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Správa  

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2019/2020 
 

A. Podľa § 2. ods. 1 písm. a ) Vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z.  
  

 

Základné identifikačné údaje  

 

Názov školy  Základná škola, Saratovská ul. 85, Levice  

Adresa školy  Saratovská ul. 85,  Levice  934 05  

Telefón  036 631 2577  

E-mail  6zslevice@gmail.com  

WWW stránka  6zslevice.edupage.org  

Zriaďovateľ  Mesto Levice, Námestie hrdinov 1,  Levice  

  

 

Vedúci zamestnanci školy  

 

 

Priezvisko, 

meno 
Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ 
PaedDr. Peter 

Kriška, PhD. 

+421 

36622 3577 

+421904917

614 
riaditel6zslevice@gmail.com 

ZRŠ pre ISCED 2 
PaedDr. Scarlet 

Bieliková 

+421 

36631 2577  
bielikovas6zslevice@gmail.com 

ZRŠ pre ISCED 1 
Mgr. Gabriela 

Regászová 

+421 

36631 2577  
regaszova6zslevice @gmail.com 

Výchovná 

poradkyňa 

Mgr. Gabriela 

Greksová 

+421 

36631 2577  
greksova6zslevice @gmail.com 

Vedúca 

vychovávateľka 

ŠKD 

Mgr. Magdaléna 

Fabianová 

+421 

36631 2577  
fabianova 6zslevice @gmail.com 

Vedúca ZŠS Ildikó Olajošová 
+421 

36622 3564  
6zsjedalen@gmail.com 

 

 

Rada školy  

 

Rada školy mala 11 členov. Tvorili ju dvaja pedagogickí zamestnanci, jeden nepedagogický zamestnanec, 

štyria zástupcovia rodičov školy, štyria zástupcovia zriaďovateľa. Predsedkyňou bola Mgr. Jana Mojžišová 

a rada školy riešila problémy, ktoré sa týkali školy a výchovno-vzdelávacieho  procesu.  Rada školy  

pracovala v nasledovnom zložení:   
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Titul, meno, priezvisko 

predseda Mgr. Jana Mojžišová 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Ľubomíra Karaffová 

ostatní zamestnanci Ildikó Olajošová 

zástupcovia rodičov 

Zuzana Papcunová 

Henrich Štugel 

Elena  Koštrnová 

Mgr. Martina Broškovičová 

zástupca zriaďovateľa 

Ing. Gabriel Sirotňák 

MUDr. Gabriel Földi 

Ing. Roman Karaffa, PhD 

Helena Brániková 

 

Keďže funkčné obdobie rady školy uplynulo v predchádzajúcom školskom roku, mali sa konať voľby jej 

členov, avšak vzhľadom na pandémiu ochorenia COVID-19 a následné hygienicko-epidemiologické 

opatrenia boli tieto voľby z rozhodnutia zriaďovateľa presunuté až na september 2020. Na základe výzvy 

zriaďovateľa vydal riaditeľ školy Pokyn č. 12/2020, v ktorom určil spôsob a termín uvedených volieb. Dňa 

28.09.2020 boli voľby členov rady školy ukončené a ustanovujúce zasadnutie sa uskutoční v mesiaci 

október 2020. Po schválení zriaďovateľom školy pracuje rada školy v tomto zložení:   

 

Titul, meno, priezvisko 

predseda Mgr. Jana Mojžišová 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Ľubomíra Karaffová 

ostatní zamestnanci Ildikó Olajošová 

zástupcovia rodičov 

Zuzana Papcunová 

Ján Fraňa 

Gabriel Török 

PhDr. Jana Trnková 

zástupca zriaďovateľa 

Ing. Gabriel Sirotňák 

MUDr. Gabriel Földi 

Ing. Roman Karaffa, PhD. 

Csaba Tolnai 

 

 

Poradné orgány školy  

  

V súlade s § 4 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení zmien a doplnkov, 

riaditeľ školy na zabezpečenie koordinácie činnosti v jednotlivých otázkach pôsobnosti školy zriaďuje 

poradné orgány, vydáva pre ne organizačné pokyny a navrhuje spôsob vymenovania ich členov. 

Poradnými orgánmi riaditeľa školy boli pedagogická rada, metodické združenia, predmetové komisie, 

rada školy, rozšírené vedenie  a výchovný poradca.  

  

1. Pedagogická rada školy  

Členmi pedagogickej rady boli všetci pedagogickí a odborní zamestnanci školy.  

Schádzala sa spravidla jedenkrát za štvrťrok na porade zvolanej riaditeľom školy, prípadne podľa 

potreby. Viedol ju riaditeľ školy. Z rokovania pedagogickej rady vyplynuli reálne, konkrétne, 
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terminované a kontrolovateľné závery. Prerokúvala zásadné otázky výchovy a vzdelávania. O priebehu 

rokovania sa viedla zápisnica. Riadila sa rokovacím poriadkom  PR.  

  

2. Metodické združenia a predmetové komisie  

Poradné a iniciatívne orgány, ktoré sa zaoberajú pedagogickými a výchovno-vzdelávacími aktivitami a 

problémami.  

Členmi boli všetci pedagogickí zamestnanci podľa predmetov, vedúcimi boli riaditeľom poverení 

pedagogickí zamestnanci, ktorí spĺňali podmienky odbornej spôsobilosti a pedagogickej spôsobilosti.   

Schádzali sa spravidla jedenkrát za štvrťrok, prípadne podľa potreby.  

Vedúci metodických združení a predmetových komisií hodnotili a analyzovali výsledky výchovy a 

vzdelávania žiakov, vypracovali tematické plány učiteľa, zabezpečovali vnútornú kontrolu riadenia 

vyučovacieho procesu, pripravovali kontroly hodnotenia vedomostí, zručností a návykov žiakov, 

zabezpečovali a vyhodnocovali záujmové aktivity žiakov podľa vyučovacích predmetov.  

 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

PK spoločenskovedné 

predmety 
PaedDr. Judita Olajošová SJL, DEJ, ETV, NBV, OBN, ANJ,NEJ,ASIS 

PK prírodovedné predmety Mgr. Gabriela Homoľová MAT, FYZ, INF, GEG, TSV, CHE, ASIST. 

MZ 1.-4. ročníkov Mgr. Jana Mojžišová MZ ISCED 1 

MZ ŠKD 
Mgr. Miroslava 

Tomašeková 
ŠKD 

Rozšírené vedenie Riaditeľ školy Členovia - V-MZ,PK, OZ, VP, VV, ZRŠ, RŠ 

Metodické združenie triednych 

učiteľov 
Mgr. Gabriela Greksová 

Triedni učitelia, špeciálne pedagogičky, 

vedenie školy 

Sekcia matematiky Ing. Miroslava Jánošová Učitelia MAT 

Sekcia telesnej a športovej 

výchovy 

PaedDr. Miriam 

Szántóová 
Učitelia TSV, PPB 

Sekcia cudzích jazykov Ing. Erika Gubová Učitelia ANJ, NEJ 

Sekcia slovenského jazyka Mgr. Oľga Ovsenáková Učitelia SJL, DEJ 

 

3. Rada školy: Rada školy bola iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadroval a 

presadzoval verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných 

zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plnila tiež funkciu verejnej kontroly práce 

vedúcich zamestnancov  školy z pohľadu školskej problematiky.  

  

4. Výchovný poradca: Túto funkciu vykonávala Mgr. Gabriela Greksová. Plnila úlohy školského 

poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania, profesijnej orientácie a v oblasti prevencie 

problémového vývinu žiakov.  

  

5. Rozšírené vedenie zasadalo v každú prvú stredu v mesiaci, riešilo všetky aktuálne problémy školy.  
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B. Podľa § 2. ods. 1 písm. b) Vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z.  
  

Údaje o počte žiakov   

 

Stav k 15.9.2019 

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

Počet tried        3 3 3 3 3 2 3 2 2 24 

Počet žiakov          69 70 65 68 71 53 64 48 48 556 

Z toho ŠVVP         2 7 10 17 21 18 16 17 8 116 

Z toho začlenených     2 3 5 11 11 13 11 9 6 71 

Z toho v ŠKD        68 65 61 56 10 2 1 0 0 263 

Počet oddelení ŠKD    3 2 2 2 0 0 0 0 0 9 

 

Stav k 31.8.2020 

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

Počet tried          3 3 3 3 3 2 3 2 2 24 

Počet žiakov      69 71 65 71 70 53 64 49 48 560 

Z toho ŠVVP       3 12 11 21 18 19 18 18 8 128 

Z toho začlenených       2 6 5 13 12 14 12 10 6 80 

Z toho v ŠKD           66 66 60 55 8 2 0 0 0 257 

Počet  oddelení ŠKD        3 2 2 2 0 0 0 0 0 9 

 

C. § 2. ods. 1 písm. c) Vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z 
 

Celkový počet zapísaných žiakov do prvého ročníka  ZŠ              

                            

Počet zapísaných prvákov : 2019 súčet 87 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2019 súčet 69 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou/presťahovanie súčet 
2 presťahovanie 

12  Odklad  

Počet nezaškolených detí súčet 0 

 

2 žiaci – špeciálna ZŠ, 2 neprijatí 

 

Celkový počet zapísaných žiakov školy k 15.9.2019      

 

 
1.roč 2.roč 3.roč 4.roč. 5.roč 6.roč 7.roč 8.roč 9.roč Spolu 

Počet žiakov 69 70 65 68 71 53 64 48 48 556 

Počet tried 3 3 3 3 3 2 3 2 2 24 
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D. § 2. ods. 1 písm. d) Vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z          

 

 

Prehľad o prijatých žiakoch 5. ročníka na 8. ročné gymnázium a iné školy + prijatí žiaci 9. ročníka   
 

 
8 -ročné 

gymnázium 

bilingválne gymnázium gymnázium 

4. ročné 
SOŠ 

z 8. ročníka z 9. ročníka 

záujem/prijatí 10/8 7/2 2/2 11/11 32/32 

% úspešnosti 80 % 29 % 100 % 100 % 100 % 

 

 

E. § 2. ods. 1 písm. e) Vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z 
  

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania.   

 

Na základe vyhlásenia mimoriadnej situácie v dôsledku ochorenia COVID-19 a následných hygienicko-

epidemiologických opatrení v SR bol vydaný Pokyn riaditeľa školy č. 7/2020, ktorým bolo nariadené 

vykonať spôsob hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov nasledovne: 

1) ISCED1 – predmety matematika, slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda, vlastiveda, prvouka, 

anglický jazyk a informatika budú hodnotené slovne a predmety pracovné vyučovanie, výtvarná 

výchova, hudobná výchova, telesná a športová výchova, etická výchova, náboženská výchova 

slovom (absolvoval/neabsolvoval). Novelou č. 93/2020 Z. z. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 25. apríla 2020 

bola zrušená možnosť hodnotenia na vysvedčení pre prípravný ročník, nultý ročník, prvý ročník 

až štvrtý ročník základnej školy slovne stupňami. Pri záverečnom hodnotení žiakov sme pristúpili 

k slovnému hodnoteniu všetkých predmetov na ISCED1, okrem etickej a náboženskej výchovy. 

2) ISCED2 – predmety telesná výchova, športová príprava a hudobná výchova budú vo všetkých 

ročníkov hodnotené slovom (absolvoval/neabsolvoval). V ostatných  predmetoch bude 

hodnotenie prebiehať podľa iŠkVP ISCED2, t.j. slovom (absolvoval/neabsolvoval) pri 

vybraných výchovných predmetoch (Etická výchova, Náboženská výchova, Telesná výchova, 

Športová príprava, Hudobná výchova) a známkou pri všetkých ostatných predmetoch.  

3) Predmety zo vzdelávacej oblasti Špeciálnopedagogická podpora sa klasifikovať nebudú. 

4) Do celkového hodnotenia sa bude akceptovať zo strany vyučujúceho aj príprava žiakov počas 

domáceho vyučovania, bez ohľadu na formu, ako aj iné zručnosti, ktoré si žiaci dištančnou 

výučbou rozvinuli. Prihliadať sa bude taktiež na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na 

domácu prípravu. 

5) Hodnotenie žiakov ISCED2, ktorí zo subjektívnych príčin nesplnili požiadavky vyučovania na 

diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania, bude možné na 

písomný návrh vyučujúceho, resp. triedneho učiteľa, vykonať formou preskúšania (komisionálnej 

skúšky) najneskôr do 31.08.2020. 

6) Hodnotenie žiakov ISCED2, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú z dvoch a viac 

predmetov alebo boli neklasifikovaní, bude možné na písomný návrh vyučujúceho, resp. 

triedneho učiteľa, vykonať formou preskúšania (komisionálnej skúšky) najneskôr do 31.08.2020. 

 

Z uvedeného dôvodu bola klasifikácia niektorých vyučovacích predmetov realizovaná spôsobom 

odlišným od predchádzajúcich školských rokov. 
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Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO DEJ FYZ GEG CHE INF KAJ MAT OBN RGV SJL Spr THD TBR VYV 

I.A 
      

      1    

I.B 
      

      1    

I.C 
      

      1    

II.A 
      

      1    

II.B 
      

      1    

II.C 
      

      1    

III.A 
      

      1    

III.B 
      

      1    

III.C 
      

      1    

IV.A 
      

      1    

IV.B 
      

      1    

IV.C 
      

      1    

V.A 2,04 1,42 1,38 
 

1,46 
 

1,17  1,92  1 2,08 1 1,25  1 

V.B 1,95 1,36 1,14 
 

1,23 
 

1,09  1,64  1 1,95 1 1,18  1 

V.C 1,86 1,65 1,38 
 

1,33 
 

1,35  2,13  1,11 2,08 1 1,13  1 

VI.A 1,93 1,78 1,93 2 1,44 
 

1,26  2,33 1  2 1 1 1,26 1 

VI.B 1,91 1,73 1,88 2,15 1,46 
 

1,38  2,46 1,35  1,92 1 1,23 1,42 1,04 

VII.A 1,95 1,55 1,64 2,27 1,77 1,95 1,68 1,63 2,05 1,36  2,05 1 1,05  1 

VII.B 2,15 2 1,86 2,52 1,71 2,24 1,62 2 2,43 1,43  2,52 1 1,1  1 

VII.C 2,48 1,95 2,14 2,9 2 2,05 1,67 2,64 2,48 1,67  2,38 1 1,05  1,14 

VIII.A 2,04 1,36 1,84 2,48 1,56 2,32 1,12 1,33 2,48 1,44  1,8 1 1,12  1,04 

VIII.B 1,91 1,61 1,7 2,13 1,7 2,22 1,61 2,4 2,22 1,43  2,17 1,13 1,17  1,04 

IX.A 1,84 1,63 1,27 2,11 1,77 2,05  1,16 1,89 1,37  2,5 1 1  1 

IX.B 1,85 1,38 1,42 2,42 1,77 1,54  1,31 1,88 1,62  2,12 1 1,15  1 

 
Vysvetlivky: skratky predmetov  

 

 

 

ANJ – Anglický jazyk BIO - Biológia FYZ - Fyzika 

MAT - Matematika NBV - Náboženská výchova NEJ – Nemecký jazyk 

SPR - Správanie PVO - Prvouka TEV – Telesná výchova 

TSV- Telesná a športová výchova HUV – Hudobná výchova CHE - Chémia 

OBN – Občianska náuka PPB – Pohybová príprava PDA - Prírodoveda 

THD - Technika TBR – Tvorba životného prostredia VLA - Vlastiveda 

KAJ - Konverzácia v anglickom jazyku INF - Informatika GEG - Geografia 

RGV – Regionálna výchova DEJ - Dejepis 
SJL – Slovenský jazyk a 

literatúra 

VYV – Výtvarná výchova 
 

VYV – Výtvarná výchova 
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Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov  k  31.8.2020 pre ISCED 1:      

