnosť žiakov, ich nadanie, rozumové aj fyzické schopnosti sa snažíme rozvíjať tak, aby  

žiaci získali kľúčové kompetencie. ŠkVP zabezpečuje, aby sa talent a mozgový potenciál žiakov školy rozvíjal 

podľa záujmu žiakov, rodičov, ale súčasne aj podľa požiadaviek a nárokov doby. Škola ponúka predovšetkým 

kvalitnú výchovu a vzdelávanie, snahou je,  aby úroveň vzdelávania aj napriek spoločenským trendom  

nepoklesla. Využívame rôzne formy (integrované, skupinové, programové, individuálne, vyučovacie bloky, 

projekčné etapy, vyučovanie v rôznom prostredí,  exkurzie, športové aktivity, účelové kurzy, rôzne výchovné 

aktivity súvisiace so vzdelávaním). Žiaci vyhľadávajú a triedia informácie, využívajú ich v procese učenia, 

učia sa uvádzať veci do súvislostí. Učia sa formulovať a vyjadrovať svoje myšlienky a názory, vyjadrovať 

sa výstižne a súvisle písomným a ústnym prejavom, počúvať a porozumieť druhým ľuďom, zapájať sa 

do diskusie, obhajovať svoj názor. Škola ponúka aj rozvoj sociálnych kompetencií, teda žiakov učíme 

spolupracovať v skupine. Pri rozvíjaní osobnosti žiakov nezabúdame ani na rešpektovanie presvedčenia 

druhých, učíme žiakov byť empatický, chovať sa zodpovedne v krízových situáciách. Škola ponúka a realizuje 

integráciu  detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Taktiež ponúka podnetné a tvorivé školské 

prostredie, ktoré stimuluje najschopnejších žiakov, povzbudzuje menej nadaných, chráni a podporuje žiakov 

slabších a zaisťuje, aby sa každé dieťa prostredníctvom výučby prispôsobenej individuálnym potrebám 

optimálne rozvíjalo v súlade s vlastnými predpokladmi pre vzdelávanie.  Škola je zameraná na jazyky, 

prírodovedné vzdelávanie, environmentálnu výchovu, polytechnickú výchovu, šport, umenie, inkluzíve 

vzdelávanie a prípravu žiakov na duálne vzdelávanie. Náš absolvent musí byť výborný v jazykovej, 

environmentálnej oblasti, v oblasti IKT a polytechnickej výchovy.  

Profilácia školy – hlavným cieľom je poskytnúť vzdelávanie v cudzích jazykoch, prírodných vedách, 

environmentálnej výchove, polytechnickej výchove, v športe, umení ako aj inkluzívnom vzdelávaní. 

 

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 
Dosiahnuť, aby napriek rôznym sociálnym a spoločenským 

bariéram časti populácie dostali žiaci príležitosť uplatniť sa 

na budúcom trhu práce. 
a. Využitie školského vzdelávacieho programu b. 

Posilnenie jednotlivých predmetov podľa ŠkVP 
c. Pri tvorbe školského vzdelávacieho programu  

a učebného plánu vyučovacích predmetov podporovať 

rozvoj špecifických nadaní, posilňovať predmety SJL, 

MAT, CJ a pod. podľa potreby a záujmu žiakov 

ÚT Riaditeľ školy 

Všetci vyučujúci 
Riaditeľ 

a zástupca 

riaditeľa, ŠR 

Úloha splnená. Rámcový učebný plán bol posilnený v základných vyučovacích predmetoch na 1. aj 2. stupni 

a to v predmetoch SJL,  MAT, ale aj ostatné prírodovedné predmety ako FYZ, BIO, VLA, PDA. Posilnili sme 

aj DEJ a VYV v 5. tom ročníku, OBN a TCH v 8. roč. sme pridali na jednu hodinu. Tradícia našej školy vo 

vyučovaní cudzích jazykov už sama predurčuje zameranie školy na výučbu cudzích jazykov. Vyučovanie 

cudzieho jazyka začína v 1. ročníku -1hodina, v 2 ročníku -2hodiny... Škola má k tomu vytvorené všetky 

materiálne i personálne predpoklady. Keď sú základy jedného cudzieho jazyka vybudované, prichádza v 6. 

triede druhý cudzí jazyk. Žiaci mali možnosť vybrať si z druhého cudzieho jazyka – NEJ, RUJ, TAJ. Vysoká 

intenzita výučby umožní rýchly pokrok v jazykových zručnostiach. Rozvoj špecifických nadaní žiakov sme 

podporili posilnením hodín telesnej a športovej výchovy  v 1. a 2. ,3. ročníku a telesnej výchovy v -4. ročníku 

vždy o jednu hodinu v každom ročníku. K tomuto posilneniu sme dospeli na základe dobre vybudovaného 

areálu, vhodného na športové vyžitie. 

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 
V procese vzdelávania využívať metódy a formy práce, ÚT Všetci vyučujúci  Riaditeľ školy 



 

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 
Rozvíjať čitateľskú gramotnosť na všetkých predmetoch.  

Využívať školskú knižnicu ako centrum rozvoja 

čitateľských zručností. Školskú a Mestskú knižnicu 

využívať ako komunikačný a informačný zdroj, študijné 

centrum s podpornými službami, multimediálny priestor na 

moderné vyučovanie. 

ÚT Všetci vyučujúci  Riaditeľ školy 

Úloha sa priebežne plní, bude sa plniť i v nasledujúcom období. Vyučujúci SJL navštevovali školskú ale aj 

krajskú knižnicu.  Školská knižnica bola využívaná vyučujúcimi SJL priebežne, počas celého školského roka. 

Učitelia rozširovali obzor žiakov čítaním doplnkovej literatúry vhodnej v jednotlivých ročníkoch podľa 

vlastného uváženia (Ján  Uličiansky - Leonardo, kocúr z ulice, Pavol Dobšinský- Slovenské ľudové rozprávky,  

Pavol Dobšinský - Trojruža, Gabriela Futová - Brata musím poslúchať, Ľudo Ondrejov- Zbojnícka mladosť, 

Čarovné zrkadlo  súbor básní..). Okrem kníh, ktoré žiaci čítali spoločne, si mali možnosť požičiavať knihy 

podľa individuálnych záujmov v čase výpožičných hodín. Na podporu vzťahu detí  a žiakov k čítaniu a 

získaniu si väčšieho počtu priaznivcov literatúry sme zorganizovali v školskej knižnici spoločné čítanie 

rozprávok rodinnými príslušníkmi. Spoločné čítanie sa uskutočnilo v týždni od 12.-16. 03.2018, kedy 

prebiehal na našej škole týždeň hlasného čítania.  Do aktivity a zapojili žiaci z 3. oddelenia ŠKD.  

 

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 
Doplniť vybavenie knižnice počítačmi a pripojením na 

internet. Do školskej knižnice doplniť knižničné jednotky a  

výukové programy 

ÚT Správca školskej 

knižnice 

Vyučujúci SJL 

Riaditeľ školy 

Úloha sa plní priebežne, bude sa plniť i v nasledujúcom období podľa finančných možností. Dôraz 

kladieme na nákup výukových programov. Knižný fond tento rok nebol rozšírený o novú knihu. Naďalej 

chceme fond rozširovať. 

 

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 
Využívať učebne IKT v rámci všetkých predmetov 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 
ÚT Všetci vyučujúci Riaditeľ školy, 

ZRŠ 
Úloha sa priebežne plní. Na škole sa používajú dve učebne informatiky pre 1. stupeň a pre 2. stupeň – 2 PC 

učebne (37 žiackych počítačov). Jedna učebňa využívaná  ako odborná učebňa fyziky (IT), odborná učebňa 

biológie a chémie s modernými učebnými pomôckami z projektu Dielne II (PC a projektor), knižnica a herňa 