 

PROSPECH: 

 

školský 

rok 

Počet 

žiakov 
prospelo % neprospelo % 

Komisionálne 

skúšky 
PŠD  v zahraničí % 

2019/2020 276 276 100 0 0 0 0 0 

Preskúšaní žiaci: Rafael, Rafaelová  

SPRÁVANIE: 

 

 

známka riaditeľ školy triedny učiteľ 

2 3 4 pochvala pokarhanie pochvala pokarhanie 

2019/2020 0 0 0 1 1 18 1 

 

 

Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov  k  31.8.2020 pre ISCED 2: 

 

PROSPECH: 

 

školský rok Počet 

žiakov 

prospelo % neprospelo % 

2019/2020 284 281 98,9 3 1,1 

 

Komisionálne skúšky z dôvodu neprospechu: 3 

Balázs V.C zo SJL a MAT- neprospel 

Kováčiková VI.B z MAT- prospela, postupuje do vyššieho ročníka 

Belošic VIII.B z CHE a FYZ- neprospel 

 

Komisionálne skúšky z dôvodu štúdia v zahraničí: 4 

Lecca V.C- prospela, postup do vyššieho ročníka 

A.Peťka IX.A- prospel, ukončenie ISCED2, žiak získal nižšie stredné vzdelanie 

J. Peťka IX.A- prospel, ukončenie ISCED2, žiak získal nižšie stredné vzdelanie 

Šimlík IX.A- prospel, ukončenie ISCED2, žiak získal nižšie stredné vzdelanie 

 

Preskúšanie z dôvodu neplnenia požiadaviek vyučovania na diaľku a dosiahnutia 

neuspokojivých výsledkov za obdobie pred prerušením vyučovania: 2 

Belošic VIII.B zo SJL, MAT, INF- neprospel 

Valkovič VIII.B zo SJL, MAT, CHE, FYZ, DEJ- neprospel 

 

SPRÁVANIE: 

 

 

známka riaditeľ školy triedny učiteľ 

2 3 4 pochvala pokarhanie pochvala pokarhanie 

2019/2020 1 2 1 3 4 14 11 
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Dochádzka – triedy: školský rok 2019/2020 

 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 

Ospravedln

ené 

Ospr. na 

žiaka 

Neospraved

lnené 

Neosp. na 

žiaka 

I.A 23 815 35,43 815 35,43 0 0,00 

I.B 23 1123 48,83 1123 48,83 0 0,00 

I.C 23 1379 59,96 1379 59,96 0 0,00 

II.A 23 1390 60,43 1390 60,43 0 0,00 

II.B 25 1221 48,84 1221 48,84 0 0,00 

II.C 23 1289 56,04 1203 52,30 86 3,74 

III.A 22 1103 50,14 1103 50,14 0 0,00 

III.B 23 1289 56,04 1209 52,57 80 3,48 

III.C 20 1045 52,25 995 49,75 50 2,50 

IV.A 21 1518 72,29 1518 72,29 0 0,00 

IV.B 26 1720 66,15 1720 66,15 0 0,00 

IV.C 24 1278 53,25 1278 53,25 0 0,00 

V.A 24 1359 56,63 1358 56,58 1 0,04 

V.B 22 1725 78,41 1725 78,41 0 0,00 

V.C 24 1417 60,83 1411 60,57 6 0,26 

VI.A 27 2228 82,52 2228 82,52 0 0,00 

VI.B 26 2067 79,50 2067 79,50 0 0,00 

VII.A 22 2070 94,09 2070 94,09 0 0,00 

VII.B 21 1867 91,74 1867 91,74 0 0,00 

VII.C 21 1475 70,24 1475 70,24 0 0,00 

VIII.A 25 1912 76,48 1912 76,48 0 0,00 

VIII.B 24 2355 102,39 2154 93,65 201 8,74 

IX.A 22 1741 87,24 1741 87,24 0 0,00 

IX.B 26 2328 89,54 2328 89,54 0 0,00 

 

Prospech žiakov 

 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I.A 23 23 0 0 

I.B 23 23 0 0 

I.C 23 23 0 0 

II.A 23 23 0 0 

II.B 25 25 0 0 

II.C 23 23 0 0 

III.A 22 22 0 0 

III.B 23 23 0 0 
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III.C 20 20 0 0 

IV.A 21 21 0 0 

IV.B 26 26 0 0 

IV.C 24 24 0 0 

V.A 24 24 0 0 

V.B 22 22 0 0 

V.C 24 23 1 0 

VI.A 27 27 0 0 

VI.B 26 26 0 0 

VII.A 22 22 0 0 

VII.B 21 21 0 0 

VII.C 21 21 0 0 

VIII.A 25 25 0 0 

VIII.B 24 22 2 0 

IX.A 22 22 0 0 

IX.B 26 26 0 0 

 
ŠKOLSKÉ  ÚRAZY:     

  

V školskom roku 2019/2020 bolo zaevidovaných 16 žiackych úrazov (úraz malo 6 dievčat a 10 chlapcov). 

Všetkých 16 úrazov bolo drobných, bez vážnej ujmy na zdraví (bez trvalých následkov). Žiaci pre úrazy 

vymeškali spolu 5 dní. Odškodnené úrazy boli dva, išlo o zlomeniny. Hlavné príčiny úrazov: nedostatok 

osobných predpokladov na riadny fyzický výkon v telocvični, odvedenie pozornosti, ojedinele aj ohrozenie 

inými osobami, porušenie školského poriadku, nerešpektovanie pokynov učiteľa. V telocvični, resp. na 

hodinách telesnej výchovy sa stalo 12 úrazov, preto je dôležité žiakov poučiť o bezpečnosti nielen na 

začiatku školského roka, ale taktiež na každej hodine a oboznamovať ich s dôsledkami nedodržania 

pokynov. Odškodnené úrazy boli vo výške: 1 391,00 €. 

 

 

Školský rok 2019/2020 - úrazy 

Zaevidovaných  16 

Dievčat  6 

Chlapcov  10 

Pracovných  0 

 

  

Výsledky celoslovenského testovania  žiakov 9. ročníka ZŠ.  (Testovanie 9 – 2019 )   
 

Z dôvodu mimoriadnej situácie v SR sa Testovanie 9 neuskutočnilo. 

  

Výsledky celoslovenského merania žiakov 5. ročníka ZŠ.  (Testovanie 5 – 2019)  20. novembra 2019 

 

Základné údaje/ Predmety MAT SJL 

Počet testovaných žiakov školy 68 68 

Maximálny počet bodov v teste 30 30 
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Priemerný počet bodov školy 22,5 22,3 

Priemerný počet bodov v rámci SR 19 19,4 

Priemerná úspešnosť školy v % 75,1 74,2 

Priemerná úspešnosť v SR- národný priemer v % 63,4 64,8 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v % +11,7 +9,4 

 
 

F. § 2. ods. 1 písm. f) Vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z 
 

 Zoznam  uplatňovaných učebných plánov  
 

ISCED  1  

1.-4.  ročník    
12 tried  podľa inovovaného ŠkVP 

ISCED  2  

5.-9. ročník  
  12  tried podľa inovovaného ŠkVP  

  

V školskom roku 2019/20 sme v 1.- 4.ročníku a 5.–9. ročníku postupovali podľa vypracovaného 

iŠkVP ISCED1 a ISCED2.  V 9.roč. v RUP z disponibilných hodín bola posilnená jednou vyučovacou 

hodinou výučba fyziky, chémie a dejepisu. Naďalej žiaci v tomto roč. pokračovali vo vzdelávaní vo 

voliteľnom predmete, ktorý si vybrali predchádzajúci školský rok. 

 

 

G. § 2. ods. 1 písm.  g) Vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z  
   

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu  PZ školy   

 

   

Počet  zamestnancov  k 31. 08.2020 

Učitelia 
Kvalif./ 

nekvalif. 

Vychovávatelia 

kvalif./nekval. 

Śk.špec. 

pedagóg 

Šk.psych

. 
Asist. 

Ostatní 

zam. 

zamestnan

ci 

spolu 

41 39/2 9/0 2 0 7 24 83 

 

Pracovný 

pomer 

Počet 

pedag. 

prac. 

Počet 

nepedag. 

prac. 

Počet 

úväzkov 

pedag. 

prac. 

Počet 

úväzkov 

nepedag. 

prac. 

Počet 

odbor. 

zam. 

Počet 

úväzkov 

odb. 

zam. 

Asistent

i 

Počet/ 

úväzok 

Počet 

úväzkov 

vychov. 

Počet 

vych. 

TPP 31 22 27,39 20,00 2 2,00 6/5,13 5,47 6 

DPP 10 2 8,74 2,00 0 0,00 1/0,87 2,93 3 

Znížený 

úväzok 
9 5 4,13 3,00 0 0,00 7/6 3,40 4 

ZPS 0 3 0 1,65 0 0 0 0 0 

Na 

dohodu 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Štruktúra kariérových pozícií k 31.8.2020 

 

1. Vedúci  pedagogickí zamestnanci: Počet  Titul, meno 

 § 39 ods. 1 písm. a /, b/ a d/ zákona č. 138/2019 Z. z.   

 - riaditeľ 1 PaedDr. Peter Kriška, PhD.  

 - zástupca riaditeľa 2 PaedDr. Scarlet Bieliková 

   Mgr. Gabriela Regászová 

 - vedúci vychovávateľ 1 Mgr. Magdaléna  Fabianová 

    

2. Samostatný učiteľ prvého stupňa ZŠ: 5 Mgr. Martina Dianová 

 § 20 písm. b/ a § 28 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z. 
 

Mgr. Jana Mojžišová 

   Mgr. Monika Podušková 

   Mgr. Jana Studená 

   Mgr. Alica Nedorolíková 

    

3. Učiteľ prvého stupňa ZŠ s prvou atestáciou: 6 Mgr. Ľubomíra Karaffová 

 § 20 písm. b/ a § 28 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z.  Mgr. Gabriela Regászová 

   Mgr. Oľga Pacalová 

   Mgr. Zuzana Zelienková 

   PaedDr. Alžbeta Kiselová 

   Mgr. Martina Liptáková 

    

4. Učiteľ prvého stupňa ZŠ s druhou atestáciou: 2 PaedDr. Miroslava Čákyová 

 § 20 písm. b/ a § 28 písm. d) zákona č. 138/2019 Z. z.  Mgr. Natália Kinčiová 

5. Samostatný učiteľ druhého stupňa ZŠ: 5 Mgr. Dušan Kazár 

 § 20 písm. c/ a § 28 písm. b) zákona č. 138/2019 Z. z.  Mgr. Jolana Makovicová 

   Mgr. Eva Kaszmánová 

   Mgr. Lucia Uhliarová 

   Mgr. Martin Horniak 

  
 

 

6. Učiteľ druhého stupňa ZŠ – nekvalifikov.: 2 Ing. Miroslava Jánošová 

 
§ 20 písm. c/  zákona č. 138/2019 Z. z. 

 
Mgr. Silvia Lüleiová  

(od 24.08.2020) 

    

7. Učiteľ druhého stupňa ZŠ s prvou atestáciou: 13 Mgr. Edita Bartová 

 § 20 písm. b/ a § 28 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z.  Ing. Erika Gubová 

   Mgr. Gabriela Greksová 

   Mgr. Kvetoslava Čenková 

   Mgr. Alena Kováčová 

   Mgr. Miroslav Kováč 

   Mgr. Anna Murínová 

   Mgr. Oľga Ovsenáková 
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   Mgr. Dušan Polák 

   Ing. Eva Siekelová 

   PaedDr. Vladimíra Mészárosová 

   PhDr. Andrea Zeleňanská 

   Mgr. Veronika Lauková 

    

8. Učiteľ druhého stupňa ZŠ s druhou atestáciou: 8 Mgr. Gabriela Homoľová 

 § 20 písm. b/ a § 28 písm. c) zákona č. 138/2019 Z. z.  PaedDr. Peter Kriška, PhD. 

   PaedDr. Scarlet Bieliková 

   PaedDr. Judita Olajošová 

   PaedDr. Miriam Szántóová 

 
 

 
Mgr. Miloslav Konečný, PhD. 

(od 24.08.2020) 

   Mgr. Katarína Dovčíková 

   Mgr. Dana Slamková 

    

9. Vychovávateľ: 9 Katarína Bieliková 

 § 19 písm. c)  zákona č. 138/2019 Z. z.  Alžbeta Ačková 

   Mgr. Magdaléna Fabianová 

   Eleonóra Koreňovská 

   Viera Krajčírová 

   Anna Lišková  

   Bc. Patrícia Machalová 

   Eva Slavkovská 

   Mgr. Miroslava Tomašeková 

    

10.  Školský špeciálny pedagóg: 2 Mgr. Anna Evinová 

 § 19 písm. h/ zákona č. 138/2019 Z. z.  Mgr. Andrea Lauková 

11. Pedagogický asistent – asistent učiteľa: 7 Mgr. Petra Gašparová 

 § 19 písm. f/ zákona č. 138/2019 Z. z.  Eva Slavkovská 

   Ivana Kresánková 

   Jana Sýkorová 

   Bc. Noémi Piláriková 

   Mgr. Mária Motková 

   Michaela Veselovská 

    

12. Pedagogický zamestnanec - špecialista: 24 Mgr. Martina Liptáková 

 - triedny učiteľ  Mgr. Martina Dianová 

 § 36 ods.1 písm. b/ zákona č. 138/2019 Z. z.  Mgr. Jana Mojžišová 

   Mgr. Monika Podušková 

   Mgr. Jana Studená 

   Mgr. Alica Nedorolíková 
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   Mgr. Ľubomíra Karaffová 

   Mgr. Natália Kinčiová 

   Mgr. Oľga Pacalová 

   Mgr. Zuzana Zelienková 

   PaedDr. Alžbeta Kiselová 

   PaedDr. Miroslava Čákyová 

   Mgr. Gabriela Homoľová 

   Ing. Miroslava Jánošová 

   PaedDr. Miriam Szántóová 

   PaedDr. Judita Olajošová 

   Mgr. Edita Bartová 

   Ing. Erika Gubová 

   Ing. Eva Siekelová 

   PaedDr. Vladimíra Mészárošová 

   Mgr. Oľga Ovsenáková 

   Mgr. Lucia Uhliarová 

   Mgr. Kvetoslava Čenková 

   PhDr. Andrea Zeleňanská 

    

 - výchovný poradca 1 Mgr. Gabriela Greksová 

 § 36 ods.1 písm. i/ zákona č. 138/2019 Z. z.   

    

 - vedúci predmetovej komisie 2 Ing. Eva Siekelová 

 § 36 ods.1 písm. d/ zákona č. 138/2019 Z. z.  Mgr. Gabriela Homoľová 

    

 -vedúci metodického združenia ISCED I. 1 PaedDr. Miroslava Čákyová 

 § 36 ods.1 písm. f/ zákona č. 138/2019 Z. z.   

    

 -vedúci metodického združenia ŠKD 1 Mgr. Miroslava Tomašeková 

 § 36 ods.1 písm. f/ zákona č. 138/2019 Z. z.   

    

    

    

    

 -koordinátor informatizácie 1 Mgr. Lucia Uhliarová 

  § 36 ods.1 písm. k/ zákona č. 138/2019 Z. z.   

    

  -koordinátor prevencie 1 Mgr. Eva Kaszmánová 

     

 -koordinátor pre ľudské práva 1 Mgr. Eva Kaszmánová 
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 -koordinátor pre tvorbu ŠkVP ISCED 1 2 Mgr. Zuzana Zelienková 

   Mgr. Martina Dianová 

 -koordinátor pre tvorbu ŠkVP ISCED 2 1 Ing. Eva Siekelová 

    

 -koordinátor  čitateľskej  gramotnosti ISCED 1 1 Mgr. Martina Dianová 

 -koordinátor  čitateľskej  gramotnosti ISCED 2 1 Mgr. Alena Kováčová 

    

 
-koordinátor zdravého život. štýlu ISCED 1 

-koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu 
1 

Mg. Zuzana Zelienková 

    

 -koordinátor finančnej gramotnosti ISCED 1 1 Mgr. Jana Mojžišová 

 -koordinátor finančnej gramotnosti ISCED 2 1 PhDr. Andrea Zeleňanská 

    

 -koordinátor zdravého život. štýlu ISCED 2 1 Mgr. Gabriela Greksová 

    

 -koordinátor pre prácu s elektronickou TK 1 Mgr. Lucia Uhliarová 

    

 -koordinátor pre bezpečnosť 1 PaedDr. Miroslava Čákyová 

    

 -koordinátor voľného času ŠKD 1 Bc. Patrícia Machalová 

    

 -školský knihovník 1 PaedDr. Judita Olajošová 

    

 

 

H. § 2. ods. 1 písm. h) Vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z 
  

Údaje o ďalšom vzdelávaní jednotlivých zamestnancov v šk. roku 2019/2020  (k 31.8.2020) 

 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Vzdelávanie 

ukončilo 
Vzdelávanie trvá 

Prihlás. na 

vzdelávanie 

Adaptačné 2 2   

Aktualizačné     

Inovačné     

Špecializačné     

Funkčné 2 1 1  

Rozširujúce 1  1  
  
 

 

Zoznam zamestnancov - ďalšie vzdelávanie šk. rok  2019/2020 

 

Por.č. Meno a priezvisko 
Názov vzdelávacieho programu – prihlásení na vzdelávanie 

a vzdelávanie prebieha 

1. PaedDr. Peter Kriška, PhD. 
Funkčné vzdelávanie pre vedúcich pedagogických zamestnancov 

a vedúcich odborných  zamestnancov – ukončené 13.10.2020 
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1. Mgr. Eva Kaszmánová l. atestácia - prebieha 

2. Mgr. Magdaléna Fabianová Profesionalizácia práce ved. zamestnancov - prebieha 

3. Mgr. Jana Mojžišová Atestácia – prebieha 

4. Ing. Miroslava Jánošová Rozširujúce štúdium – Učiteľstvo telesnej výchovy 

 

Odbornosť  vyučovania jednotlivých predmetov týždenne  -  ISCED 1  

 

Predmet 

Počet hodín na 

škole 

/týždenne/ 

Z toho 

odučených 

odborne 

 

% 

 

Z toho 

odučených 

neodborne 

 

% 

 

  

  

Slovenský jazyk 96 96 100%     

Matematika 51 51 100%     

Prírodoveda 12 12 100%     

Vlastiveda 9 9 100%     

Hud.výchova 12 12 100%     

Výtv.výchova 18 18 100%     

Tel. výchova 24 24 100%     

Prac.vyuč. 6 6 100%     

Etická výchova 8 6 75% 2 25%   

Náb.výchova 9 9 100%     

Informatika 18 10 56% 8 44%   

Anglický jazyk 48 37 77% 11 23%   

Prvouka 9 9 100%     

 
Odbornosť  vyučovania jednotlivých predmetov týždenne -  ISCED2  

 

Predmet 

Počet hodín 

na škole 

(týždenne) 

Z toho 

odučených 

odborne 

% 

Z toho 

odučených 

neodborne 

% 

Pedagog. zamestnan. 

Kvalif. Nekval. 

Slovenský jazyk 66 66 100% 0 0% 4 0 

Matematika 66 46 
69,7

% 
20 30,3% 3 1 

Anglický jazyk 90 90 100% 0 0% 6 0 

Biológia 18 18 100% 0 0% 1 0 

Chémia 14 14 100% 0 0% 2 0 

Dejepis 15 15 100% 0 0% 1 0 

Fyzika 18 18 100% 0 0% 1 0 

Výtvarná výchova 13 13 100% 0 0% 1 0 

Etická výchova 13 1 7,7% 12 92,3% 1 1 

Náboženská výchova 8 8 100% 0 0% 2 0 

Hudobná výchova 11 0 0% 11 100% 0 2 

Občianska náuka 10 7 70% 3 30% 1 1 

Telesná a športová 38 34 89,5 4 10,5% 3 1 
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výchova % 

Pohybová príprava 4 4 100% 0 0% 1 0 

Informatika 22 11 50% 11 50% 1 1 

Konverzácia v ANJ 12 12 100% 0 0% 5 0 

Geografia 16 10 
62,5

% 
6 37,5% 1 2 

Tvorba životného 

prostredia 
6 6 100% 0 0% 1 0 

Regionálna výchova 3 3 100% 0 0% 1 0 

Nemecký jazyk 2 0 0% 2 100% 0 1 

Technika 26 5 
19,2

% 
21 80,8% 1 3 

 

 

I. § 2. ods. 1písm. i) Vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z  

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti, prehľad výsledkov súťaží a olympiád, 

spolupráca s MŠ 

 

Por.č. Aktivita Termín Zodpovednosť 

1. Športujeme s Dinom - basketbal Šk. rok: 2019/2020 Pacalová, Liptáková 

2. 
Výučba ANJ pre najmenších 

MŠ Perecká, Konopná 
Šk. rok: 2019/2020 

Karaffová, Mojžišová 

Kaszmánová, Lauková, 

Liptáková 

3. Vianočný bazár December 2019 Kinčiová, Čenková 

4. Logopedické  cvičenia Šk. rok: 2019/2020 Evinová 

5. Aktivita Termín Zodpovednosť 

6. Mikuláš s basketbalom 12/2019 Szántóová 

7. 
Veľkonočné tvorivé dielne pre deti z MŠ  

Konopná, Perecká 
neuskutočnené  Homoľová 

8. 
Deň prírody-Cesta rozprávkovým lesom pre 

deti z MŠ Konopná a Perecká 
neuskutočnené Mészárosová 

 

Aktivity organizované školou Aktivity do ktorých sa škola zapojila 

Týždeň zdravej výživy 
Európsky týždeň športu - Hýbme sa zdravo na 

kolesách.. Týždeň mobility. Deň bez áut. 

Výstava detských kníh Projekt INTEREG 

Jesenná výstava ovocia a zeleniny Šaliansky Maťko 

Tekvicová paráda Hviezdoslavov Kubín 

Logopedické cvičeni MŠ - Perecká Tekovská knižnica – Čítam, čítam, čítame 

Deň  ľudových  tradícií 
Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. 

ročníkov 

Svetový deň výživy Výstava ovocia a zeleniny 
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Beseda so spisovateľom J. Uličianskym Matematická súťaž Klokan 

Aktivity k FG. Svetový deň sporenia Maxík 

Beseda s pracovníkmi VUB pre 3. ročníky Súťaž Všetkovedko 

Týždeň boja proti drogám - výtvarná výstava Záložka do knihy spája slovenské školy 

Deň počítačovej bezpečnosti DIGI škola 

Športujeme s Dinom Europsky deň jazykov 

Novoročná kvapka krvi Projekt „Zelená škola“ 

Aktivity k čitateľskej gramotnosti Les ukrytý v knihe - online 

Ročníkové práce - prezentácia Zber papiera 

Dopravné ihrisko Zber šípok 

Basketbal s Mikulášom Pomoc v psom útulku Levice 

Deň jabĺčka Zbierka pre psí útulok 

Exkurzie: Mincovňa v Kremnici, štôlňa Besedy so psychologičkou 

Valentínsky deň Beseda s dentálnou hygieničkou 

Školská príležitostná minizoo Svetový deň boja proti fajčeniu 

Exkurzia: Červený Kameň, jaskyňa Driny Medzinárodný deň bez fajčenia 

Zápis detí do 1.ročníka Týždeň  zdravej  výživy 

Výstava: Stop drogám Európsky  týždeň boja proti drogám 

Vianočný bazár v Športovej hale Levice Deň PC bezpečnosti – bezpečný internet 

Žiacka školská rada Týždeň finančnej gramotnostii- prednášky 

Angličtina pre deti MŠ Konopná, Perecká Svetový deň ústneho zdravia 

Viem, čo zjem Pytagoriáda 

TSV na klzisku Jesenný Wocabee šampionát 

Týždeň finančnej gramotnosti 
Spolupráca s bezpečnostnými zložkami- 

s políciou, hasičmi, vojakmi 

Vianočný program 2. roč. pre rodičov  

 

 

Kultúrno-spoločenské aktivity, spolupráca s verejnosťou ISCED1 

Údaje o aktivitách organizovaných 

školou:  

Týždeň 

 finančnej gramotnosti 

Ročníkové práce Vyučovacie hodiny TSV na klzisku 

Výstava detských kníh  Výstava Stop drogám  

MŠ – vyučovanie ANJ   Basketbal s Mikulášom  

Kvapka krvi Týždeň zdravej výživy 

Deň ľudových tradícií Beseda s policajtom  

Spolupráca s MŠ Konopná, MŠ Perecká,   

MŠ Vojenská  

Zápis detí do 1.ročníka  

Športujeme s Dinom  Spolupráca s miestnym útulkom zvierat  

Deň počítačovej bezpečnosti  Podľa Plánu práce MZ ISCED1 na rok 2019/2020 

 

Údaje o aktivitách, do ktorých sa 

škola zapojila:  

Pytagoriáda 
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Spolupráca s bezpečnostnými zložkami- 

s políciou, hasičmi, vojakmi 

Leníci a poľovníci deťom 

Beseda so spisovateľom Tekovská 

knižnica v LV 

Súťaže: Všetkovedko, Maxík 

Šaliansky Maťko Záložka do knihy spája slovenské školy 

Hviezdoslavov Kubín Zelená škola 

Tekovská knižnica – Čítam, čítam, 

čítame 

Matematická súťaž Klokan 

   
 Olympiády, súťaže v šk. r. 2019/2020 pre ISCED1 a ISCED2 

Názov súťaže Okresné kolo Krajské kolo 
Celoslovenské 

kolo 
Meno žiaka 

Recitačná súťaž: 

Šaliansky Maťko 
1.miesto 4. miesto - Hanka Kurpášová 

Medzinárodný 

deň školských 

knižníc – súťaž 

o najzaujímavejši

e podujatie šk. 

knižnice 

  5. miesto Základná škola 

Vesmír očami detí 2.miesto   T. Čáky  

Olympiáda zo  

slovenského 

jazyka 

2.miesto   Sabová Sabina 

Olympiáda 

z anglického 

jazyka – A 

3.miesto   Fašung 

Olympiáda 

z anglického 

jazyka – B 

2.miesto   Balážová 

Technická 

olympiáda – B 
3.miesto   Uhnák 

Technická 

olympiáda – A 
4.miesto 

 

 
 Greksa, Adamec 

Matematická 

olympiáda 

Úspešní 

riešitelia 
  

Z5 – Ďurčo, Kubica, Tóthová 

Z9 - Sabová 

Chemická 

olympiáda 
3.miesto 5.miesto  Peťka Jakub 

Geografická 

olympiáda 

Úspešní 

riešitelia 
  

Bielik, Ďurčová, Kubica – 5. roč 

Kristínová – 8.roč 

Dejepisná 

olympiáda 

Úspešný 

riešiteľ 
  Bordánová 

Biologická 

olympiáda C 
2.miesto   Moreira 

Cezpoľný beh 

chlapci - družstvo 
 3.miesto  Rákoci, Mojžiš, Jánoš 

Cezpoľný beh 

chlapci -

jednotlivci 

2.miesto 

Rákoci 

3.miesto 

Mojžiš 

2.miesto  

Rákoci 
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Cezpoľný beh 

dievčatá 

Účasť – 

4.miesto 
  Stankovičová, Szántóová, Laktišová 

Basketbal chlapci 1.miesto 1.miesto  

Adamec, Rákoci, Slaninka, Vizi, Frtús, 

Treštík, Števko, Pilinský, Lipovský, 

Daoutis, Papcun, Šmrhola 

Basketbal 

dievčatá 
účasť 

 

 
  

Bedminton 

dievčatá 
2.miesto   Zlatnerová, Szerencsésová 

Bedminton 

chlapci 
účasť   Frtús, Rákoci 

Florbal chlapci účasť   

Varga, Gálik, Frtús, Koštrna,  Muráni, 

Čáky, Udvardi,  Bielik, Čikel, Fraňa, 

Furi, Kada   

 

Volejbal chlapci 2. miesto   
Rákoci, Frtús, Slaninka, Koštrna, 

Šmrthola, Benický, Adamec 

 

 

Aktivity členov PK prírodovedných predmetov 

Por.č. Aktivita Termín Zodpovednosť 

1. 
Besedy o bezpečnosti na 

internete 
splnené Greksová, Uhliarová 

2. Mikuláš s basketbalom splnené  Szántóová 

3. Burza informácií splnené Greksová 

4. 
Organizovanie basketbal žiakov 

OK 
splnené Szántóová 

5. Interiér, exteriér TV Priebežne Kazár 

6. Metodické združenie TU Priebežne Greksová 

7. Hodnotenie tried Priebežne Greksová,  

8. Školská televízia DINO TV Priebežne Mészárosová 

9.  Webové sídlo školy Priebežne Bieliková 

10. Elektronická triedna kniha priebežne Uhliarová 

11. Európsky týždeň športu splnené Szántóová 

12. Žiacka školská rada Priebežne Szántóová 

13.  Projekt DUAL splnené Greksová 

14. Prednáška o odpadoch splnené Mészárosová 

15. Komparo splnené Greksová 

16. Relácia Deň stromu splnené Mészárosová 
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17. Zavolať záchranku nestačí splnené Greksová 

18.  Interreg splnené Mészárosová 

19. Prednáška o parazitoch splnené Mészárosová 

20. iBobor splnené Uhliarová 

21. Organizácia OK MO splnené Jánošová 

22. Viem, čo zjem splnené Mészárosová 

23.  LVVK Brezovica splnené Szántóová 

24. 
Audiovizuálna prednáška – Svet 

médií 
splnené Uhliarová, Greksová 

25. Čas premien 7. roč. dievčatá splnené Greksová 

26. 
KK basketbal chlapci – 

organizácia 
splnené Učitelia TSV 

27. OK CHO -organizácia splnené Bieliková 

28. Matematický klokan splnené Greksová 

 

 

J. § 2. ods. 1 písm.  j) Vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z 
 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  

 

Názov projektu 

Termín 

začatia 

realizácie 

projektu 

Cieľ projektu 

Termín 

ukončenia 

realizácie 

projektu 

Výsledky 
Vyhlasovat

eľ projektu 

Zodpovedn

á osoba 

Viem, čo zjem? 
Sept. 

2019 

Výživa 

a zdravie detí 
Jún 2020 

Hodnotiac

a správa 

Nestlé 

Slovensko 
Čákyová 

Zelená škola 
Sept. 