(projektor, premietacie plátno, PC),  učebňa jazykov pre 17 žiakov (audiovizuálne  pomôcky, interaktívna 

tabula). Didaktickou technikou sú vybavené všetky odborné učebne (interaktívne tabule, projektor, PC, 

reproduktory). Učitelia majú možnosť tieto učebne využívať. Okrem toho sú vymenené v triedach kriedové 

tabule za biele keramické, pričom vo všetkých triedach majú k dispozícii aj IKT techniku na využívanie 

prezentácií a výučbových programov (okrem jednej v B pavilóne- chýba dataprojektor). Učitelia boli 

ktoré vedú žiaka k tomu, aby sa správne orientoval v texte, 

rozumel mu, selektoval informácie, vedel ich vyhľadávať 

a spracovať, vedel pracovať samostatne aj v tíme, vedel 

pracovať s knihou, texty čítal s porozumením, 

komunikoval na úrovni, plynule, reagoval na podnety.  
Táto úloha sa plní v rámci všetkých vyučovacích predmetov priebežne. V školskom roku 2017/2018 

učitelia v procese vzdelávania využívali metódy a formy práce, teda také stratégie vyučovania, ktorých 

premyslený výber, logické usporiadanie a kombinovanie bolo prostriedkom motivácie a usmernenia žiakov na 

vyučovaní a učení a viedlo k čítaniu s porozumením. V tomto školskom roku sa konalo niekoľko aktivít na 

posilnenie čítania s porozumením a rozvíjania čitateľskej gramotnosti, ako Čitateľský maratón, či týždeň 

hlasného čítania. Okrem toho boli talentovaní žiaci zapojení do súťaží zo SJL ako Olympiáda zo SJL, 

Hviezdoslavov Kubín, kde naše žiačky z 3. C a 6. A  získali 1. miesto v  Slovenskom kole, Šaliansky Maťko, 

kde žiačka tretieho ročníka obsadila 2. miesto v okrese. Nesmieme zabudnúť ani  na aktivitu, ktorá sa konala 

v marci v rámci týždňa hlasného čítania – Čitateľský maratón. Orientáciu v texte, jeho pochopenie si 

upevňovali žiaci 1.- 4. roč., keď sa pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc už po šiestykrát 

zapojili do Česko - Slovenského  projektu "Záložka do knihy spája školy“. Partnerskou školou im bola ZŠsMŠ 

Maleč v Českej republike. Cieľom projektu bolo aj v dobe IKT vzbudiť u žiakov vzťah a trvalý záujem 

o čítanie a lásku ku knihe. V rámci mesiaca knihy  sa na našej škole uskutočnili rôzne aktivity vo vyučovacom 

i mimovyučovacom čase a v ŠKD. Jedna z aktivít bola aj výstava kníh spojená s predajom.  Žiaci v sprievode 

triednych učiteľov a učiteľov slovenského jazyka na 2. stupni si mohli zakúpiť knihy z bohatej ponuky.  Pri 

tejto príležitosti sme v 3. oddelení ŠKD privítali aj rodinných príslušníkov, ktorí prišli čítať deťom.  



vyškolení na používanie programu interaktívnej tabule a výučbového programu ALF na tvorbu didaktických 

testov. Počet žiackych počítačov je 37 v 2 PC učebniach, 13 interaktívnych tabúľ a 3 interaktívne projektory, 

7učební s projektovou technikou (PC pre učiteľa  a projektor).  

  

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 
Rozvíjať analytické myslenie, schopnosti tvorivo a kriticky 

riešiť problémy, pracovať s modernými informačnými 

technológiami. 
a) Zvýšenú pozornosť venovať predmetom prírodovedného 

charakteru. 
b) Zadávať problémové úlohy. 
c) Riešiť úlohy tímovo. 
d) Viesť žiakov k samoštúdiu. 
e) Zamerať sa na projektové vyučovanie. 
f) Zapájať žiakov do predmetových vedomostných súťaží 

a olympiád 
g) Dôsledne využívať medzipredmetové vzťahy 

a prierezové témy zo ŠkVP. 
h) Dosiahnutú úroveň vedomostí merať testami. 

ÚT Všetci vyučujúci  Riaditeľ školy, 

ZRŠ 

Úloha sa priebežne plní, bude sa plniť i v nasledujúcom období. Predmety prírodovedného charakteru sme 

navýšili o niekoľko hodín, najmä MAT, FYZ, BIO, PDA. Učitelia vedú žiakov k samo štúdiu najmä 

zadávaním projektov, problémových úloh, využívaním medzi predmetových vzťahov, ale najmä zapájaním 

žiakov do súťaží a vedomostných olympiád. V školskom roku 2017/2018 sa žiaci zapojili do matematickej, 

biologickej, technickej, dejepisnej, biblickej olympiády, olympiády v NEJ, ANJ matematickej súťaži Klokan 

pre 2. stupeň a Klokanko pre 1. stupeň, kde 1. jedna žiačka 2. roč. získala 1. miesto v SR a stala sa školským 

šampiónom a 23 úspešných riešiteľov bolo z 1.-9. roč. Žiaci 2. stupňa sa zapojili do súťaže Junior náboj 

(medzinárodná matem.-fyzikálna súžať), do súťaže Technické minimum, kde žiačka 4. roč. získala 

v okresnom kole 3. miesto, Pytagoriáda, Čo vieš o hviezdach...Žiaci vyhľadávajú a triedia informácie, 

využívajú ich v procese učenia, učia sa uvádzať veci do súvislostí, prepojovať ich do širších celkov a spájať 

poznatky z rôznych vzdelávacích oblastí, rozpoznávať a pochopiť problém, premýšľať o jeho príčinách a 

naplánovať spôsob riešenia, aplikovať riešenie problémov v podobných situáciách. Tiež sa pod vedením 

vyučujúcich  učia rozpoznať a pochopiť problém, premýšľať o jeho príčinách a naplánovať spôsob riešenia, 

vyhľadávať informácie vhodné k riešeniu problémov, objavovať rôzne varianty riešenia a samostatne riešiť 

problémy. Učia sa spolupracovať v skupine, podieľať sa utváraní pravidiel práce v tíme, podieľať sa na 

utváraní príjemnej atmosféry. Dosiahnutú úroveň vedomostí meriame testami, ako je Komparo – testovanie 

žiakov 4., 8. a 9. ročníka. Výsledkami žiakov 4. ročníka v MAT, v prírodovede a vo vlastivede sa naša škola 

zaradila medzi 25 % najúspešnejších škôl na Slovensku.  

 

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 
Pravidelnou a systematickou výchovnou prácou a ponukou 

zmysluplných činností zabezpečiť, aby sa deti vyhli 

sociálno-patologickému ohrozeniu. 

ÚT Všetci vyučujúci 

Koordinátor 

prevencie 

Riaditeľ školy 

Úloha sa priebežne plní, bude sa plniť i v nasledujúcom období. Žiaci boli zapájaní do rôznych aktivít 

v rámci vyučovania i mimoškolskej činnosti ako návštevy kultúrnych, športových  podujatí, organizovali 

kultúrne vystúpenia, prezentovali ZŠ v MŠ,  organizácia výletov a exkurzií... Tvorba kultúrnych vystúpení 

a ďalších aktivít, ktoré boli zamerané práve na sociálno-patologické javy, prispela k zmysluplnému využívanie 

ich voľného času. Európsky deň jazykov, štvrtý ročník podujatia -Deň rodiny, deň s britským lektorom, 

projekt Educate Slovakia 2018, deň palaciniek, informatická súťaž iBobor, Účasť na olympiádach v ANJ,  

BIO, DEJ, STORY v RUJ,ANJ jazyku, účasť ma recitačnej súťaži Puškinov pamätník, návšteva  divadelného 

predstavenia v ANJ pre žiakov 2.,4.,5.,6.,7. a 8. ročníka ..,  tiež prispeli k zabezpečeniu zmysluplnej činnosti 

pre žiakov. Pravidelnou a systematickou výchovnou prácou a ponukou zaujímavých činností sa vyučujúci 

snažili zabezpečiť, aby sa deti vyhli sociálno-patologickému ohrozeniu aj tak, že organizovali besedy: 

Prevencia šikanovania –ktorú viedli zamestnankyne Krajského policajného zboru v Nitre, ďalšou besedou bola 

beseda na tému – Protidrogová prevencia pre žiakov 6.-9. roč. s preventistkami PZ Nitra, ktorej témou bolo 

prevencia užívania alkoholu, tabaku, zamedzenie šíreniu legálnych a nelegálnych drog, informácie 

o škodlivých účinkoch dopingových látok, prebehol preventívny program –  pre žiakov 2 ročníka- “Póla radí 

deťom“. Beseda na tému vzťahy a priateľstvá pre žiakov 4. až 9. ročníka, ktorá sa uskutočnila na našej škole 

už po štvrtý krát, tento rok so psychologičkou p. Arendášovou prispela k otváraniu tém zo života, hlavne bola 

zameraná  na témy týkajúce sa mládeže týchto vekových kategórií, ako sú vzťahy a priateľstvá a negatívne 



vplyvy médií a sociálnych sietí na rozvoj osobnosti. Zaujímavá bola aj beseda s gynekológom pre žiačky 7. 

a 8. ročníka, beseda - Veľká cesta svetom čaju, prednáška na UKF – pre členov žiackeho parlamentu na tému 

Zápasy za ľudské práva a Vysťahovalectvo, jeho príčiny a dôsledky, Projektu Slniečko – zameraného na 

identifikáciu násilia, utužovanie vzťahov v kolektíve sa zúčastnili žiaci 4.a 7.  ročníka. V decembri si žiaci 

pripravili projekty na tému–AIDS –červená stužka. V máji -31.05. sa žiaci našej školy zapojili do boja proti 

fajčeniu svojimi prácami pretože tento deň bol vyhlásený Svetovou zdravotníckou organizáciou za Svetový 

deň bez tabaku. Vytvorili pekné projekty ,pomocou ktorých si uvedomili vplyv fajčenia na ľudský 

organizmus. Zmyslom akcie bolo zlepšiť informovanie o nepriaznivých zdravotných následkoch fajčenia v 

mladom veku a podporiť všetky aktivity a chrániť deti a mládež pred aktívnym, ale aj pasívnym fajčením.  

 

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 
Poskytnúť talentovaným žiakom ďalšie výchovno-

vzdelávacie formy, kde môžu rozvíjať svoje nadanie 
a)  Rozvíjanie nadania v Školskom klube detí, prípravou na 

vedomostné a talentové súťaže 
b) Záujmové činnosti v útvaroch intelektuálnych, 

umeleckých, športových, manuálnych zručností.  

ÚT Všetci vyučujúci 

a vychovávateľky 

ŠKD 

Riaditeľ školy 

Úloha sa priebežne plní, bude sa plniť i v nasledujúcom období. Na škole bolo v ponuke 10 záujmových 

útvarov zo športovej, umeleckej, prírodovednej ale aj vedomostnej oblasti, do ktorých bolo zapojených 218 

žiakov školy, čo je 67.28 %, čo je o 8,28% viac ako v minulom školskom roku. ŠKD je súčasťou školy. 

Zabezpečuje výchovu detí v popoludňajších hodinách mimo vyučovania. Ponúka rôzne záujmové činnosti 

spoločensko-vedného, prírodovedného, umeleckého a športového charakteru. Nadväzuje na školský 

vzdelávací program Univerzitná škola vedomostí, hier a radosti. Žiaci mohli rozvíjať svoje nadanie 

v Školskom klube prípravou na vedomostné a talentové súťaže a zapojením sa rôznych akcií aj športových, 

ako boli Kolobežkový maratón, Imatrikulácia do ŠKD,  Čitateľský maratón, Tretiaci na kolesách, Bublinkový 

deň, vystúpenie detí v zariadení pre seniorov Zobor, pre Jednotu dôchodcov Slovenska, Bezpečná cesta do 

školy, Deň zdravej výživy, Puzzzliáda, Malý kozmonaut, Minigolf v ŠKD,S Káčerom na bicykli, Dobový 

piknik... 

 

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 
Rozvíjať jazykovú gramotnosť, aby žiak komunikoval 

v cudzom jazyku na zodpovedajúcej úrovni.  
a) Pokračovať vo vyučovaní cudzích jazykov podľa ŠkVP 

od 1. ročníka 
b) Druhý cudzí jazyk vyučovať podľa ŠkVP od 6. ročníka 
c) Zapojiť sa do projektu SOKRATES a nadviazať 

kontakty so školami v štátoch hovoriacich nemecky 

a anglicky. 

ÚT Vyučujúci CJ Riaditeľ školy 

Úloha sa priebežne plní, bude sa plniť i v nasledujúcom období. Vyučovaniu cudzích jazykov sa kladie 

zvýšená pozornosť. Na škole je zabezpečená 100% kvalifikovanosť vyučujúcich cudzích jazykov. Žiaci mali 

možnosť si v 6. ročníku vybrať NEJ, RUJ, TAJ. Vo februári 2016 sa žiaci 3.-9. ročníka zapojili do projektu 

Educate Slovakia. Projekt pokračoval aj v roku 2017 a 20018. V týždni od 12.2.2018 - 16.2.2018 navštívili 

našu školu stážistky Alysia z Indonézie a Larissa z Brazílie. Obe počas tohto týždňa priblížia ich zvyky, 

kultúru a tradície. Žiaci získali nové poznatky a prispeli sme k  šíreniu multikultúrneho povedomia na pôde 

našej školy. Dňa 20.10. mali žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka  možnosť si vyskúšať hodinu s 

Britským lektorom. Tento rok sme dňa 22.9.2017 pristúpili na hodine anglického jazyka k novinke a pozvali 

sme do školy britského lektora Richarda Warda. Zamerali sme sa na siedmy, ôsmy a deviaty ročník. 

Spoluprácu s ním sme začali zámerne v čase, keď sa oslavuje Európsky deň jazykov, aby sme vyzdvihli 

potrebu vzájomného porozumenia kultúr a potreby jazykovej gramotnosti v dnešnej dobe. Tieto hodiny boli 

stavané na báze komunikácie a hier v anglickom jazyku. Aj tento rok sme pokračovali v implementovaní 

metódy CLIL do vyučovacieho procesu na hodinách anglického jazyka. Tentokrát sme integrovali dejepis a 

geografiu do anglického jazyka a žiaci šiesteho ročníka pripravili kvíz s medzipredmetovými prvkami.  V 

súlade s učebnými osnovami, pripravili vyučujúce anglického jazyka autentickú CLIL hodinu pre žiakov 

šiesteho ročníka. Žiaci mali možnosť sami si pripraviť svoju palacinku podľa inštrukcií v anglickom jazyku. 

Dňa 3.5. sa žiaci druhého, štvrtého a piateho ročníka zúčastnili anglicko-slovenského predstavenia A Bold 

Rabbit. V hre sa vyskytlo veľa humorných prvkov skombinovaných s anglickým, talianskym, nemeckým a 

francúzskym jazykom. Dňa 20. 3. 2018 sa žiaci šiesteho, siedmeho a ôsmeho ročníka zúčastnili predstavenia v 

anglickom jazyku "The heroes." Žiaci si odniesli novú slovnú zásobu a zaužívané frázy v anglickom jazyku. 

Pani učiteľky Sviteková a Šimková sa zapojili aj v tomto roku do projektu – E-TWINING – projekt európskej 



spolupráce. Projekt  „Hello!  Hallo! Zdrastvuj! Ahoj!“ bol vytvorený na oslavu rozmanitosti jazykov na 

oslavu Európskeho dňa jazykov. 

  

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 
Naučiť žiakov pracovať s modernými IKT technológiami, 

rozvíjať zručnosti pracovať s osobným počítačom, 

internetom, využívať rozličné informačné zdroje 

ÚT Všetci vyučujúci  

Koordinátor 

informatizácie 

Riaditeľ školy 

Úloha sa priebežne plní, bude sa plniť i v nasledujúcom období. Zabezpečením dvoch počítačových učební, 

využívaním 1učebne cudzích jazykov, 1 odbornej učebne FYZ, 1 odbornej učebne BIO,-CHE, a zavedením 

IKT už do takmer všetkých kmeňových učební majú vyučujúci aj žiaci dostatočný priestor na rozvíjanie 

moderných informačných technológií na vyučovaní viacerých predmetov. Možnosť respektíve podmienky 

vybudovania odborných učební: podpora modernizácie existujúcich odborných učební – CUJ, IKT (v rámci 

podaného projektu). Informatické súťaže iBobor, Stroj na jednotky, Malý informatik rozvíjajú IKT zručnosti 

žiakov. Žiak 7.A triedy aj v tomto školskom roku úspešne absolvoval všetky potrebné kolá on-line súťaže Stroj 

na jednotky 2017/2018. Svojím výkonom sa umiestnil na 1. mieste z 2831 žiakov v celej Slovenskej republiky. 
Žiačky z kolégia Zelenej školy si pripravili pre mladších žiakov zážitkové vyučovanie formou prezentácie o 

živočíchoch a rastlinách v okolí Nitry. 

 
 

 

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 
Výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať 

tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného 

procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila 

hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj 

medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti 
Úlohy zakotviť do ročných plánov práce školy. Pri 

realizácii sa obracať aj na organizácie medzinárodného 

charakteru: UNESCO a UNICEF. 