2019 

Doprava a 

ovzdušie 
2020 

Prekryté 

stojany na 

bicykle, 

školské 

dopravné 

ihrisko, 

prachová 

zábrana z 

kríkov 

Živica 

Kiselová, 

Mészárošov

á 

Lesníci pre 

zvýšenie 

environmentálneh

o povedomia 

verejnosti 

September 

2019 

Environmentáln

a výchova 

Novembe

r 

2019 

Učebné 

pomôcky 
Lesy SR Regaszová 
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Detská 

ATLETIKA 

September 

2019 

Rozvoj 

pohybových 

schopností u 

detí 

Jún 

2020 

Hodnotiac

a správa 

Slovenský 

atletický 

zväz 

Dovčíková 

 

Názov projektu 

Termín začatia 

realizácie 

projektu 

Termín ukončenia 

realizácie projektu 
Ciele: 

Zelená škola 

Výchovno-vzdelávací program na 

podporu školských komunít 

 

-celá škola 

September 2019 Jún 2020 

Riešiť reálne potreby 

školy, podpora 

školskej komunity, 

rozvíjanie tvorivého 

a kritického myslenia 

prostredníctvom 

zážitkov. 

VIEM, ČO ZJEM? 

 

Spolupráca s RÚVZ SR 

September 2019 Jún 2020 

Motivovať žiakov 

základných škôl vo 

veku 8 – 11 rokov k 

vyváženému 

životnému štýlu, 

správnym 

stravovacím 

návykom a podporiť 

ich záujem o 

pohybové aktivity. 

INTERREG 

Lesníci pre zvýšenie 

enviromentálneho povedomia 

verejnosti 

September 2019 November 2019 

Podporiť 

záujem obyvateľov 

regiónu Levice 

a Salgótarján o  

jedinečné prírodné 

hodnoty spoločného 

prihraničného územia 

prostredníctvom 

originálnych náučno-

poznávacích 

objektov 

v predmetnom 

prihraničnom regióne 

s dôrazom na mládež, 

čo významnou 

mierou prispeje aj 

k podpore celkového 

cestovného ruchu. 

 

 

 



23 

 

K.  § 2. ods. 1písm. k) Vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z  
  

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou (ďalej len „ŠŠI“)  

  

V školskom roku 2019/2020 bola našej škole vykonaná dňa 20. 11. 2019 jedna inšpekcia (tematická 

inšpekcia zameraná na Testovanie 5). Výsledok tejto tematickej inšpekcie bol pozitívny, ŠŠI konštatovala, 

že všetko prebehlo v súlade s predpismi.  

   

 

L. § 2. ods. 1 písm. l) Vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z 
  

Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy  

    
 Základná škola bola zaradená do siete škôl rozhodnutím MŠ SR dňa 1. septembra 1988.  

 Zariadenie školského stravovania ako súčasť ZŠ bolo zaradené do siete ZŠS od 1.9.1995  

 30.06.2006 bol do siete škôl a školských zariadení  zaradený Školský klub detí ako súčasť ZŠ, 

Saratovská 85, Levice s účinnosťou  od 1.09.2005  

 Od 1.7.2002 sa mení forma hospodárenia organizácie:  

 ZŠ  je zriadená ako rozpočtová organizácia mesta  s právnou subjektivitou na základe zriaďovacej 

listiny zo dňa 29.09.2006, štatutárnym orgánom školy je riaditeľ školy  

 V roku 2013 bola ukončená v rámci projektu  ESF  rekonštrukcia a modernizácia školy za 999 315,86 

€.  Materiálno – technické vybavenie je po ukončení modernizácie a rekonštrukcii školy v roku 2013 

veľmi dobré a moderné. Škola je z väčšej časti zateplená, sú vymenené okná i dvere za plastové, 

strecha je na hlavnej budove sedlová, bol rekonštruovaný  vykurovací systém a bleskozvody , máme  

bezbariérový vstup do budovy           

  Celková hodnota majetku k 30.08.2017: Hmotný investičný majetok ZŠ je v celkovej hodnote 

2.103.928 €, z toho hodnota budovy a stavby je 1.978,402,07.-€ 

 V spolupráci s rodičmi boli z príspevku rodičov + z  2% zakúpené žalúzie do všetkých tried a 

kabinetov, boli zakúpené do všetkých tried nové  žiacke lavice a stoličky a ďalšie učebné pomôcky. V 

areáli školy bolo vybudované detské ihrisko za takmer 10 tisíc eur. Skoro všetky sociálne zariadenia 

prešli rekonštrukciou a modernizáciou. Ukončenie celkovej rekonštrukcie týchto zariadení bolo 

ukončené v roku 2017.  

 Vo všetkých  triedach ISCED 1aj ISCED 2 sú nainštalované projektory s počítačmi alebo notebookmi, 

žiaci majú pod dohľadom prístup na internet, v kabinetoch majú učitelia k dispozícii notebooky, 

počítače, tlačiarne a v celej budove školy sa môžu zamestnanci pripojiť na internet buď pomocou 

sieťového kábla, alebo vďaka technológii WIFI. V rámci ukončenia vzdelávania majú učitelia v 

kabinetoch notebooky, počítače a tlačiarne.  

  

 Odborné učebne:  

1. Biológie - interaktívna tabuľa+ dataprojektor + notebook  

2. Fyziky- interaktívna tabuľa+ dataprojektor + notebook  

3. Chémia - interaktívna tabuľa+ dataprojektor + notebook  

4. Anglického jazyka I. - interaktívna tabuľa+ dataprojektor + notebook  

5. Anglického jazyka II. - interaktívna tabuľa+ dataprojektor + notebook  

6. Anglického jazyka III. - interaktívna tabuľa+ dataprojektor + notebook  

7. PC I.  

8. PC II.  

9. Multimediálna miestnosť- interaktívna tabuľa+ dataprojektor+notebook  

10. Náboženská výchova  

11. Technika 

12. Fitness 
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 Pre predmety  Technika máme vybudovanú dielňu a školskú kuchynku. Prebudovanie a optimalizácia 

miestností určených na vyučovanie sa realizovala v mesiacoch júl a august 2020 predovšetkým kvôli 

potrebe využívať primeraný priestor s adekvátnym technickým zázemím. Z uvedeného dôvodu vznikla 

nová učebňa zameraná na praktické vyučovanie predmetu Technika, úplne nová jazyková učebňa pre 

ISCED 1 (čím sa do veľkej miery diverzifikovalo využívanie jazykových učební na ISCED   aj ISCED 

2) a fitnes učebňa. Ktorú je možné využívať pri telesnej výchove ako alternatívnu miestnosť pre 

delenú skupinu chlapcov alebo dievčat. Okrem týchto učební sa v uvedených mesiacoch upravila aj 

oplotila aj zadná vonkajšia časť školy, kde vznikol priestor pre práce na pozemku (napr. tvorba 

vyvýšených záhonov, pestovateľské práce a podobne).  

Máme veľmi dobre vybavené 2 telocvične – veľkú s elektronickou časomierou a plexisklovými košmi 

na basketbal s novou palubovkou od roku 2016,   kde trénujú a hrajú svoje zápasy i chlapci s ŠBK 

Junior, malú telocvičňu s novým, špeciálnym povrchom. V areáli telocviční sú samostatné sociálne 

zariadenia, šatne so sprchami, ktoré boli z finančných prostriedkov rodičov rekonštruované v roku 

2016.  V areáli ZŠ sv. Vincenta sa nachádza multifunkčné ihrisko, ktoré však rozhodnutím revízneho 

technika bolo uzavreté pre výchovno-vzdelávací proces z dôvodu havarijného stavu. Riaditeľ školy 

riešil jeho možnú opravu s vedením mesta a v súčasnosti je možné konštatovať, že po intervenciách 

a v spolupráci s ZŠ sv. Vincenta, ktoré tiež uvedené ihrisko využíva, boli získané dostatočné 

prostriedky na komplexnú opravu ihriska, ktorá by sa mala uskutočniť do konca roka 2020.    

 Manažment školy a hospodársky úsek má svoje priestory, učitelia využívajú svoje kabinety a 

zborovňu. V škole sa nachádza aj školská knižnica, je však potrebné ju technicky dobudovať z dôvodu 

elektronizácie prírastkového zoznamu kníh a taktiež z nej vybudovať moderné centrum, v ktorom sa 

budú žiaci cítiť komfortne. Výchovný poradca má k dispozícii kabinet, kde sa stretáva so žiakmi, 

rodičmi, sociálnymi zamestnancami. Na prízemí školy sú žiacke skrinky, lavičky na prezúvanie. V 

priestoroch prízemia máme tiež kotolňu, sklad a jednu dielňa pre potreby údržby a opráv na škole.  

Pre stravovanie zamestnancov i žiakov školy slúži veľmi dobre  vybavená školská jedáleň s kapacitou  

pre cca 500 stravníkov. 

 Z dôvodu skvalitňovania vyučovacieho procesu rozvíjame výpočtovú techniku o ďalšie  počítačové 

zostavy, interaktívne tabule s príslušenstvom, notebooky, videoprojektory, jazykové laboratóriá a pod.   

 Pre skvalitnenie materiálno-technickej základne sme získali finančné zdroje prostredníctvom grantov, 

vypracovaných projektov, 2% cez Radu rodičovské združenia a ŠBK Junior, z prenájmu priestorov, 

zberových akcií a z príspevkov od rodičov do fondu rodičovského združenia, z predaja detských 

výrobkov na trhoch organizovaných pred sviatkami – odmeny úspešným a pod.  

 Realizáciou krúžkovej a záujmovej činnosti vo voľnom čase cestou vzdelávacích poukazov sme 

získali maximálny možný počet detí a tým i finančné prostriedky.  

 Vedenie školy zapája aj ostatných pedagogických zamestnancov do tvorby projektov za účelom 

získania finančných prostriedkov a zefektívnenia výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

 

M.     § 2. ods. 1 písm. m) Vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z 

  

Finančné a hmotné zabezpečenie  

  

Správa o hospodárení za rok 2019. 

 
Základná škola – prenesené kompetencie 

 

Rozpočet ZŠ: 1.098.530,22 € 

Čerpanie: 

Mzdy: 712.775,10 € 

Odvody: 243.680,17 € 

Prevádzka: 133.952,52 € 
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Rekreačné poukazy: 2.156,12 €    Vratka: 1.282,88 €  

Bežný transfer:3.411,21€ 

Čerpanie spolu: 1.095.975,12 €    Vratka: 1.272,22 € 

                                

Mimorozpočtové prostriedky: 

Rozpočet na nenormatívne prostriedky:        106.874,- € 

Čerpanie na nenormatívne prostriedky:        104.021,96 € 

Vrátené nenormatívne prostriedky:           2.852,04 € 

 

Dotácia VZP:       R: 16.851,- €      Č: 16.851,- €   Vratka: 0,- € 

Dotácia za na asistenta učiteľa:   R: 66.528,- €      Č: 66.528,- €   Vratka: 0,- € 

Dotácia mimoriadne výsledky žiakov: R: 400,- €           Č: 400,- €        Vratka: 0,- €  

Dotácia príspevok na učebnice anj: R: 2.244,- €        Č: 2.241,96 €  Vratka: 2,04 €  

Dotácia príspevok na učebnice:  R: 241,- €           Č: 241,- €        Vratka: 0,- €  

Dotácia za deti zo soc. znevýhod. prost.:   R: 2.450,- €        Č: 2.450,- €     Vratka: 0,- € 

Dotácia príspevok na LVK:             R: 6.600,- €        Č: 4.950,- €     Vratka: 1.650,- €  

Dotácia príspevok na ŠvP:              R: 7.000,- €        Č: 5.800,- €     Vratka: 1.200,- €  

Dotácia odchodné:    R: 4.560,- €     Č: 4.560,- €     Vratka: 0,- € 

 

Originálne kompetencie 

 

Školský klub detí:              

Rozpočet sa skladá z príspevku od zriaďovateľa a vlastné príjmy ŠKD:   129.580,13 € 

Čerpanie:  

Mzdy: 80.699,33 € 

Odvody: 28.077,86 € 

Prevádzka: 19.263,72 € 

PN: 1.539,22 € 

Spolu: 129.580,13 €      Vratka: 0,- € 

                                                                                

Školská jedáleň:       

Rozpočet sa skladá  z príspevku od zriaďovateľa a vlastných príjmov ŠJ stravné: 121.759,62 €  

Čerpanie:  

Mzdy: 62.810,32 € 

Odvody: 22.179,67 € 

Prevádzka: 36.056,22 € 

PN: 713,41 € 

Čerpanie spolu: 121.759,62 €   Vratka: 0,- € 

                                                  

Hmotná núdza strava:                          R: 1.930,80 €         Č: 1.930,80 €      Vratka: 0,- € 

Hmotná núdza školské potreby:          R: 564,40 €            Č: 564,40 €         Vratka: 0,- € 

UPSVaR STRAVA:                 R: 55.377,60 €   Č: 37.904,40 €    Vratka: 17.473,20 € 

 

Čerpanie za celé zariadenie je vo výške: 1.563.013,50 € 

Vlastné príjmy :           

 

Rozpočet:  145.609,- €         Plnenie: 116.560,35 €  
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Príjmy bežného rozpočtu v € 

Zdroj Názov 
Schválený 

rozpočet 

Rozpočet 

po zmenách 

Skutočnosť 

k 31.12.2018 

72g 
212003 Z prenajatých 

budov 
5.000,- 5.000,- 4.748,60 

72g 223002 ŠKD 21.000,- 23.300,- 23.130,- 

72j 

223001 Za predaj 

výrobkov, tovarov a 

služieb 

600,- 600,- 118,15 

72j 292012 Z dobropisov 3.000,- 0,- 0 

131I 292017 Z vratiek 0 846,- 845,62 

71 
456002 Prijaté finačné 

zábezpeky 
0 0,- 6.572,78 

72f 

223001 Za predaj 

výrobkov, tovarov a 

služieb 

11.500,- 14.000- 13.596,62 

72a 311 Granty 1.700,- 4.554,- 1.598,92 

72f 453 Prostr. z pred. rokov 
 

7.200,- 7.199,28 

72c 311 Granty 1.700,- 1000,- 0,- 

72c 
312011 Od ostat. subjektov 

verej. správy 
850,- 1.721,- 0 

11O5 
331001 Od zahraničného 

subjektu 
0,- 695,- 695,- 

111 

312001 Zo štátneho 

rozpočtu okrem transferu 

na úhradu 

0,- 2.193,- 2.192,86 

72f 223003 Za stravné 84.500,- 84.500,- 55.862,52 

Spolu  129.850,- 145.609,- 116.560,35 

 

 

N. § 2. ods. 1písm.  n) Vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z                  
 

 Plnenie stanoveného cieľa – koncepčný zámer školy  
  

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok (2019/2020)  

a vyhodnotenie jeho plnenia  
  

1. Školský vzdelávací program a jeho aplikácia vo výchovno-vzdelávacom procese  

  

 V školskom roku 2019/2020 sme pracovali podľa inovovaného ŠKVP pre vzdelávanie v 1. až 4. ročníku 

a v 5. až 9. ročníku. 9IŠkVP 9  sme si vypracovali na základe všeobecne platného  a všeobecne záväzného 

Štátneho vzdelávacieho programu. V ňom sa odráža poslanie, funkcie a zameranie našej školy, ako 

stratégia, ktorú určuje vedenie školy spolu s regiónom. ŠkVP je tak výpoveďou našej školy o predstave 

poskytovaného vzdelávania. Pri tvorbe ŠkVP sme využili aj voliteľné hodiny a vypracovali si vlastný 

učebný plán, dôsledne sme spracovali uplatnenie prierezových tematík. Nadviazali sme na skúsenosti z 

predchádzajúcich rokov, vypracovali sme tematicko-výchovno-vzdelávacie plány k jednotlivým 

predmetom. Vo výchovno-vzdelávacom procese sme dôsledne realizovali a postupovali podľa platných 
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učebných osnov, stanovených a vypracovaných podľa Štátneho vzdelávacieho programu. Aktualizovali 

sme hodnotenie žiakov v jednotlivých ročníkov a predmetoch v rámci  Školského vzdelávacieho 

programu.  