ÚT Všetci vyučujúci 

Koordinátor 

VMR  

Riaditeľ školy 

Úloha sa priebežne plní, bude sa plniť i v nasledujúcom období. Konalo sa niekoľko prednášok a besied na 

tému ľudské práva, medziľudské vzťahy a tolerancia.. Uskutočnila sa beseda s pani Mgr. Arendášovou na 

tému : Vzťahy a priateľstvá a negatívne vplyvy médií na rozvoj osobnosti. Počas besedy sa otvárali zaujímavé 

témy zo života, žiakov, zamerané hlavne na ich vzťahy a priateľstvá. Na 2. stupni sme mali možnosť privítať  

zamestnankyne Krajského policajného zboru v Nitre. Venovali sa našim žiakom počas vyučovacej hodiny a 

sprostredkovali im mnoho poučných a podnetných informácií z oblasti prevencie šikanovania žiakov 

v školách. Deti dostali aj informácie o trestnoprávnej zodpovednosti takéhoto konania. Dňa 17.4.2018 sa 

členovia žiackeho parlamentu zúčastnili tretej prednášky vzdelávacieho programu s názvom Zápasy za ľudské 

práva, systémy ochrany ľudských práv, členenie, typy. Všeobecná deklarácia ľudských práv. Obete 

holokaustu. Vďaka danej prednáške žiaci mali možnosť vytvoriť si obraz o právach, ktoré má každý jeden z 

nás. Taktiež sme mali možnosť nazrieť do témy holokaustu.  

 

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 
V rámci projektu Škola priateľská deťom podporovať 

humanitárne aktivity a zapájať sa do nich. Spolupracovať 

s Ligou proti rakovine, zapájať sa do zbierky Deň narcisov 

ÚT Všetci vyučujúci 

Koordinátor ŠPZ  
Riaditeľ školy 

Úloha sa priebežne plní, bude sa plniť i v nasledujúcich rokoch. Žiaci sa zapojili do humanitných zbierok 

ako Hodina deťom, ktorej výnos je určený na podporu  projektov pomáhajúcim deťom a mladým ľuďom na 

celom Slovensku (104,85 EUR). 18. 10. 2017 a 25. 04 2018sme zorganizovali na škole humanitnú aktivitu - 

Jesenná a Jarná kvapky krvi. Akciu organizovala jedna naša pani učiteľka a  pomohla aj Národná transfúzna 

stanica, bez ktorej by sa takáto akcia nemohla uskutočniť. Tejto humánnej akcie sa zúčastnili učitelia rodičia, 

poslanci...Stretli sme sa, darovali sme a zachránili spolu 68 ľudských životov. V mesiaci február prebiehala na 

našej škole humanitná  zbierka určená pre deti z krízového strediska –Centrum Slniečko. Zbierali sme detské 

oblečenie, obuv školské potreby (školské tašky, peračníky, vrecká na papuče a pod.) Zbierka bola určená pre 

konkrétne deti. Zbierka bola určená týraným deťom.  

 

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 
Pozornosť venovať výchove zameranej na posilňovanie 

úcty dieťaťa k rodičom, ku svojej kultúre, jazyku, 

k národným hodnotám krajiny. Uvedenému cieľu venovať 

ÚT Všetci vyučujúci  

Koordinátor 

VMR 

Riaditeľ školy 



pozornosť vo všetkých predmetoch.  
Úloha sa priebežne plní, bude sa plniť i v nasledujúcom období. Kultúrne hodnoty, zvyky a tradície 

učitelia aj vychovávateľky zapracovali najmä do kultúrnych vystúpení žiakov napr. pri príležitosti Mesiaca 

k úcty k starším vystúpenie detí ŠKD v zariadení pre seniorov, taktiež vystúpením vianočným, vystúpenie detí 

ŠKD pre jednotu dôchodcov v novom kultúrnom dome na Zobore, Vianočný kultúrny program vo Vianočnom 

mestečku pod názvom „Ľudové zvyky a tradície“, kde sa žiaci prezentovali kultúrnym programom, Vianočná 

burza  pre všetky generácie, Veľkonočná burza, Dobový piknik, Vianočný zvonček, kde sa spievali koledy, 

pripomínali si žiaci zvyky a tradície a vystúpenie na Deň rodiny. Deň 8. jún 2018 patril na našej škole rodine. 

Už štvrtý rok po sebe sa stretli priatelia, rodiny, deti, žiaci, pozvaní hostia, pedagógovia v priestoroch areálu a 

strávili spolu DEŇ RODINY. Cieľom bolo upevňovanie spolupráce medzi rodinou a školou, ale i vzťahov 

v rodine. Organizovali sa vychádzky do historického centra mesta, zamerané na architektúru, významné 

udalosti, ktoré súvisia s naším mestom a Slovenskom, učitelia organizovali pre žiakov návštevy múzeí, výstav, 

hradov, výlety, exkurzie a školy v prírode, exkurzia Exkurzia do Ponitrianskeho múzea. Na škole pracoval 

Divadelno-tanečný krúžok „Zoborček “ zameraný na rozvíjanie folklórnych tradícií, prezentoval ľudové 

zvyky, vinše a koledy a Slovenské ľudové tance.  V rámci Turistického krúžku žiaci spoznávajú okolie Nitry. 

 

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 
Ctiť si kultúru národa, materinský jazyk, národné hodnoty 

krajiny 
a) Využiť všetky dostupné materiály, filmy, televízne 

relácie. 
b) Organizovať exkurzie na význačné miesta slovenských 

dejín 
c) Pripravovať školské slávnosti so zameraním na pôvodnú 

slovenskú tvorbu 
d)  Zapájať žiakov do predmetových olympiád a súťaží 

ÚT Všetci vyučujúci  Riaditeľ školy 

Úloha sa priebežne plní, bude sa plniť i v nasledujúcom období. Počas školského roka bolo 

zorganizovaných 9 exkurzií , výletov zameraných na významné miesta slovenských dejín ako napr., Exkurzia 

do múzea Holokaustu v Seredi, na ktorej sa zúčastnili žiaci žiackeho parlamentu v rámci poslednej 

vzdelávacej prednášky v rámci projektu Mladí v projekte a žiaci 9. A triedy. Cieľom návštevy múzea bolo 

rozšíriť si vedomosti získané na hodine dejepisu a priblížiť takouto formou vyučovania život Židov na území 

Slovenska, rozšíriť si základné vedomosti o židovskej komunite. Dňa 20.10. žiaci piateho ročníka strávili deň 

zážitkovým učením v obci Prietrž časť Podhorie. Naučili sa zaujímavosti  z histórie, vzniku a výroby papiera. 

Okrem prednášky a ukážok si vlastnými rukami vyrobili ozdobný papier plný jarných kvetín. Dňa 12.9.2017 

sa žiaci 8.A a 9.A triedy zúčastnili dejepisnej exkurzie Légiovlak na železničnej stanici v Nitre. Žiaci si 

rozšírili vedomosti o úlohe československých légií v 1. sv. vojne. Dňa 27.9.2017 žiaci 7., 8. a 9. ročníka sa 

zúčastnili dejepisnej exkurzie Čičmany, Rajecká Lesná, zámok Budatín, Nová synagóga Žilina. Cieľom 

exkurzie bolo spoznávať prírodné krásy Slovenska, jeho históriu a rozšíriť si získané vedomosti v škole. Dňa 

13. 10. 2017 sa žiaci V. A triedy zúčastnili dejepisnej exkurzie v Ponitrianskom múzeu. Ďalšou exkurziou bol 

Dom Ľ. Štúra v Modre, pre žiakov 7. a 8. ročníka. Žiaci 6.ročníka sa v rámci projektu regionálnej výchovy vo 

štvrtok (17.5.) zúčastnili exkurzie "Zákutiami Dolného mesta. Dňa 9.5.2018 sa žiaci 9.A triedy zúčastnili 

dejepisnej exkurzie, navštívili Synagógu v Nitre. Zážitkovou formou učenia získali vedomosti o jej histórii a 

súčasnosti. Zážitkovou formou učenia spoznali útlak židovskej komunity v časoch II. svetovej vojny a bližšie 

sa oboznámili s centrom náboženského života židov. 

Dňa 18.5.2018 mohli zažiť žiaci našej školy vyše 45 minútový náučný divadelno-šermiarsky program (Cesta 

slovenskou históriou), v ktorom  mohli zavítať do období v našich dejinách od vpádov Avarov a Frankov a 

postupne zábavnou a vtipnou formou prejsť dejinami. Dňa 11.5.2018 na našu školu zavítalo historické putovné 

Múzeum na kolesách. Zážitkovou formou učenia členovia múzea priblížili žiakom 5.- 9. ročníka históriu II. 

svetovej vojny. Žiaci boli do besedy zapájaní – obliekali si  vojenské uniformy a mali možnosť držať zbraň, s 

ktorou vojaci v II. svetovej vojne bojovali. Takouto netradičnou formou učenia žiaci získali množstvo nových 

informácií o priebehu II. svetovej vojny. Vedomostná súťaž ,, Nitra moje mesto“  o putovný pohár 

primátora–žiaci sa umiestnili sa na 3. mieste.  Okrem toho boli talentovaní žiaci zapojení do predmetových 

súťaží a olympiád ako Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Dejepisná olympiáda, Svätoplukovo 

kráľovstvo ožíva, Kľúče od zlatého mesta. 

 

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 
Venovať pozornosť výchove zameranej na posilňovanie 

úcty dieťaťa k rodičom, ku svojej vlastnej kultúre, jazyku. 

Uvedenému cieľu venovať pozornosť vo všetkých 

ÚT Všetci vyučujúci  Riaditeľ školy 



výchovno-vzdelávacích predmetoch. Nasledujúce úlohy 

zakomponovať do plánov práce školy: 

a) Organizovať vychádzky do historického centra mesta, 

zamerať sa na architektúru, významné udalosti, ktorá 

súvisia s naším mestom a Slovenskom  
b) Organizovať návštevy múzeí, výstav, hradov, výlety, 

exkurzie a školy v prírode 
c) Pripravovať školské slávnosti so zameraním na pôvodnú 

slovenskú tvorbu ako Vianočná akadémia, Deň matiek 

a pod. 
d) Zaviesť záujmový krúžok zameraný na rozvíjanie 

folklórnych tradícií a nadviazať na bohatú minulosť 

nitrianskych folklórnych súborov 
Úloha sa priebežne plní, bude sa plniť i v nasledujúcom období. Výchove zameranej na posilňovanie úcty 

dieťaťa k rodičom, ku svojej vlastnej kultúre a jazyku sa venovala pozornosť organizovaním návštev múzeí, 

výstav, školy v prírode, vychádzok do blízkeho okolia a pod. aj pokračovaním v činnosti Divadelno-tanečného 

krúžku „Zoborček“.  V rámci náplne záujmového útvaru  deti spoznávali našu najbližšiu kultúru. Poznávali a 

šírili ľudové piesne, tradície a zvyky regiónu a rozvíjali svoje komunikačné a pohybové zručnosti. 

 

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 
Pripravovať žiakov na zodpovedný život v slobodnej 

spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, rovnosti 

pohlavia a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, 

národnostnými a náboženskými skupinami. 

ÚT Všetci vyučujúci  Riaditeľ školy 

Úloha sa priebežne plní, bude sa plniť i v nasledujúcich rokoch. V rámci pokračujúceho  projektu Educate 

Slovakia, mali žiaci možnosť spoznať iné kultúry, národy, ich zvyky a tradície. Tento rok navštívili našu školu 

stážistky Alysia z Indonézie a Larissa z Brazílie. Obe nám počas tohto týždňa priblížili ich zvyky, kultúru 

a tradície. Projekt zameraný na spoznávanie iných kultúr - tento rok sme dňa 22.9.2017 pristúpili na 

hodine anglického jazyka k novinke a pozvali sme do školy britského lektora Richarda Warda. Zamerali sme 

sa na siedmy, ôsmy a deviaty ročník. Spoluprácu s ním sme začali zámerne v čase, keď sa oslavuje Európsky 

deň jazykov, aby sme vyzdvihli potrebu vzájomného porozumenia kultúr a potreby jazykovej gramotnosti v 

dnešnej dobe. Aj žiaci nižších ročníkov mali možnosť na hodine anglického jazyka zapojiť sa do Európskeho 

dňa jazykov a to výrobou autentických plagátov spojených s danou tematikou. Rovnako aj na hodinách 

ruského jazyka žiaci pozerali rozprávky v anglickom jazyku a na hodinách nemeckého jazyka žiaci pripravili 

projekty a prezentovali si zaujímavosti z nemecky hovoriacich krajín. Takto sme na všetkých jazykových 

hodinách oslávili multikultúrnu rozmanitosť a oslávili Európsky deň jazykov. Všetka tieto projekty, návštevy 

prispeli k pripravenosti žiakov na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, 

znášanlivosti, rovnosti pohlavia a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, národnostnými a 

náboženskými skupinami. 

  

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 
Eliminovať prejavy rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie, 

odstrániť akékoľvek prejavy šikanovania.. 
a) Dôsledne realizovať školský projekt Stratégia školy 

v boji proti šikanovaniu. 
b) Do plnenia úloh zapojiť výchovnú poradkyňu 

a koordinátora prevencie sociálno-patologických javov 

c) Na dosiahnutých vedeckých objavoch, dosiahnutom 

pokroku, úspechoch poukazovať na to, že všetci ľudia 

dosahujú úspechy, ak majú rovnaké podmienky na život 

v slobodnej spoločnosti. 
d) Úlohy realizovať vo všetkých predmetoch aj 

v popoludňajšej činnosti. 
e) Využívať vplyv Žiackeho parlamentu pri dosahovaní 

cieľov. 

ÚT Všetci vyučujúci  

Koordinátor 

prevencie 

Koordinátor ŽP 

Riaditeľ školy 

Úloha sa priebežne plní, bude sa plniť i v nasledujúcom období. Každý seba menší prejav šikanovania, ako 

nadávky, osočovanie, nevhodné správanie sa voči spolužiakom bolo ihneď riešené v spolupráci s rodičmi, 

výchovnou poradkyňou, mestskou políciou a centrom SLNIEČKO. O všetkom boli vedené písomné záznamy. 

Aj v tomto školskom roku pracovala výchovná komisia pre potreby prevencie proti zhoršeniu správania 



žiakov. Komisia pracovala  na princípe spoločnej komunikácie vedenia školy, triedneho učiteľa, výchovného 

poradcu a zákonného zástupcu žiaka. Cieľom bolo včasné zachytenie problematického správania žiakov, 

lepšia informovanosť zákonného zástupcu, spoločné riešenie problémov, zlepšenie správania žiakov. 

V ďalšom období vo väčšej miere zapojíme Žiacky parlament. 

 

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 
Venovať pozornosť výchove zameranej na zdravý životný 

štýl. 
a) Vytváranie kvalitných medziľudských vzťahov 

všetkých, ktorí spolupôsobia vo výchovno-vzdelávacom 

procese, ktorých vzťahy sa vzájomne prelínajú 

a ovplyvňujú, teda žiakov, pedagógov a rodičov. 
b) Dbať aby sa žiaci stravovali racionálne a športovali 

v dostatočnej miere (Deň športu, Deň mlieka, Deň zdravej 

výživy, Lyžiarsky kurz, Plavecký kurz, Kurz 

korčuľovania) 
c) Úlohy realizovať v spolupráci s rodinou a v záujme 

spolupráce organizovať podporné aktivity: Deň zdravia, 

Deň mlieka, Deň jablka.... 
d) Naďalej realizovať projekt Škola podporujúca zdravie 

ÚT Všetci vyučujúci  

Koordinátor ŠPZ 
Riaditeľ školy 

Úloha sa priebežne plní, bude sa plniť i v nasledujúcich rokoch. Výchova zameraná na zdravý životný štýl 

sa okrem plánu práce Školy podporujúcej zdravie realizovala priebežne na mnohých vyučovacích hodinách 

v rámci UO. Uskutočnili sa podujatia ako - Hovorme o jedle, Deň zdravej výživy, Veľká cesta svetom čaju, 

Bylinkový deň, Ochutnávka školského ovocia (v spolupráci s dňom Zeme), Deň jablka. Zapájali sme žiakov 

do kurzov korčuľovania, plaveckých kurzov a lyžiarskeho kurzu. Zorganizovali sme - Deň rodiny, výstavu 

výtvarných prác a projektov na tému Medzinárodný deň bez fajčenia, Svetový deň vody, Svetový deň výživy. 

Zorganizovali sme Turnaj v basketbale, stolnom tenise, športovo - zábavné popoludnie pre deti z MŠ, vybíjanú 

pre každého, gymnastický štvorboj, florbalový turnaj, Školskú atletickú olympiádu, Účelové cvičenia a 

Didaktické hry a pod. Realizujeme projekty: Škola podporujúca zdravie (zdravý životný štýl, rozvoj 

pohybovej aktivity, podpora nefajčenia, ozdravenia výživy a prevenciu drogových závislostí), Školské ovocie  

Tento rok sme získali titul, certifikát a vlajku Zelená škola. 

  

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 
Naučiť žiakov ekologicky cítiť. 
a) Viesť žiakov k šetrnému zaobchádzaniu so surovinami.  
b) Separovať odpad. 
c) Ochrana životného prostredia. 
d) Tvorba estetického prostredia tried a školy. 
e) Vysádzanie stromčekov a kríkov, starostlivosť o ne. 
f) Zapojiť sa do projektu Zelená škola. 
g) Zber druhotných surovín. 