Školský vzdelávací program bol dopracovaný a aktualizovaný a jeho aplikácia do výchovno-

vzdelávacieho procesu sa uskutočnila bez väčších  problémov.           

 

Cieľ splnený   

 

2. Profil  absolventa - Testovanie 9  (+ Testovanie 5, Komparo) 

  

 Hlavným ukazovateľom dosiahnutia požadovaného profilu absolventa je testovanie žiakov 9. ročníka T9, 

ktoré sa však z dôvodu vyhlásenia mimoriadneho stavu v SR neuskutočnilo. Dňa 20. novembra 2019 sa 

zrealizovalo testovanie žiakov 5. ročníka. Testovaných bolo 68 žiakov z predmetov SJL a MAT. Pri 

tomto testovaní žiaci dosiahli úspešnosť nad celoslovenský priemer. 

 

Výsledky T5: 

Základné údaje/ Predmety MAT SJL 

Počet testovaných žiakov školy 68 68 

Maximálny počet bodov v teste 30 30 

Priemerný počet bodov školy 22,5 22,3 

Priemerný počet bodov v rámci SR 19 19,4 

Priemerná úspešnosť školy v % 75,1 74,2 

Priemerná úspešnosť v SR- národný priemer v % 63,4 64,8 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v % 11,7 9,4 

 

Analýza KOMPARA: 

 

Testovanie žiakov 8. ročníka - Komparo 

 

- na testovaní sa dňa 14. 11. 2019 zúčastnilo 8 994 žiakov z 3759 škôl. Z našej školy sa testovania 

zúčastnilo 44 žiakov. 

Hodnotenie školy v hlavných indikátoroch: 

MATEMATIKA 

- škola bola posudzovaná v 8 indikátoroch, maximálny počet bodov za každý indikátor – 10b 

(celková úroveň vedomostí – 9b, porovnanie v rámci SR – 10b, porovnanie v rámci regiónu – 10b, 

úroveň najlepších žiakov – 8b, úroveň najslabších žiakov – 8b, využitie potenciálu žiakov – 10b, 

medziročná zmena – škola – 7b, primeranosť klasifikácie - 4b) 

- spolu sme získali 66 bodov, čo je 82,5 % z maxima, lepšie ako naša škola skončilo 10,2 % škôl, 

horšie ako naša škola skončilo 89,8 % škôl 

- celkové výsledky žiakov našej školy v teste z matematiky: 

 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 53,8 % 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy 66,5 % 

Priemerná úspešnosť žiakov 8.A triedy 65,0 % 

Priemerná úspešnosť žiakov 8.B triedy 68,4 % 

% zúčastnených škôl, ktoré v teste z MAT dosiahli horší výsledok ako naša škola 90,9 % 
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SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

- škola bola posudzovaná v 8 indikátoroch, maximálny počet bodov za každý indikátor – 10b 

(celková úroveň vedomostí – 9b, porovnanie v rámci SR – 8b, porovnanie v rámci regiónu – 10b, 

úroveň najlepších žiakov – 8b, úroveň najslabších žiakov – 6b, využitie potenciálu žiakov – 8b, 

medziročná zmena – škola – 8b, primeranosť klasifikácie - 10b) 

- spolu sme získali 67 bodov, čo je 83,8 % z maxima, lepšie ako naša škola skončilo 11,8 % škôl, 

horšie ako naša škola skončilo 88,2 % škôl 

- celkové výsledky žiakov našej školy v teste zo slovenského jazyka a literatúry: 

 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 64,2 % 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy 68,0 % 

Priemerná úspešnosť žiakov 8.A triedy 63,8 % 

Priemerná úspešnosť žiakov 8.B triedy 73,0 % 

% zúčastnených škôl, ktoré v teste z SJL dosiahli horší výsledok ako naša škola 74,1 % 

 

BIOLÓGIA 

- škola bola posudzovaná v 8 indikátoroch, maximálny počet bodov za každý indikátor – 10b 

(celková úroveň vedomostí – 8b, porovnanie v rámci SR – 9b, porovnanie v rámci regiónu – 10b, 

úroveň najlepších žiakov – 8b, úroveň najslabších žiakov – 7b, využitie potenciálu žiakov – 8b, 

zmena na úrovni školy – 8b, primeranosť klasifikácie – 7b) 

- spolu sme získali 65 bodov, čo je 81,3 % z maxima, lepšie ako naša škola skončilo 13,1 % škôl, 

horšie ako naša škola skončilo 86,9 % škôl 

- celkové výsledky žiakov našej školy v teste z biológie: 

 

 

 

GEOGRAFIA 

- škola bola posudzovaná v 8 indikátoroch, maximálny počet bodov za každý indikátor – 10b 

(celková úroveň vedomostí – 9b, porovnanie v rámci SR – 8b, porovnanie v rámci regiónu – 9b, 

úroveň najlepších žiakov – 8b, úroveň najslabších žiakov – 7b, využitie potenciálu žiakov – 7b, 

zmena na úrovni školy – 7b, primeranosť klasifikácie – 9b) 

- spolu sme získali 64 bodov, čo je 80,0 % z maxima, lepšie ako naša škola skončilo 20,1 % škôl, 

horšie ako naša škola skončilo 79,9% škôl 

- celkové výsledky žiakov našej školy v teste z fyziky: 

 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 62,2 % 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy 68,7 % 

Priemerná úspešnosť žiakov 8.A triedy 68,3 % 

Priemerná úspešnosť žiakov 8.B triedy 69,2 % 

% zúčastnených škôl, ktoré v teste z GEG dosiahli horší výsledok ako naša škola 74,9 % 

 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 52,2 % 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy 60,9 % 

Priemerná úspešnosť žiakov 8.A triedy 51,6 % 

Priemerná úspešnosť žiakov 8.B triedy 72,0 % 

% zúčastnených škôl, ktoré v teste z BIO dosiahli horší výsledok ako naša škola 82,6 % 
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VŠEOBECNÉ ŠTUDIJNÉ PREDPOKLADY 

- celkové výsledky žiakov našej školy v teste zo všeobecných študijných predpokladov: 

 

 

Testovanie žiakov 9. Ročníka - Komparo 

 

- na testovaní sa dňa 14. 11. 2019 zúčastnilo 17 539 žiakov zo 653 škôl. Z našej školy sa testovania 

zúčastnilo 42 žiakov. 

Hodnotenie školy v hlavných indikátoroch: 

MATEMATIKA 

- škola bola posudzovaná v 9 indikátoroch, maximálny počet bodov za každý indikátor – 10b 

(celková úroveň vedomostí –6b, porovnanie v rámci SR – 6b, porovnanie v rámci regiónu – 7b, 

úroveň najlepších žiakov – 6b, úroveň najslabších žiakov – 7b, využitie potenciálu žiakov – 9b, 

medziročná zmena – škola – 5b, medziročná zmena – žiaci – 5b, primeranosť klasifikácie - 8b) 

- spolu sme získali 59 bodov, čo je 65,6 % z maxima, lepšie ako naša škola skončilo 38,2 % škôl, 

horšie ako naša škola skončilo 61,8 % škôl 

- celkové výsledky žiakov našej školy v teste z matematiky: 

 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 49,7 % 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy 51,4 % 

Priemerná úspešnosť žiakov 9.A triedy 54,71 % 

Priemerná úspešnosť žiakov 9.B triedy 49,4 % 

% zúčastnených škôl, ktoré v teste z MAT dosiahli horší výsledok ako naša škola 59,8 % 

 

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA 

- škola bola posudzovaná v 9 indikátoroch, maximálny počet bodov za každý indikátor – 10b 

(celková úroveň vedomostí – 8b, porovnanie v rámci SR – 6b, porovnanie v rámci regiónu – 7b, 

úroveň najlepších žiakov – 5b, úroveň najslabších žiakov – 6b, využitie potenciálu žiakov – 7b, 

medziročná zmena – škola – 4b, medziročná zmena – žiaci – 6b, primeranosť klasifikácie - 9b) 

- spolu sme získali 58 bodov, čo je 64,4 % z maxima, lepšie ako naša škola skončilo 41,3 % škôl, 

horšie ako naša škola skončilo 58,7 % škôl 

- celkové výsledky žiakov našej školy v teste zo slovenského jazyka a literatúry: 

 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 61,7 % 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy 61,8 % 

Priemerná úspešnosť žiakov 9.A triedy 62,0 % 

Priemerná úspešnosť žiakov 9.B triedy 61,7 % 

% zúčastnených škôl, ktoré v teste z SJL dosiahli horší výsledok ako naša škola 53,2 % 

Z uvedených výsledkov vyplýva, že žiaci našej školy sa priblížili k všeobecnej zložke profilu absolventa, 

ktorá určuje ideál, ku ktorému smeruje základné vzdelávanie a v mnohých kritériách žiaci spĺňajú túto 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR 54,3 % 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov našej školy 56,0 % 

Priemerná úspešnosť žiakov 8.A triedy 54,8% 

Priemerná úspešnosť žiakov 8.B triedy 57,5 % 

% zúčastnených škôl, ktoré v teste z VŠP dosiahli horší výsledok ako naša škola 66,6 % 
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zložku. Taktiež z výsledkov testovaní a z umiestnení žiakov na stredných školách je zrejmé, že žiaci 

spĺňajú vo veľkej väčšine aj špecifickú zložku absolventa ZŠ, ktorú by mohol žiak dosiahnuť pri svojej 

konkrétnej voľbe vzdelávacej cesty.  

  

 Cieľ splnený.   

  

 

3. Vytváranie podmienok na rozvíjanie kľúčových kompetencií v oblasti počítačovej  gramotnosti  

  

Viacerí pedagogickí zamestnanci už absolvovali vzdelávanie zamerané na IKT a prácu s počítačom. 

Situácia súvisiaca s uzavretím škôl však ukázala reálny stav počítačovej gramotnosti ako žiakov, tak aj 

učiteľov. Tu považujem za potrebné uviesť, že tento stav nemožno hodnotiť len zo simplexného a 

prvoplánového pohľadu „vie, resp. nevie, prípadne ovláda, resp. neovláda“. Táto situácia v prvom rade 

preukázala skutočnosť, aké obrovské rozdiely sú medzi všetkými zainteresovanými v zručnostiach 

(učitelia, žiaci, rodičia). Hlavne preto bolo dištančné vzdelávanie v začiatku chaotické, nesúrodé a každý 

sa snažil robiť to, čo vedel. Po počiatočných problémoch však vyučujúci so žiakmi a rodičmi našli 

spoločné riešenia a na základe pokynov vedenia a technických možností vzdelávanie prebiehalo na dobrej 

úrovni. Ďalším faktorom je technické vybavenie školy, učiteľov a žiakov. Škola do určitej miery vie 

ovplyvniť technické vybavenie učiteľov tým, že učiteľ buď môže pracovať priamo v škole, kde sa 

technické vybavenie nachádza, alebo určitý počet výpočtovej techniky je možné zapožičať učiteľom na 

prácu doma, čo sa vo veľkej miere aj využívalo. Využívala sa v plnej miere AsC agenda nielen na 

vzdelávanie, ale aj na administratívne záležitosti a komunikáciu so žiakmi a rodičmi. 

Z pohľadu rozvíjania kompetencii v oblasti počítačovej gramotnosti napriek mnohým počiatočným 

komplikáciám je možné hodnotiť uvedené obdobie (od 16.03.2020 do konca školského roka) ako 

maximálne prínosné pre všetkých zainteresovaných.   

 

Cieľ splnený.   

 

 

4.  Vytváranie podmienok na rozvíjanie kľúčových kompetencií v oblasti vzdelávania  cudzích 

jazykov (ANJ, NEJ)  

  

          Snahou vyučujúcich cudzích jazykov bolo, aby sa rovnomerným spôsobom rozvíjali všetky štyri 

kľúčové zručnosti: čítanie s porozumením, počúvanie s porozumením, písanie a rozprávanie 

(komunikácia). Dôraz pri voliteľných predmetoch (KAJ) bol daný na konverzáciu: rozvoj slovnej zásoby, 

plynulej komunikácie v témach z bežného života. Využívali sa zábavné formy a metódy práce: dialóg, 

tvorba a prezentácia projektov, príprava programov a pod. Jazykové zručnosti žiaci rozvíjali nielen 

samostatnou prácou, ale aj prácou vo dvojiciach alebo pri skupinovej práci – tvorba a realizácia 

divadelného predstavenia, čím rozvíjajú sociálne kompetencie a učili sa navzájom akceptovať a pomáhať 

si. Po ukončení prezenčného vzdelávania sa tieto kompetencie napĺňali podstatne ťažšie, ale vyučujúce 

cudzích jazykov aj za pomoci rôznych videí a podporných programov zvládli túto náročnú činnosť 

vynikajúco.  

Zapojili sme sa do projektu  v rámci medzinárodného projektu Erasmus Plus, avšak od vzniku 

pandémie sa všetky projekty zmrazili na neurčitú dobu.   

  

Cieľ splnený.  

 

 

5.  Vytvárať podmienky na rozvoj komunikačnej spôsobilosti a čitateľskej gramotnosti (ČG) žiakov 

a učiteľov   

  

                  Cieľom čitateľskej gramotnosti a vyučujúcich pedagógov školy je, aby sa čítanie a práca 

s textom stali samozrejmosťou a zaujímavou súčasťou nielen vyučovacích hodín, ale aby žiakov naučili 
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učiť sa efektívne, a tak prispieť k ich celoživotnému vzdelávaniu sa. Na dosiahnutie týchto cieľov na 

rozvoj čitateľskej gramotnosti sa využívali rôzne formy práce, aktivity a súťaž., Vyučujúce SJL a iných 

predmetov sa snažili o to, aby čítanie s porozumením a prácu s textom  dokázali žiaci využívať na ďalšie 

vzdelávanie a efektívne učenie sa. Sústredili sa na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov, využívali 

inovačné  aktivizujúce  metódy - Brainstorming, Cinquain – päťlístok, mentálne mapovanie (pavučina, 

myšlienkové mapy), aktívne tvorivé písanie, zážitkové, projektové a   integrované metódy na zvýšenie 

motivácie žiakov a ich záujem o vzdelávanie,  metódy a techniky na podporu porozumenia textu V – Chv 

– D, Postup 3 – 2 - 1, Postup 5 – 4 – 3 – 2 – 1, Prezeraj – pýtaj sa – prečítaj – odpovedz – zopakuj, 

Riadené (štruktúrované) čítanie, Porovnaj a rozlíš. Čitateľská gramotnosť  bola zapracovaná do učebných 

osnov SJL. Spomínané metódy zaraďovali a využívali vyučujúce SJL vo výchovno-vzdelávacom procese 

na zvyšovanie úrovne čitateľskej gramotnosti na ISCED 2 v ročníkoch 5.-9. počas celého školského roka, 

nielen na vyučovacích hodinách slov. jazyka, literatúry a slohu, ale aj  a v mimo vyučovacom procese. 

Základom pre rozvoj čitateľských kompetencií je zmysluplná a systematická práca s textom. Na ISCED 2 

pokračuje rozvoj čítania s porozumením textu a vytvorenie kladného vzťahu ku knihe, literatúre, 

získavaním náročnejších kompetencií ako len dostatočné zvládnutie čitateľskej gramotnosti a to: 

 

- čítanie s porozumením,   

- analýza štruktúry textu, slovnej zásoby,   

- interpretácia, analýza a hodnotenie textu .  

Na dosiahnutie týchto cieľov na rozvoj čitateľskej gramotnosti sme využívali najčastejšie 

tieto formy práce: 

- čítanie a interpretáciu literárnych textov v učebniciach SJL, 

- čítanie a interpretáciu textov podľa vlastného výberu, 

- vypracovávanie projektov, prezentácií a referátov k preberaným autorom, 

- doplnková literatúra na rozšírenie intelektu žiakov, slovnej zásoby štylizácie textov,  

- tvorivé písanie, 

- vypracovávanie ročníkových prác, projektov a ich prezentácia. 

 

Na ISCED 1 sme sa zapojili do čitateľskej súťaže „Čítam, čítaš, čítame“ organizovanej Tekovskou 

knižnicou, oddelením literatúry pre deti a mládež,  žiaci 2. – 4. ročníka sa pravidelne  zúčastňovali 

podujatí. Dňa 26.9. 2019 sa uskutočnila beseda so spisovateľom J. Uličianskym v Tekovskej knižnici. 

Zúčastnili sa jej vybraní žiaci zo 4. ročníka. Okrem veľmi zaujímavej a podnetnej besedy s vtipným 

spisovateľom si žiaci pozreli aj divadielko z autorovej knihy Analfabeta Negramotná. Zapojili sme sa do 

10. ročníka česko-slovenského projektu „Záložka do knihy spája školy. V októbri a v marci sme 

organizovali tradičnú výstavu detských kníh spojenú s ich predajom. V decembri sa  uskutočnilo  

školské kolo súťaže Šaliansky Maťko v prednese povestí, v obvodnom kole sme mali úspešnú Hanku 

Kurpášovú z 2.C triedy, ktorá sa umiestnila na 2. mieste a v okresnom kole toto umiestnenie ešte 

vylepšila, bola prvá. Ďalšie kolá sa z dôvodu prerušeného vyučovania na školách neuskutočnili. Počas 

predvianočného obdobia sme  čítali vianočné príbehy, rozprávky, legendy a vinše z tvorby slovenských 

i svetových autorov a z ľudovej slovesnosti. Čitateľská dielňa s Osmijankom v  4.C – žiaci spoločne 

pracovali s príbehmi K. Bendovej, vyhľadávali informácie v texte, lokalizovali hlavnú myšlienku textu, 

hodnitili obsah a formu textu, jazykové prostriedky, hodnotili postavy textu a ich vzájomný vzťah, 

pohrávali sa s tvorivosťou pri myšlienkových mapách. V závere čitateľskej dielne si zhotovili niekoľko  

výtvarných námetov literárneho hrdinu Osmijanka a jeho kamaráta Osmidunča. V marci sa uskutočnilo 

školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín  v prednese poézie a prózy, vyššie kolá tejto súťaže sa z dôvodu 

prerušeného vyučovania na školách neuskutočnili. Počas roka žiaci tvorili projekty z encyklopédií 

a internetu, čím si rozvíjali čítanie s porozumením a prácu s vecným textom. Ďalšie naplánované akcie 

(návšteva divadelného predstavenia, Noc s Andersenom v Tekovskej knižnici, Štvrtáci čítajú prvákom, 

Testovanie čitateľských zručností žiakov 4. ročníka) sa z dôvodu prerušeného vyučovania na školách 

nemohli zrealizovať. Akcia Tekovskej knižnice v spolupráci s lesníkmi „Les ukrytý v knihe“ prebehla 

online formou, do ktorej sa zapojilo niekoľko žiakov. Počas dištančnej výučby žiaci vypracovávali 

projekty, v ktorých preukázali svoju tvorivosť, vedomosti a zručnosti v práci s náučným textom, 

vyhľadávaní a triedení informácií v texte. Žiaci vypracovávali projekty z predmetov prvouka, 
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prírodoveda, vlastiveda, tiež z čítania, kde tvorili leporelá, obrázkové osnovy z prečítaného textu. Čítali 

mimočítankovú detskú literatúru, písali o tom, čo prečítali a čo sa im v knihách najviac páčilo. Žiaci 3.C 

vypracovávali projekt na tému „Vírus“, ktorú textovo umelecky alebo vecne spracovali a nezabudli na 

výtvarné stvárnenie. V 4.A zas žiaci vytvárali projekt na tému „Správa vo fľaši – Čo nám KORONA vzala 

a čo dala“, v ktorom si pripomenuli, čo je v živote najdôležitejšie - zdravie.  

Na ISCED 2 pokračovala Práca s časopismi – žiaci vo všetkých ročníkoch mali zakúpené časopisy , aby mohli 

s nimi pracovať. Časopisy sme diferencovali podľa ročníkov, aby pre žiakov nižších ročníkov neboli príliš 

náročné, ale skôr motivačné. S časopismi sme pracovali  na hodinách, ale zároveň sme žiakov  viedli aj 

k čítaniu časopisov doma. Vyučujúci vypracovali k daným číslam časopisov kvízy, ktoré postupne 

vyhodnocovali, aby mohli určiť „najsčítanejšieho“ žiaka v triede. Táto aktivita prebehla vo všetkých triedach 

a bola vyhodnotená len ako triedne kolo. Navštívili sme jazykovú školu Prima  so žiakmi 5. ročníka , aby sme 

im ukázali možnosť, kde si môžu zapožičať anglické knihy. Ostatní žiaci boli informovaní ústne o možnosti 

využívať knižný fond jazykovej školy. Žiaci mali možnosť vypožičať si knihy aj zo školskej knižnice. V tomto 

školskom roku sme vyhodnotili aj najkrajšie čitateľské denníky. Počas roka sa uskutočnili prezentácie 

prečítaného diela v každej triede. Žiaci mali porozprávať o knihe, ktorú prečítali v anglickom jazyku.  

Zorganizovali sme triedne  kolá a školské kolo v recitácii anglickej prózy a poézie. Žiaci mali za povinnosť 

prečítať niekoľko kníh v anglickom jazyku. O prečítanom diele nás informovali formou krátkej hodnotiacej 

recenzie, v ktorej vyhodnotili knihu a napísali kratučký obsah o čom daná kniha bola. Aj v tejto aktivite sme 

v každej triede vyhodnotili žiaka, ktorý prečítal najviac kníh v anglickom jazyku. V predmete Konverzácia 

v anglickom jazyku sme do tematického plánu začlenili aj prácu s knihou priamo na hodine. Táto aktivita sa 

stretla s pozitívnym ohlasom zo strany žiakov. V rámci písomných prác sme žiakov testovali aj z čítania 

s porozumením.  

Z dôvodu mimoriadnej situácie a pandémie sa mnohé plánované aktivity nemohli uskutočniť, avšak za 

všetky aktivity, s ktorými škola začala alebo sa zúčastnila, spomeniem veľký úspech, keď naša škola v 

celoslovenskej súťaži „Najzaujímavejšie podujatie školských knižníc“, ktorá bola organizovaná pod 

záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, získala 5. miesto a finančnú 

čiastku 200 eur, ktorá bola  určená na zakúpenie kníh do školskej knižnice. Dňa 24. 9. 2020 sa 

v Bratislave  v Univerzitnej knižnici uskutočnila 14. medzinárodná konferencia, ktorú organizovala a 

viedla Mgr. Rozalia Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice a hlavná koordinátorka česko-

slovenského projektu. Riaditeľ školy a pani knihovníčka PaedDr. Judita Olajošová prevzali ocenenie za 5. 

miesto od pani  PaedDr. Anny Chlupíkovej, poverenej riaditeľky odboru predprimárneho vzdelávania a 

základných škôl MŠVVaŠ SR. 

 Cieľ  splnený.  

  
 

6. Rozvoj finančnej  gramotnosti  (FG)  

 

Vyučovanie finančnej gramotnosti na primárnom stupni vychádza z  Národného štandardu finančnej 

gramotnosti, ktorý vydalo MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1. septembra 2017 začínajúc 1. ročníkom verzia 

1.2. Do ŠkVP bola finančná gramotnosť zapracovaná podľa Metodiky pre zapracovanie a aplikáciu tém 

finančnej gramotnosti. Okrem finančných tém sme na ISCED1 implementovali v rámci finančnej 

gramotnosti do výchovno-vzdelávacieho procesu aj spotrebiteľskú výchovu, protikorupčnú výchovu, 

výchovu k podnikaniu. Dôraz sa kládol na praktické využitie poznatkov a prepojenie s realitou, nielen na 

nadobudnutie teoretických vedomostí, žiaci ovládajú pojmy vyskytujúce sa v jednotlivých témach,  

rozumejú zadaniam úloh, v ktorých sa tieto pojmy vyskytujú, v rámci svojich možností ich vedia  správne 

použiť pri formuláciách svojich odpovedí, vedia dôležité pojmy stručne opísať (definovať). Výučba na 

ISCED 1 bola prednostne zameraná na získavanie zručností a rozvíjanie stratégií pre život. Finančná 

gramotnosť bola implementovaná do výchovno-vzdelávacieho procesu a realizovaná prierezovo 

v jednotlivých predmetoch. (aj počas dištančnej výučby). Taktiež boli zrealizované samostatné aktivity 

v rámci učebných predmetov. Žiaci sa na hodinách učili formou hier, zážitkových aktivít, interaktívnych 

cvičení, pracovných listov, on-line aplikácií. Vo 4. ročníku bol posilnený predmet matematika o 1 h 
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týždenne, t.j. 33 h ročne, kde sa vyučujúce p. učiteľky venovali témam finančnej gramotnosti podľa 

vypracovaného plánu.  Žiaci pracovali s pracovným zošitom: M. Reiterová /Príroda, 2015: Finančná 

gramotnosť, využívali dostupné webové stránky, materiály k podpore programu JA A PENIAZE. Každá 

trieda si pripravila praktickú nástenku k niektorým vybraným témam  finančnej gramotnosti. V októbri 

2019 sme si pripomenuli Svetový deň sporenia, aktivizujúcimi a zážitkovými metódami sa žiaci 

zoznamovali s významom a dôležitosťou sporiť si na horšie časy. V decembri 2019 sa uskutočnila beseda 

s pracovníkmi Všeobecnej úverovej banky pre žiakov 3. ročníkov. December 2019 – Distribúcia 

kalendárov finančnej gramotnosti do jednotlivých tried. Január 2020 - V januári  bol zrealizovaný Týždeň 

finančnej gramotnosti. Cieľom tohto týždňa bolo prostredníctvom blokovej výučby rozvíjať praktické 

finančné zručnosti detí. Posledný januárový týždeň sme sa formou blokovej výučby venovali témam 

finančnej gramotnosti. Prostredníctvom aktivizačných metód a motivačných metodických postupov sa deti 

zoznamovali s niektorými finančnými pojmami a praktickými situáciami z bežného života, ktoré priamo 

súvisia so svetom financií.  Hravou a zábavnou formou pochopili význam sporenia, poistenia či negatívne 

vplyvy korupcie na spoločnosť a osobnostný mravný hodnotový systém. Formou pojmových máp, 

rolových hier či pohybových aktivít, aplikovali žiaci naučené vedomosti do praktických tvorivých 

činností. Nechýbala ani práca s interaktívnymi cvičeniami, pracovné listy, vystrihovačky, tajničky, slovné 

hry. Pestrá výučba bola tematicky zameraná na spoznávanie našej meny, ochranných prvkov bankoviek, 

na odhaľovanie princípov fungovania bánk i poisťovní. Žiaci spoznávali niektoré riziká v domácnosti, 

spôsoby platby, druhy účtov, tvorili a hodnotili svoj rodinný rozpočet. Zoznamovali sa s právami 

spotrebiteľov, dozvedeli sa, ako postupovať pri reklamácii tovaru. Cez praktické situačné metódy 

pochopili, čo to znamená žiť hospodárne a tvoriť si finančnú rezervu. Na najmenších čakala rozprávková 

záhada s Mackom Uškom, ktorý pomohol prasiatku zistiť, kde sa stratili jeho nasporené peniažky. Počas 

týždňa finančnej gramotnosti žiaci získavali aj zručnosti súvisiace s rozumným nakupovaním, kedy 

porovnávali ceny tovaru v rôznych obchodoch. Cieľom všetkých zrealizovaných aktivít v našich triedach 

bolo prepojenie pedagogických inovácií s témami finančnej gramotnosti do takej kvalitatívnej mieri, aby 

zúčastnení žiaci disponovali veku primeranými kompetenciami pre každú tematickú oblasť.  

Nakoľko  finančnú gramotnosť je možné rozvíjať v rámci všetkých učebných predmetov prirodzeným 

začlenením do výchovno-vzdelávacieho procesu, pedagógovia boli oboznámení s  NŠ FG  pre ISCED 2  

a základnými ekonomickými pojmami. Samozrejme ťažisko finančného vzdelávania je v troch učebných 

predmetoch: matematika, občianska náuka, etická výchova. Každý triedny učiteľ obdržal e-mailom na 

začiatku školského roka materiály - návrhy tém  FG na triednické hodiny a  odkazy na webové stránky , 

ktoré môžu využiť pri implementácii FG do vyučovacieho procesu. Pedagógovia počas školského roka 

implementovali NŠ FG do vyučovacie procesu vo vybraných témach,  venovali sa primerane k veku  

finančnej gramotnosti aj na triednických hodinách , pripomenuli si aj významné medzinárodne dni 

súvisiace s FG / napr. Svetový deň sporenia, Medzinárodný deň boja proti korupcii.../. Dôraz sa kládol na 

praktické využitie poznatkov  a prepojenie s realitou , nielen na nadobudnutie teoretických vlastností. Pri 

výučbe finančnej gramotnosti na hodinách OBN sa v 9. ročníku kládol zvýšený dôraz na čiastkové 

kompetencie, ktoré sa týkajú boja proti korupcii a klientelizmu a ochrany spotrebiteľa . Na prízemí školy 

bol vytvorený informačný panel o FG , ktorého obsahom sú témy FG na šk. rok 2019/2020 vo 

vyučovacom procese, základné ekonomické pojmy, návrhy osobných a rodinných rozpočtov, návrhy 

implementácii FG do rôznych vyučovacích predmetov a iné zaujímavosti. 

Z dôvodu pandémie Covid-19 sa neuskutočnili plánované akcie napr.: Global Money Week, v rámci 

ktorého žiaci sa mali zúčastňovať rôznych aktivít. prezentácií, kvízov, besied na rozvoj FG. V rámci 

dištančného vzdelávania sa u žiakov 9. ročníka zrealizoval online test FG. Najlepšie výsledky dosiahli 

žiaci: Sabová, Zbihlejová, Varga, Tomanková. Test slúžil nielen na vyhodnotenie úrovne vedomostí  

z FG, ale najmä na poukázanie medzier vo vedomostiach v rôznych okruhoch FG a na ich zdokonalenie 

vo výučbe FG v ďalších rokoch. Žiaci sa v neposlednej miere z FG stretávali aj v praxi – pri vianočných 

trhoch, pri exkurziách. Či už priamo pri platbe (účelovosť platby) alebo pri osobných výdavkoch 

z vreckového. Triedni učitelia, každý voľný čas v triede mohli využiť aj na spoločenské hry ako napr. 