ÚT Všetci vyučujúci 

Koordinátor ENV 
Riaditeľ školy 

Úloha sa priebežne plní, bude sa plniť i v nasledujúcom období. V rámci projektu Zelená škola sme 

vytvorili environmentálny akčný plán, ktorý  sme plnili. Za pomoci programu sa zvýšil počet pestovaných 

okrasných drevín v počte 23 kusov, v interiéri školy sa zvýšil počet rastlín o 14 %, zrealizoval sa projekt- 

enviro- Požičaná planéta, žiaci 1.stupňa pripravovali  v rámci EAP -výtvarné práce, pexesá, spoznávali 

dreviny, dekorácie s listami, vydarený bol Bylinkový deň, Zelená škola na hodinách ANJ, sokoliari na našej 

škole, Vianočné priania pre našu ZEM, výroba  vtáčích búdok a osadenie, Zelená knižnica v II.A , rovesnícke 

vyučovanie- starší žiaci učia mladších, úprava areálu školy a úprava trvalkového kútika, aktivity ku Dňu 

Zeme, zaobstaranie nádoby na dažďovú vodu, kompostujeme, zriadila sa EKO hliadka, uskutočnil sa 

dendrologický prieskum drevín, knihobúdka osadená v škole. V záverečnom hodnotení programu Zelená škola 

v šk. roku 2017/18 sme získali titul, certifikát a vlajku Zelená škola. O udelení certifikátu rozhodla Rada 

Zelenej školy na základe hodnotiacej návštevy. Ocenenie má platnosť 2 nasledujúce školské roky. Vlajku a 

certifikát si prevezmeme na slávnostnej  certifikácii, ktorá sa bude konať 17.októbra 2018 v Bratislave. Škola 

je zapojená do projektu Baterky na správnom mieste zameraného na recykláciu odpadu, žiaci aj rodičia  majú 

možnosť celoročne odovzdať papier a plasty do školského zberu. Na chodbách v oboch pavilónoch sú koše na 

separovaný zber. Snažili sme sa vychovávať a vzdelávať žiakov hlavne v týchto oblastiach: zvýšenie 

povedomia v oblasti separácie odpadov, prevencia znečisťovania a poškodzovania životného prostredia 

Zapojili sme sa do projektu s názvom Recyklohry – tento projekt si kládol za cieľ správne nakladanie s 

odpadmi, triedenie a následné recyklovanie vyradených elektrozariadení.  



 

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 
Zdokonaliť  a sústavne aktualizovať webovú stránku školy. 

O všetkých školských akciách informovať širokú verejnosť 

prostredníctvom webovej stránky školy, Nitrianskych 

novinách, regionálnej televízie, regionálnej tlače.  

ÚT Všetci vyučujúci  

ZRŠ 
Riaditeľ školy 

Úloha bola splnená a plní sa naďalej. V januári 2014 bola zmodernizovaná webová stránka školy po prvý 

krát. V auguste 2018 nastala radikálna zmena dizajnu stránky školy. Do nového dizajnu boli nainštalované 

mnohé nové moduly (Platby, Elektronická prihláška do školy, Úspechy a ocenenia). Stránka sa pravidelne 

aktualizuje. Na škole platila, aj  platí zásada „Akcia, ktorá nie je na stránke školy, tá sa nekonala“, 

informujeme takto širokú verejnosť o všetkých školských akciách prostredníctvom našej webovej stránky. 

 Verejnosť informujeme aj prostredníctvom Nitrianskych novín, regionálnej televízie, regionálnej tlače, hlavne 

pred zápisom do 1. ročníka. Práca na webovej stránke školy a prezentácia školy na verejnosti boli a stále sú na  

dobrej úrovni.  

  

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 
Využívať IZK na informácie rodičov o prospechu žiakov 

a dochádzke žiakov  
ÚT Všetci vyučujúci 

ZRŠ 
Riaditeľ školy 

Úloha sa priebežne plní, bude sa plniť i v nasledujúcich rokoch. Okrem zapisovania známok, poznámok, 

pochvál, domácich úloh do IŽK, bol zavedený v roku 2014-2015 dochádzkový systém žiakov prostredníctvom 

čipových kariet. Pokiaľ si rodič stiahne do mobilu webovú aplikáciu o dochádzke žiakov, môže byť 

prostredníctvom nej informovaný o príchode a o odchode svojho dieťaťa do školy a zo školy. V aplikácii rodič 

môže vidieť aj poplatky, ktoré dlží škole a informáciu o ich zaplatení (novinka od septembra 2018). 

  

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 
Realizovať školské projekty, zapájať sa do projektov 

vyhlasovaných MŠ SR  
ÚT Všetci vyučujúci 

ZRŠ 
Riaditeľ školy 

 

Úloha sa priebežne plní, bude sa plniť i v nasledujúcom období. Škola je zapojená do 28 projektov, Ide o 

školské projekty, ale aj projekty vyhlasované MŠ SR.... Ide o projekty: 

Názov projektu Cieľ 
Výsledok realizácie 

pre školu 

Zodpovedná 

osoba 
Termín 

Škola podporujúca 

zdravie 

zdravý životný štýl, rozvoj pohybovej 

aktivity, podpora nefajčenia, 

ozdravenia výživy a prevenciu 

drogových závislostí 

 Macáková dlhodobo 

Experimentálne 

overovanie prvkov 

tenisu na hodinách 

TEV 

Zaraďovanie prvkov tenisu na 

hodinách telesnej a športovej výchovy 

Balíček športových 

pomôcok na tenis 

(tenisové rakety 

a loptičky) 

Berecová, 

Bojnanská 

Bobčeková 

Štefanková 

Virágová  

dlhodobo 

Bezpečná škola prevencia sociálno-patologických 

javov 

Spolupráca 

s bezpečnostnou 

službou Corado, 

s Mestskou políciou, 

a centrom Slniečko. 

Peštová dlhodobo 

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 
Šíriť dobré meno školy, podporovať publikačnú činnosť 

učiteľov v médiách o zaujímavých aktivitách školy, 

sústavne dopĺňať a aktualizovať webovú stránku školy, 

využívať IŽK na informácie rodičov o deťoch.  

ÚT Všetci vyučujúci 

ZRŠ 
Riaditeľ školy 

Úloha sa priebežne plní, bude sa plniť i v nasledujúcom období. Okrem zapisovania dochádzky a známok 

z jednotlivých predmetov v IŽK učitelia zverejňovali na stránke školy aj zadané domáce úlohy, čo pomáhalo 

nielen pri kontrole detí rodičmi, ale aj žiakom, ktorí vymeškajú vyučovanie pre chorobu. Práca na webovej 

stránke školy a prezentácia školy na verejnosti bola na dobrej úrovni. Webová stránka bola pravidelne 

aktualizovaná. Zverejnili sme aj niekoľko článkov o škole v rôznych novinách a časopisoch. Webová stránka 

školy prešla kompletnou modernizáciou a aktuakizáciou. 



Centrum Slniečko –

nezisková 

organizácia na 

pomoc týraným, 

zneužívaným deťom 

a obetiam násilia. 

Národný program 

boja proti drogám 

prevencia drogovej závislosti   Czakóová dlhodobo 

Výchova k 

manželstvu a 

rodičovstvu 

rodinná výchova  Jacková dlhodobo 

Dopravná výchova bezpečnosť detí Spolupráca 

s Mestskou políciou, 

Dopravné akcie: Na 

kolesách bezpečne, ... 