Investor, Monopoly a iné , kde sa využívajú poznatky z FG. 

Cieľ splnený.  
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7. Rozvíjanie športového nadania  žiakov – basketbal  

      

           V našom iŠkVP má škola variant s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy zameraný na 

basketbal.  Žiaľ,  v  školskom roku 2019/20 bolo len v 9. ročníku otvorené len jedno oddelenie pre 

rozšírené vyučovanie športovej prípravy – špecializácia basketbal pre slabý záujem zo strany žiakov. 

Naďalej však spolupracujeme veľmi aktívne so Školským basketbalovým klubom JUNIOR, kde všetci 

naši talentovaní žiaci trénujú a hrajú v rámci súťaží  SBA.    

 

 Cieľ  nesplnený.    

 

 

8. Vyhodnotenie vzdelávania žiakov so ŠVVP 

 

V septembri 2019 sme evidovali na našej škole 116 žiakov so ŠVVP, z toho 71 začlenených, na konci šk. 

roka je v zozname žiakov so ŠVVP počet 128, z nich 80 začlenených; na ISCED 1 – 47/26, na ISCED 2 – 

81/54. Odchodom žiakov 9. ročníka klesne počet integrovaných o 6 na úroveň 74. Situácia sa opäť zmení 

nástupom nových prvákov a prestupmi žiakov medzi školami. Žiaci so zdravotným znevýhodnením tvorili 

najväčšiu skupinu žiakov so špeciálnymi potrebami (77). Žiakov so ŠVVP každoročne pribúda. Je 

nereálne očakávať, že kvalitne zvládnu starostlivosť o týchto našich žiakov dve školské špeciálne 

pedagogičky, vedenia školy sa rozhodlo presunúť časť špeciálnopedagogickej starostlivosti na ďalšieho 

pedagóga – p. Kaszmánovú. V starostlivosti p. Laukovej boli žiaci 1. až 5. ročníka (65/38). Výzvou bola 

pre ňu rôznorodosť špeciálnych potrieb žiakov, komplikované bolo vytvárať skupiny na vyučovanie 

špecifických predmetov. O žiakov 6.A triedy sa starala p. Kaszmánová. Zároveň poskytovala 

psychologickú podporu v rámci predmetu TKC aj žiakovi  5. a žiačke 7. ročníka. P. Evinová mala 

v starostlivosti žiakov 6. až 9. ročníka (63/42) a z ISCED 1 žiakov so špecifickou potrebou logopedickej 

starostlivosti (2.A,B, 3.A,B, 4.A, 5.C – 7 žiakov). Pravidelne mávala v čase voľných hodín logopedické 

chvíľky (10 – 15 min) so žiakmi všetkých prvých tried (23 + 23 + 24 žiakov). Od októbra 2019 do 

polovice marca pracovala so skupinou detí v logopedickom krúžku v MŠ Perecká. Okrem rozvíjania reči 

boli deti trénované v čiastkových funkciách, čo sú preventívne opatrenia VPU. Žiakom a pedagógom 

pomáhalo 10 asistentiek učiteľa (7 kmeňových zamestnancov a 3 z ÚPSVaR). Viaceré asistentky fungujú 

aktívne, zručne a samostatne. Dokážu pracovať so žiakmi s rôznymi postihnutiami, fundovane používajú 

kompenzačné pomôcky, sú vnímavé k potrebám žiakov i vyučujúceho, skvele spolupracujú s rodičmi, 

 s nadhľadom a s dobrým formatívnym prístupom riešia aktuálne situácie. Majú potrebnú prirodzenú 

autoritu v triede.  Začleneným žiakom špeciálne pedagogičky vypracovali aktualizácie IVVP a to tak, aby 

vyučovanie špecifických predmetov prebiehalo v čase bežného vyučovania a deti nemuseli absolvovať 

nulté príp. popoludňajšie hodiny. V priebehu roka sa uskutočnilo množstvo formálnych i neformálnych 

konzultácií (špeciálne pedagogičky – pedagógovia – rodičia - poradenské centrá). Na ISCED1 išlo 

prevažne o podozrenie na rôzne poruchy či potrebu odborného vyšetrenia, tiež nutnosť dokončiť 

diferenciálnu diagnostiku. Na ISCED 2 sa rozhovory týkali individuálnych programov, správania detí, ich 

prístupu k povinnostiam, výber strednej školy, integrácie a pod. V prvých týždňoch septembra 2019 

špeciálne pedagogičky po dohode s vyučujúcimi uskutočnili orientačné pozorovania v triedach; p. 

Lauková na ISCED1 a v 5. ročníku,p. Evinová v triedach 6. až 9. ročníka.  Zamerala sa na prácu 

šiestakov, aby spoznala ich potreby a mohla efektívne pomáhať žiakom aj vyučujúcim. Hneď na začiatku 

školského roka sa uskutočnilo tradičné informačno-konzultačné stretnutie učiteliek 4. ročníka 

s vyučujúcimi 5. ročníka. Učitelia na ISCED2 týmto získali prehľad o nových žiakoch a ich špeciálnych 

potrebách pomerne zavčasu a z prvej ruky. Mohli teda prakticky okamžite k žiakom pristupovať 

informovane a odborne. V novembri prebehlo testovanie žiakov 8. a 9. ročníka KOMPARO a T5-2019. 

Piataci absolvovali testovanie v 1. (7 žiakov) aj 2. (4 žiaci) skupine obmedzenia. V 2. skupine mal každý 

žiak pridelenú asistentku učiteľa. Priebeh testovania T5-2019 na našej škole bola preveriť inšpektorka ŠIC 
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Nitra. V doručenej správe z inšpekcie nám neboli vytknuté žiadne nedostatky. Sme hrdí na takýto 

výsledok kontroly. Uvedomujeme si však, že je nutné pred testovaním dôkladne inštruovať asistentky 

o ich kompetenciách. Potrebujeme zásadne zlepšiť samostatnosť žiakov pri testovaní, zvýšiť súlad medzi 

dosiahnutými výsledkami v testovaní a priebežným hodnotením.  

 Podľa RUP školy a podľa jednotlivých IVVP sme pracovali od septembra do polovice marca. 

Začlenení žiaci týždenne strávili na vyučovaní rovnaký počet hodín ako intaktní žiaci.  Do učební ŠŠP1 

a ŠPP2 prednostne prichádzali začlenení žiaci na pravidelné reedukačné cvičenia podľa rozvrhu hodín. Aj 

žiaci bez začlenenia sa zúčastňovali cvičení na odporúčanie vyučujúceho. Integrovaní žiaci písali 

v odbornej učebni dôležité previerky, mali k dispozícii pomôcky, pomoc špeciálneho pedagóga a tiché 

prostredie. Takýto spôsob fungovania si pochvaľovali najmä žiaci nižších ročníkov. Starší zas oceňovali 

individuálny a netradičný spôsob výučby: problémové úlohy, prácu v skupinách, individualizované tempo 

práce, priateľskú atmosféru. Aj po vyučovaní mohli žiaci so ŠVVP požiadať o individuálnu pomoc ŠŠP, 

ak potrebovali niektoré časti učiva vysvetliť, utvrdiť s použitím kompenzačných pomôcok, zopakovať 

pred náročnými previerkami. Viacerí túto možnosť aj využili (na ISCED2). Pri niektorých témach 

spolupracovala ŠŠP s vyučujúcimi na hodine priamo v triede. Dňa 16. marca 2020 sme vstúpili do 

dištančnej výučby. Dva marcové týždne boli obdobím hľadania, skúmania, pokusov ako vyučovanie 

realizovať. Žiaci boli zavalení množstvom úloh, zadaní, projektov, chýbal systematický prístup 

k problematike. Postupne sa pedagógovia zorientovali a vyučovanie nadobudlo zreteľné kontúry. Žiaci so 

ŠVVP javili o podporu špeciálnych pedagogičiek minimálny záujem. Na výzvu reagovalo len zopár detí 

a rodičov. Po uvoľnení protiepidemiologických opatrení tri júnové týždne pracovala v „špeciálnej triede“ 

piateho ročníka. So žiakmi so ŠVVP si opakovali a utvrdzovali učivo, pomocou rôznych aktivít rozvíjali 

špecifické funkcie, nadobúdali sociálne zručnosti. Vzdelávacie výsledky žiakov so ŠVVP nie je možné 

tento rok objektívne zhodnotiť. Do vypuknutia epidémie súviseli so závažnosťou diagnózy, podporou 

v rodine, prítomnosťou AU na vyučovaní, húževnatosťou a pracovitosťou žiaka, dochádzkou, prístupom 

pedagóga, používaním pomôcok...  Spravidla sa lepšie darilo deťom, ktoré sú rodičmi „sprevádzané“ 

počas celého školského roka, ktoré pracujú s primeranou záťažou, nie nárazovo, ale systematicky. Medzi 

staršími žiakmi pribúdali takí, ktorí ignorovali domácu prípravu, v škole zanedbávali alebo ignorovali 

používanie pomôcok a ich práca bola povrchná. V období domáckeho vzdelávania žiaci pracovali 

v rôznych podmienkach. Mnohým rodičia vytvorili optimálne prostredie, aktívne komunikovali 

s vyučujúcimi, z ich konania bol jasne čitateľný záujem o zvládnutie náročnej situácie. Zaregistrovali sme 

viacero prípadov žiakov so ŠVVP, ktorým práve takýto spôsob vzdelávania vyhovuje. Nie sú nútení riešiť 

sociálnu stránku vzdelávania, nerušenia ich rôzne podnety a môžu sa plne sústrediť na učenie. Výrazne 

medzi takýmito žiakmi prevažujú žiaci s PAS a PAaP. No registrovali sme sa aj rodičov, ktorí nechali 

svoje deti bez kontroly, bez podpory, bez primeraných nárokov, dovolili im „prázdninovať“. Žiaci tak 

stratili pracovné návyky, chýbajú im vedomosti a v budúcom školskom roku očakávame nepríjemné 

dôsledky takéhoto postoja. Osobitnú skupinu tvorili žiaci (a rodičia), ktorým technické problémy zabránili 

komunikovať so školou.  

 

Cieľ splnený.  
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O. § 2. ods. 1 písm. o) Vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z 
 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky.  

 

Silné a slabé stránky (úspechy a nedostatky) 

  

SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY 

 

- odbornosť pedagogických a odborných  

zamestnancov,  

- veľmi dobré materiálno - technické 

zabezpečenie (jazykové laboratóriá, 

multimediálne učebne, PC miestnosti, 

audiovizuálna technika, výukové softvéry, 

internet, interaktívne tabule, 

dataprojektory),  

- pestrý výber krúžkov, 

- dobrá spolupráca s MŠ,  

- dobré výsledky na T 5. ,  

- dni otvorených dverí, priateľský prístup k 

žiakom, spolupráca s verejnosťou,  

- uplatňovanie inovačných metód a foriem v    

edukačnom procese,  

- organizovanie aktivít na spoluprácu s 

rodičmi, realizácia školskej televízie DINO 

TV,  

- EŽK, ETK, 

- práca na projektoch,   

- kvalitná príprava žiakov v anglickom 

jazyku a IKT, 

- projekt „Zelená škola“, 

- špeciálne pedagogičky, 

- vybavenie oddelení (nový nábytok, 

pomôcky, hračky), 

- exteriér – zeleň, veľká plocha na pohyb, 

- vyvážené psycho-sociálne podmienky, 

dodržiavanie pobytu vonku, zabezpečenie 

ochrany zdravia dieťaťa, 

- prevádzka prispôsobená požiadavkám 

rodičov od 6,00 hod. do 17,30 hod., 

- začlenenie detí podľa veku, 

- kvalifikované vychovávateľky, 

- kvalitný plán práce, úspešné plnenie 

plánovaných aktivít. 

 

 

 

 

- slabá zručnosť v IKT niektorých učiteľov, 

- slabá motivácia vyučujúcich, 

- spolupráca s rodičmi problémových žiakov, 

rôzna,  

- individuálna efektívnosť členov PK na 

rozvoji a budovaní kultúry školy,  

- spolupráca s CPPP a P,  

- nízky počet hospitácií medzi členmi MZ,  

- školská knižnica, 

- pokračovanie vo vyučovaní pohybovej 

prípravy – basketbal, 

- Spájanie detí z rôznych tried do jedného 

oddelenia, 

- úbytok detí z ŠKD počas šk. roka, 

- IKT technika – 8 vychovávateliek má 1 

notebook a 2 PC, 

- Slabý záujem o ďalšie vzdelávanie. 

- detské ihrisko prístupné verejnosti, čím sa 

zväčšuje riziko jeho poškodenia. 
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PRÍLEŽITOSTI RIZIKÁ 

 

- tvorba ŠkVP spolupráca,  

- možnosti vzdelávania, 

- monitorovať úspešných žiakov, 

- ponuka voliteľných predmetov spolupráca  

s rôznymi  organizáciami, rodičmi, 2%, 

- tímová spolupráca členov PR, 

- nové stratégie vo vzdelávaní PZ a OZ. 

- predkladanie projektov, 

- podpora zo strany rodičov. 

 

- nárast počtu detí s poruchami učenia 

a správania nedostatok finančných 

prostriedkov a neriešenie tejto situácie zo 

strany štátu 

- demografický pokles, 

- zvyšujúca sa byrokracia, zlá legislatíva, 

- subjektívne požiadavky rodičov, 

- stres a frustrácia učiteľov, 

- odchod dobrých žiakov na osemročné  

gymnáziá 

- stále sa zhoršujúce postavenie vzdelávania, 

výchovy, 

- pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov v spoločnosti  

- nefunkčné, slabé, neprofesionálne, 

nesystémové  

- reformy v rezorte školstva, 

- bezplatné  stravovanie, 

- lokalita školy – 3 školy v bezprostrednej 

blízkosti, 

- legislatívne vplyvy. 

  

 

 

P. § 2. ods. 2 písm.  a) Vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z 
  

Psychohygienické podmienky  
  

Túto oblasť  možno vyhodnotiť v  troch pilieroch našej školy v  ŠkVP  

   

 

1.  pilier: POHODA PROSTREDIA  

  

1.1. zásada: Pohoda vecného prostredia  

  

     Žiaci v školskom roku 2019/2020 využívali na prácu moderne vybavené učebne: jazykové 

laboratórium na hodinách anglického jazyka, odborné učebne – BIO, CHE, FYZ, NBV, multimediálnu 

učebňu a počítačové učebne na viacerých predmetoch, školskú knižnicu, školskú kuchynku, telocvične. 