Ölvecká dlhodobo 

Školské mlieko podpora konzumácie mliečnych 

výrobkov 

Mliečny automat  Beňová dlhodobo 

Školské ovocie zdravá výživa Jablká a ovocné 

šťavy pre žiakov 

Macáková dlhodobo 

Záložka do knihy 

spája školy – česko-

slovenský projekt 

výchova mladého čitateľa, podpora 

čítania, výroba a výmena záložiek do 

knihy 

Partnerská 

spolupráca so ZŠ 

Maleč v ČR 

Virágová dlhodobo 

Baterky na správnom 

mieste 

Environmentálna výchova, podpora 

recyklácie a obnoviteľných zdrojov 

Zber použitých 

bateriek 

Peštová dlhodobo 

Educate Slovakia spoznávanie iných kultúr aktívnym 

využívaním cudzieho jazyka, aktívna 

účasť zahraničných študentov na 

výchovno-vzdelávacom procese za 

účelom prezentácie ich krajiny, pôvodu 

a kultúry v anglickom jazyku. Rozvoj 

komunikačných zručností v cudzom 

jazyku 

Týždeň aktívnej 

výučby ANJ vo 

všetkých ročníkoch 

Šimková 

Sviteková 

Bobčeková 

Zajačková 

2/2016 –do 

neurčita 

Zvyšovanie kvality 

vzdelávania na 

základných 

a stredných školách 

s využitím 

elektronického 

testovania 

zavedenie systému elektronického 

testovania a vybudovanie databázy 

úloh a testov zo všeobecno-

vzdelávacích predmetov za účelom 

vytvorenia predpokladov pre efektívne 

hodnotenie úrovne vedomostí žiakov 

ZŠ 

Aktívna účasť žiakov 

na skúšobnom 

testovaní 

elektronických 

pracovných zošitov 

Chlebcová 6/2013 do 

neurčita 

Komplexný 

poradenský systém 

prevencie 

a ovplyvňovania 

sociálno-

patologických javov 

v školskom prostredí 

rozvoj ľudských zdrojov v systéme 

výchovného poradenstva a prevencie aj 

na inováciu metodologických 

nástrojov, pracovných pomôcok. 

Prevencia pred sociálnou patológiou 

u žiakov ZŠ a zefektívnenie sociálnej 

integrácie vrátane zvýšenia 

zamestnanosti a uplatniteľnosti žiakov 

na trhu práce 

Odborný metodický 

materiál, softvérové 

programy 

Chlebcová 11/2013 do 

neurčita 

Moderné vzdelávanie 

– digitálne 

vzdelávanie pre 

všeobecno-

vzdelávacie predmety 

Inovácia obsahu a metód výučby 

s dôrazom na využívanie 

digitalizovaného obsahu, zvýšenie 

popularizácie a motivácie žiakov 

vzdelávať sa v prírodovedných 

predmetoch 

1 interaktívna tabuľa 

s projektorom, 

notebookom, sadou 

reproduktorov na 

ozvučenie 

Sviteková 2/2014 do 

neurčita 



Elektronizácia 

vzdelávacieho 

systému regionálneho 

školstva 

vybudovanie a vytvorenie funkčného 

elektronického vzdelávacieho systému 

a uvedenie elektronických služieb do 

prevádzky, ako aj zriadenie 

a vybavenie digitálnych tried, 

prispôsobenie digitálneho obsahu 

a vyškolenie pracovníkov pre 

zabezpečenie ďalšieho vzdelávania.  

2 interaktívne tabule 

s projektorom a 

notebookom 

Sviteková 1/2014 do 

neurčita 

Aktivizujúce metódy 

vo výchove 

efektívne využívanie aktivizujúcich 

metód, moderných digitálnych 

technológií a špeciálnych 

interaktívnych pomôcok vo výchove s 

cieľom prispieť k eliminácii 

výchovných problémov 

1 interaktívna tabuľa 

s projektorom, 

edukačný balíček 

obsahujúci 

interaktívne digitálne 

pomôcky 

Štefanková 

Lahučká 

Žáková 

3/2014 do 

neurčita 

Podpora 

polytechnickej 

výchovy na 

základných školách 

Reforma systému vzdelávania 

a odbornej prípravy, premena tradičnej 

školy na modernú s využitím učebných 

pomôcok pre predmety zamerané na 

polytechnickú výchovu, konkrétne 

Fyziku, Techniku, Biológiu a Chémiu 

Školské pomôcky na 

vyučovanie fyziky, 

techniky, biológie 

a chémie v hodnote 

cca 56 000,- EUR 

Lovásová 

Kozmanová 

Pružinský 

4/2015 do 

neurčita 

Nové trendy 

vzdelávania učiteľov 

anglického jazyka na 

základných školách 

Moderné metódy vo vyučovaní ANJ 

a využitie moderných metód 

a prostriedkov vo vyučovacom procese 

na hodinách ANJ 

Učebné materiály 

a metodické príručky 

pre učiteľa ANJ 

Zajačková 5/2015 do 

neurčita 

Projekt: „Detský čin 

roka 2017“ 

poukázanie na pozitívne konanie detí 

i dospelých a motivácia k humánnym 

hodnotám. 

  dlhodobo 

Projekt: „Čas 

premien“ 

Cieľom je pripravovať predpubertálne 

deti na obdobie dospievania, umožniť 

im chápať fyzické a psychické zmeny, 

ktorými budú prechádzať alebo už 

prechádzajú 

  dlhodobo 

Projekt CERI – 

hodnotenie programu 

v zručnostiach 

tvorivého 

a kritického myslenia 

vo vzdelávaní 

Medzinárodný rozvojový projekt 

v rámci Výzvy MŠ SR, ktorého cieľom 

je zvýšiť schopnosti tvorivého 

a kritického myslenia žiakov 

Spolupráca s UKF 

Nitra 

Peštová 2015 do 

neurčita 

Ja a peniaze vzdelávací program, kde zážitkovou 

formou zlepšíme finančnú gramotnosť 

žiakov, v súlade s Národným 

štandardom finančnej gramotnosti 

 Štefanková 

Virágová 

 

  „To be continued“ 

Projekt  

E-TWINNING 

projekt európskej spolupráce  Sviteková 

Šimková 

2016-2018 

Národný projekt – 

Duálne vzdelávanie a 

zvýšenie aktivity a 

kvality OVP                                                                                   

  Chlebcová, 

Pružinský 

 

 

dlhodobo 

Podpora profesijnej 

orientácie žiakov ZŠ 

na odborné 

vzdelávanie a 

prípravu 

prostredníctvom 

rozvoja 

polytechnickej 

podieľať sa na realizácii aktivít 

projektu z fyziky, techniky, biológie a 

chémie. 

 Chlebcová dlhodobo 



výchovy zameranej 

na rozvoj prac. 

zručností a práca s 

talentami 

Special species in our 

countries 

Projekt  

E-TWINNING  

podpora využívania moderných 

informačných a komunikačných 

technológii za účelom vytvorenia 

partnerstiev európskych škôl. 

  

Šimková 

2017-2018 

Hello!Hello!Zdravstv

uj!Ahoj!  

Projekt  

E-TWINNING  

bol vytvorený na oslavu rozmanitosti 

jazykov na oslavu Európskeho dňa 

jazykov, Projekt  je zameraný pre 

žiakov 4. – 9. ročníka ZŠ. 

 Sviteková dlhodobo 

Zelená škola V rámci tohto projektu sme vytvorili 

environmentálny akčný plán, ktorý v 

nasledujúcom školskom roku budeme 

plniť. Zelená škola je výchovno-

vzdelávací program určený pre 

materské, základné a stredné školy, 

ktoré chcú zmeniť seba a svoje 

okolie. Cieľom programu je podpora 

školských komunít, v ktorých si ich 

členovia vyskúšajú čaro i nástrahy 

spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov 

a rodičov riešia reálne potreby svojej 

školy a okolia, čím pomáhajú 

k pozitívnej zmene. 

 Kozmanová 

Bobčeková 

2016-

dlhodobo 

 

Zlepšenie 

komunikačných 

schopností, riešenie 

konfliktov- Centrum 

- Slniečko 

Peer-mediácia je dlhodobý program 

zameraný na zlepšenie komunikačných 

schopností, riešenie konfliktov a 

získanie základných mediátorských 

zručností. 

 Peštová dlhodoobo 

Odborné učebne Projekt zameraný na investície do 

zariadenia jazykovej učebne a 

zariadenie IKT. Príprava nových 

odborných učební(CJ a IKT). 

V prípade úspešnosti projektu 

„Odborné učebne –podieľať sa na 

vybudovaní jazykovej učebne a učebne 

IKT pre žiakov 

 Ďurišová, 

Mesto Nitra 

2017-2019 

Úspešná škola – 

V základnej škole 

úspešnejší 

projekt na 3 roky-  financovanie 

špeciálneho pedagóga a 2 

pedagogických asistentov na obdobie 

troch rokov 

 Ďurišová, 

Mesto Nitra 

2017-2019 

Technika hrou na 1. 

stupni 

Projektu TECHNIKA HROU je 

projekt podporovaný nadáciou 

VOLSWAGEN. Ide o podporu 

technického vzdelávania na prvom 

stupni základných škôl. Ozrejmuje sa 

proces rozvoja technického myslenia 

žiakov na prvom stupni. 

Školské pomôcky na 

vyučovanie PVC 

a Grant vo výške 

200,- € 

Malíková 

Bobčeková 

Zajačková 

2017 

 

4.2. Personálne podmienky 
 

4.2.1.  Na škole sú splnené personálne podmienky v zmysle úplnej kvalifikovanosti všetkých 

pedagogických zamestnancov. Odbornosť vyučovania je na veľmi dobrej úrovni. Vzhľadom na 

úlohy a ciele v rokoch 2014 – 2019 bude potrebných viac učiteľov cudzích jazykov a informatiky. 

Okrem toho postupne zabezpečiť 100 % odbornosť pri vyučovaní všetkých predmetov. 



V súlade so Zákonom o pedagogických zamestnancoch bude potrebné aby sa všetci pedagogickí 

zamestnanci naďalej sústavne vzdelávali (celoživotné vzdelávanie). 

Úloha sa plní. Neodborne sa vyučovali predmety GEO a CHE. Na niektorých predmetoch je čiastočná 

odbornosť vzhľadom k tomu, že učitelia si musia dopĺňať úväzok aj predmetmi, na ktoré nemajú aprobáciu 

ako napr. INF,SJL, TCH , VYV, HUV, OBN, ETV a pod.  
4.2.2.  Neustále podporovať odborný rast pedagogických zamestnancov a vytvárať podmienky 

na kontinuálne vzdelávanie. 

Kontinuálne vzdelávanie ako súčasť celoživotného vzdelávania je sústavný proces nadobúdania 

vedomostí, zručností a spôsobilostí s cieľom udržiavania, obnovovania, zdokonaľovania, 

rozširovania a dopĺňania profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov. 

      a. Aktualizovať ročný plán kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov. 

b. Absolvovať I. a podľa možností aj II. atestáciu 

c. Sledovať účasť na vzdelávacích aktivitách organizovaných MPC v Nitre a ďalšími 

vzdelávacími inštitúciami na zvyšovanie odbornosti,  na modernizáciu vyučovania 

Úloha sa plní, väčšina pedagogických zamestnancov má záujem o celoživotné vzdelávanie a zvyšovanie 

odbornosti. V tomto školskom roku si 5 zamestnancov ukončilo inovačné vzdelávanie, 4 zamestnanci 

aktualizačné, 1 adaptačné a 1kvalifikačné vzdelávanie. Do iných –priebežných druhov vzdelávania sa 

zapojilo 10 zamestnancov. Päť pedagogických zamestnancov by malo záujem o vykonanie  prvej atestácie a  

jeden na vykonanie druhej atestácie. Prevládali školenia:  Rozvíjanie finančnej gramotnosti na ŽŠ, Využite 

myšlienkových máp v edukačnom procese a ich tvorba, Tvor. práca vych. so žiakmi ŠKD s využitím 

vybraných soft. aplikácií, Komunikačné zručnosti vychovávateľa, Finančná gramotnosť.  Učitelia sa zapojili 

do vzdelávacích aktivít cez projekty MPC, zúčastnili sa rôznych vzdelávacích seminárov, pričom jeden 

organizovala škola. Neustále sa snažíme podporovať odborný rast pedagogických zamestnancov a vytvárať 

podmienky na kontinuálne vzdelávanie. Sledujeme účasť na vzdelávacích aktivitách organizovaných MPC v 

Nitre a ďalšími vzdelávacími inštitúciami na zvyšovanie odbornosti  

 

4.3. Materiálne podmienky 

 
Škola má silné aj slabé stránky v materiálno-technickom vybavení. Silnou stránkou, z ktorej sa odvíja 

moderné  vzdelávanie je vybavenosť IKT, vonkajší areál školy poskytujúci udržiavané detské ihrisko, 

minigolfové a multifunkčné ihrisko, hokejbalové ihrisko, vytvorenie celošportového areálu pre žiakov i 

širšiu verejnosť mesta, technický stav interiéru školy (zrenovované podlahy v triedach B pavilónu, zakúpené 

šatníkové skrine pre žiakov B pavilónu). Slabou stránkou školy je technický stav interiéru školy (pokračovať 

v renovácií podláh v triedach, na chodbách A pavilónu), vybudovanie jazykového laboratória, potreba 

modernizácie existujúcich odborných učební – CUJ, IKT učebňa – v rámci podaného projektu a vybudovanie 

EKO učebne v rámci Zelenej školy.  

Úloha Konkrétny vstup  Termín Zodpovednosť Kontrola 
Modernizácia 

výchovno-

vzdelávacieho 

procesu 

Doplniť výpočtovou technikou žiacku 

knižnicu. 
2014-2018 správca 

počítačovej siete 
ŠR 

Úloha zatiaľ nesplnená. 
Zabezpečiť interaktívnu techniku 

(projektor, PC, keramická tabuľa) do 

každej triedy na I. aj II. stupni. 

2014-2018 správca 

počítačovej siete 
Riaditeľ 

školy 

Úloha sa plní, postupne sa vybavujú triedy interaktívnou tabuľou a IKT technikou, 

zostala nevybavená iba 1 trieda. 
Vybudovať jazykové laboratórium 2018 Zástupca riaditeľa 

školy, vyučujúci 

jazykov 

Riaditeľ 

školy 

Úloha zatiaľ nesplnená, ale projekt je už podaný. Vybudovanie odborných učební 

(modernizácia existujúcej odbornej učebne CUJ-jazykové laboratórium) sa realizuje 

v rámci podaného projektu „Odborné učebne“. Podaný projekt je zameraný na investície 

do jazykovej učebne a zariadenia IKT. V prípade úspešnosti projektu sa budeme podieľať 

na vybudovaní jazykovej učebne a učebne IKT. Spolupracujeme s mestom Nitra. 
Na základe Zmluvy o prenájme časti 

areálu školy s cieľom vybudovania 

hokejbalového ihriska participovať na 

jeho využívaní žiakmi školy. 

2016-2018 ZRŠ Riaditeľ 

školy 



Úloha je splnená, v spolupráci so zriaďovateľom sa ihrisko už využíva, aj jeho rozšírená 

časť. Žiaci našej školy ho využívajú. 
Vytvoriť tzv. ekoučebňu v areáli školy 

na výučbu prírodovedných predmetov. 
2017 Koordinátor ENV Riaditeľ 

školy 
Úloha zatiaľ nesplnená. 

Skvalitniť 

materiálne 

podmienky 

interiéru školy. 

 

Modernizovať šatňové skrinky pre 

žiakov školy. 
2017-2018 Riaditeľ školy Zástupca 

riaditeľa 
Úloha je splnená, skrinky boli zakúpené pre žiakov 2. stupňa aj pre žiakov 4. ročníka – 

do B pavilónu školy. 
Postupná výmena podlahových krytín na 

chodbách a v triedach. 
2015-2018 Riaditeľ školy  

Úloha sa postupne plní. Bola vykonaná údržba parketových podláh v pavilóne B 

Budeme pokračovať v oprave podlahových krytín v pavilóne A z finančných 

prostriedkov z prímov za prenájmy. 
Školská 

jedáleň 
Modernizovať zariadenie školskej 

kuchyne 
2013-2018 Vedúca ŠJ Riaditeľ 

školy 

Úloha sa postupne plní, bola uskutočnená výmena umývadla v ŠJ, nákup stolov 

k umývačke do ŠJ, maľovka chodby a soc. zar. v ŠJ.  
Získavanie 

finančných 

prostriedkov 

Finančné prostriedky na skvalitňovanie 

materiálnych podmienok získavať: 
a) Úsporami a úsporným hospodárením 

z rozpočtových zdrojov. 
b) Z mimorozpočtových zdrojov – 

zapájaním sa do projektov a grantov. 
c) V spolupráci s OZ, Radou rodičov 

získať finančné prostriedky na údržbu 

rekreačnej  časti areálu  

2013-2018 Riaditeľ školy RŠ 

Úloha sa priebežne plní, za školský rok sme získali spolu za prenájmy 7 002 €, z toho  

5 307,- € za prenájom telocvične, 850,- € za prenájom areálu školy a 845 za prenájom 

učební na vzdelávacie účely. Zapojením sa do projektu Technika hrou ďalších 100 EUR 

na nákup školských pomôcok na hodiny pracovného vyučovania na 1. stupni 

 

ZÁVER 
Plnenie koncepcie predpokladá časové následnosti a kritériá na posudzovanie výsledkov. Jedným zo 

základných kritérií sú dosahované výsledky žiakov hodnotené pravidelne, výsledky dosiahnuté 

v celoštátnych meraniach, spokojnosť rodičovskej verejnosti a napokon radosť žiakov z toho, že 

majú možnosť vzdelávať sa. Časové následnosti sú podrobnejšie určené v jednotlivých školských 

rokoch.  

 

 

 