Škola je pripravená aj na vzdelávanie žiakov so ŠVVP, SZP a zdravotne znevýhodnených, disponuje 

výťahom, je vybudovaný bezbariérový prístup do školy, bezbariérové sociálne zariadenie, scchodolez, 

dve odborné učebne pre prácu so žiakmi  so ŠVVP, špeciálny nábytok a učebné pomôcky, počítačové a 

multimediálne učebne, knižnica. V každom priestore boli dodržané pravidlá pre jeho užívanie, s ktorými 

boli žiaci oboznámení na začiatku školského roka. Správcovia učební zaistili funkčnosť a príjemnosť 

prostredia. Prostredie v triedach a učebniach bolo čisté, estetické a podnetné. 
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1.2. zásada: Pohoda sociálneho prostredia  - BEZPEČNÁ  ŠKOLA 

   

          V  školskom roku 2019/2020 bola na vyučovaní rešpektovaná jedinečnosť jednotlivca, učitelia aj 

žiaci sa mohli cítiť bezpečne a vo vzťahoch prevládala úcta, dôvera, znášanlivosť, uznanie, účasť a 

empatia,  otvorenosť v komunikácii a ak sa vyskytli nedorozumenia alebo nespokojnosť, problémy boli 

vyriešené s cieľom dosiahnutia spokojnosti. Aj v tomto školskom roku sme sa venovali prevencii 

šikanovania – najmä triedni učitelia, VP, špeciálne pedagogičky a bol určený koordinátor prevencie. Na 

zvýšenie bezpečnosti v oblasti IKT bola škola zapojená do projektu „Bezpečná škola“, v rámci ktorého 

bolo uskutočnených množstvo akcií, v procese vyučovania sa využívali rôzne podporné webové stránky, 

ako napr. www.prevenciasikanovania.sk, www.ovce.sk, www.bezpecnenainternete.sk, 

www.zodpovedne.sk, www.pomoc.sk., stopline.sk. a pod. So školou spolupracoval Slovenský výbor pre 

UNICEF – Linka detskej istoty, na hodinách informatickej výchovy si žiaci pripomenuli Deň bezpečného 

internetu zameraného na bezpečné používanie internetu, a iné. V triedach sa preberali dokumenty: 

Zmluva, Práva dieťaťa, Školský poriadok, Ako sa brániť šikanovaniu. Do schránky vo vestibule školy 

mohli žiaci vhadzovať svoje pripomienky, sťažnosti ohľadom nevhodného správania spolužiakov.  Počas 

celého školského roka sa hodnotila sociálna atmosféra a vytvárali sa v spolupráci so žiackou školskou 

radou podmienky, ktoré podporovali pocit bezpečia a kladný vzťah žiakov navzájom.  

  

1.3. zásada: Pohoda organizačného prostredia  

  

Žiaci boli vedení k upevňovaniu zdravia, chápaniu zdravia ako životnej priority. Na žiakov sme 

pôsobili v oblasti správnych stravovacích návykov. Väčšina žiakov sa stravovala v školskej jedálni, kde 

mali možnosť racionálnej výživy vhodnou skladbou obedov. Bol dodržaný pitný režim. Žiaci mohli 

využiť školský bufet, nápojové automaty na zdravé nápoje a na zdravú pitnú vodu, ktoré sa nachádzajú vo 

vestibule školy.  Cez prestávky mohli žiaci relaxovať a oddychovať či už v triedach alebo na chodbách 

školy, napr. zahrať si stolný tenis na stoloch umiestnených na chodbách školy.  

   

 

        2. pilier:   ZDRAVÉ UČENIE  

  

          Pre zdravé učenie sme vyberali najvhodnejšie formy a metódy práce, vytvárali vzdelávacie 

stratégie, prostredníctvom ktorých boli všetci žiaci zapojení do výchovno-vzdelávacieho procesu. Boli 

využívané metódy a formy prepájajúce učenie so životom, zážitkové, projektové vyučovanie, riešenie 

problémových situácií a pod. Realizovali sme program na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. V 

rámci tohto programu sme mali v pláne si pripomenúť tak ako každý školský rok rôzne akcie, ako napr. 

Svetový deň ústneho zdravia  besedou s dentálnou hygieničkou, Deň jabĺčka, Svetový deň boja proti 

fajčeniu, Európsky týždeň boja proti drogám, Staráme sa o svoje zdravie – beseda so psychologičkou, 

Májová kvapka krvi v spolupráci NTS Nitra,  do darcovstva sa zapojili pedagógovia a aj rodičia, besedou 

„Športom proti obezite“,   Deň narcisov – Liga proti rakovine a podobne. Pre hygienicko-

epidemiologické opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 a súvisiacim uzavretím škôl sa však takmer 

žiadna z uvedených akcií neuskutočnila.  

 

2.1. zásada: Zmysluplnosť  

  

          Učenie bolo prepojené so skutočným životom, žiaci sa naučili to, čo môžu využiť v praxi, využívali 

sme zážitkové učenie, hranie rolí, simulácie životných situácií, improvizácie, argumentovanie, 

hodnotenie,  žiaci sa mohli učiť  čo ich zaujíma,  čo vychádzalo z ich doterajších skúseností, zo 

skutočného života. Žiaci vedeli, že  čo sa naučia, má pre nich význam, zmysel – výsledkom procesov 

učenia bol výstupný produkt žiaka, napr.: projekt, prezentácia, referát, esej, vlastné CD, návrh na obal CD 

a pod. Samozrejme tak ako v mnohých iných prípadoch ani v tejto oblasti z dôvodu hygienicko-

epidemiologických opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 a súvisiacim uzavretím škôl sme 

nemohli uskutočňovať všetky aktivity, ktoré sme naplánovali. Mnoho z nich sa však uskutočňovalo 

v rámci dištančného vyučovania a s aktuálnym zameraní, ako príklad uvediem písanie esejí zo strany 

http://www.prevenciasikanovania.sk/
http://www.ovce.sk/
http://www.ovce.sk/
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žiakov 9. ročníka na tému „Ako vnímam život v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19“, kde 

vzniklo mnoho veľmi zaujímavých výstupov.   

 

2.2. zásada: Možnosť výberu, primeranosť  

  

         Na väčšine predmetov sme využívali prácu v skupinách a taktiež boli žiaci vedení k 

samostatnosti, na problémových úlohách hľadali konštruktívne nápady. Žiaci boli tiež vedení k 

vytváraniu vlastných postojov, k spolupráci, spontánnosti. Bol vytvorený priestor žiakom s možnosťou 

výberu úloh, výberu partnera k spolupráci pri práci vo dvojici, možnosť výberu učebne, výberu témy 

projektu podľa záujmu, možnosť výberu tempa práce, postupu, zapojenie sa do súťaží podľa vlastného 

výberu, v 1. ročníku pravidelné logopedické  chvíľky (10 – 15 min.) s našou logopedičkou, p. Evinovou. 

Učebné požiadavky boli primerané schopnostiam žiakov. Učitelia uznávali jedinečnosť v štýle učenia sa a 

rôznosť inteligenčných potencionalít žiakov, snažili sa zistiť učebný štýl žiaka a rozvíjať silné stránky 

žiaka. Taktiež sme kládli veľký dôraz na vytvorenie priestoru pre žiakov so špeciálnymi vzdelávacími 

potrebami a v spolupráci so špeciálnymi pedagogičkami sme zaistili včasné začlenenie zdravotne 

znevýhodnených žiakov a žiakov so špeciálnymi vzdelávacími potrebami.  

  Začleneným žiakom na začiatku školského roka 2019/2020 špeciálne pedagogičky vypracovali 

aktualizácie IVVP, a to po konzultáciách s vyučujúcimi, triednymi učiteľmi, odbornými pracoviskami 

a rodičmi.  Počas roka (v čase, kedy prebiehala prezenčná výučba) sa uskutočnilo mnoho formálnych 

a neformálnych konzultácií medzi pedagógmi, rodičmi, poradenskými centrami a  školskými špeciálnymi 

pedagogičkami. Žiakom a pedagógom pomáhalo 7 asistentiek učiteľa. Všetci odborní zamestnanci 

pracovali vo svojich odborných učebniach vybavených špeciálnymi pomôckami a IKT technikou. 

V období dištančného vzdelávania to bolo omnoho ťažšie, kľúčová bola spolupráca vyučujúcich so 

špeciálnymi pedagógmi. 

  

2.3. zásada: Motivujúce hodnotenie  

  

       Aj túto oblasť môžeme rozdeliť na obdobie s prezenčnou výučbou a obdobie s dištančnou 

výučbou. Pri hodnotení žiakov počas prezenčnej výučby vyučujúci volili také formy hodnotenia, ktoré 

zaistili dostatočnú spätnú väzbu, vytvárali nestresujúce prostredie, každé hodnotenie prebiehalo na 

základe porovnávania, žiaci vedeli, čo sa od nich v učení očakáva, počas učenia si mohli svoje výsledky 

učenia opravovať a zlepšovať, mali možnosť, aby sa dobre naučili a až potom boli skúšaní, hodnotení a 

známkovaní. Žiaci taktiež vedeli, čo, ako a kedy sa bude ako výsledok učenia hodnotiť, boli informovaní 

podľa akých kritérií sa ich učenie a produkt hodnotil a kedy môžu byť úspešní. Boli hodnotení vzhľadom 

k sebe, alebo ku kritériám, nie porovnávaním so spolužiakmi. Hodnotenie žiakov vychádzalo z jasne 

stanovených cieľov a konkrétnych kritérií, ktorými sa dá jeho výkon zmerať a bolo realizované na 

základe internej smernice na hodnotenie a klasifikáciu žiakov ISCED 1 a 2. Súčasťou hodnotenia je tiež 

povzbudenie do ďalšej práce, návod, ako postupovať pri odstraňovaní nedostatkov ako aj sebahodnotenie 

žiakov, ich schopnosť posúdiť svoju vlastnú prácu, vynaložené úsilie, osobné možnosti a rezervy.            

Žiakov s poruchami učenia sme hodnotili iným spôsobom, s prihliadnutím na ich špecifické poruchy 

učenia,  výkon, ale najmä snahu na hodine, či v domácej príprave. Dôsledne sa dodržiavali IVVP a 

rešpektovali sa odporúčania špeciálnych pedagogičiek. 

 Počas dištančnej výučby bola oblasť hodnotenie mimoriadne namáhavá, do hodnotenia vstupovalo 

mnoho faktorov, ako napr. nariadenia a usmernenia z MŠ SR a podobne. Ako limitujúcim faktorom sa 

ukázala nutnosť slovného hodnotenia na ISCED 1 pri všetkých vyučovacích predmetoch a na ISCED 2 

pri výchovných predmetoch. Navyše školy si mohli niektoré kritériá určiť podľa svojich možností a tak sa 

mohli rozhodnúť pre slovné hodnotenie aj v iných predmetoch, naša škola však hodnotila ostatné 

predmety na ISCED 2 klasicky, t. j. známkou. V priebehu letných prázdnin sa pre tých žiakov, ktorí sa 

nezúčastnili dištančného vzdelávania, uskutočnilo preskúšanie vedomostí podľa návrhov jednotlivých 

vyučujúcich. 
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4. pilier:  OTVORENÉ  PARTNERSTVO 

 

3.1. zásada: Spoluúčasť a spolupráca  

 

        Priestorové usporiadanie školy ponúka možnosť otvoriť školu verejnosti, a tak vytvoriť školu ako 

kultúrne, vzdelávacie a športové centrum mesta. Na spoluúčasti sa podieľa mestská a štátna správa 

i samospráva. Veľmi dobrý je vzťah s materskými školami v meste. V školskom roku 2019/2020 špeciálna 

pedagogička Mgr. Anna Evinová realizovala logopedické cvičenia v MŠ Perecká, Vojenská, 

spolupracovala na vystúpení pre MŠ Konopná a vyuč. ANJ vyučovali anglický jazyk v MŠ Konopná, 

Perecká. Samozrejme, tieto aktivity prebiehali len počas prezenčnej výučby v školách. Škola pokračovala 

aj naďalej v spolupráci s poradenským systémom Centra pedagogicko-psychologického poradenstva 

a prevencie v Leviciach v rámci pomoci slabo prospievajúcim žiakom a žiakom s poruchami správania. 

           V našej škole rozvíjame spoluúčasť a spoluprácu žiakov okrem skupinových prác na hodinách, 

najmä prácou žiakov v žiackej školskej rade. Cieľom práce žiackej školskej rady bola spolupráca 

pedagógov a žiakov pri uskutočňovaní  plánov spoločnej činnosti napr. pri tvorbe projektov.  Naučiť 

žiakov verejne vystupovať, vhodne argumentovať, niesť istú mieru zodpovednosti za život vo svojej 

škole.  

Činnosť žiackej školskej rady:    

- Celoročné hodnotenie O najkrajšiu triedu – odmena  300 € na koncoročný výlet (neuskutočnený pre 

pandémiu). 

- Deň otvorených dverí - vítanie a usmerňovanie detí s rodičmi  (neuskutočnený pre pandémiu).  

- Mikuláš s basketbalom  

- Zbieranie valentínskych pozdravov, ktoré  roztriedili a na deň sv. Valentína odovzdali adresátom v 

jednotlivých triedach.  

- Ročníkové (projektové)  práce žiakov 1. - 9. ročníka, kontrola prác, usmerňovanie žiakov, prezentácie. 

Všetky akcie boli propagované plagátmi vo všetkých triedach, plagátom na nástenke školy vo vestibule 

a oznamom v školskom rozhlase. Následne boli vyhodnotené a výsledky zverejnené plagátom na 

nástenke na nástenke školy vo vestibule a na webstránke školy.   

        Žiacka školská rada sa stretávala pravidelne každý mesiac (počas prezenčnej výučby), 

predsedníčka, zapisovateľka a ostaní členovia si svedomite plnili svoje povinnosti.  

 

 

Q. § 2. ods. 2 písm. b) Vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z    
 

Voľnočasové aktivity  

 

 
N Á Z O V    

KRÚŽKU 

Počet 

žiakov 
VEDÚCI MIESTO DEŇ  a hodina 

1 
Krúžok slovenského 

jazyka 
22 Edita Bartová 9.A Streda 14,00 

2 

3 

Krúžok slovenského 

jazyka 

Dramatický krúžok 

27 Judita Olajošová 
9.B 

7.C 

Streda 14,00 

Piatok 14,00 

4 Matematický krúžok 22 Miriam Száantóová 9.A Utorok 14,00 

5 Matematický krúžok 27 Miriam Száantóová 9.B štvrtok 14,00 

6 
Cvičenia z matematiky 

a slovenského jazyka 
25 

Lucia Uhliarová 

Oľga Ovsenáková 

8.A, 

8.B 

každý druhý 

týždeň 

Pondelok 

14,00 

7 Športový krúžok 23 Dušan Kazár V-TV Piatok 14,00 
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8 

9 

Dino Tv 

Biologický krúžok 

12 

14 
Vladimíra Mészárosová 

učebňa BIO, 

TV štúdio 

Utorok 14,10 

Streda 14,00 

10 

11 

Krúžok anglického 

jazyka 

Krúžok anglického 

jazyka 

12 

12 
Erika Gubová jaz. labor. 1, 

Utorok 14,00 

Piatok 14,00 

12 Výtvarný krúžok 10 Kvetoslava Čenková učebňa VYV Streda 14,00 

13 Fit-štýl 13 Petra Gašparová fit-miestnosť 
Pondelok 

12,45-14,45 

14 Mladý záchranár 15 Gabriela Greksová škola - región 
Sobota 9,00 - 

13,00 

15 
Spoznávame okolitý 

svet 
12 Andrea Zeleňanská 

uťebňa-dej-

zem 

Pondelok 

14,00 

16 Basketbal cudzí 11 Dana Slamková 
Dom športu, 

V-TV 

Tréningy 3x v 

týždni 

17 Basketbal cudzí 13 Katarína Dovčíková 
Dom športu, 

V-TV 

Tréningy 3x v 

týždni 

18 

 
Turistický krúžok 1 

15 

 
Miroslav Kováč okolie 

Sobota. 

Nedeľa 

19 Turistický krúžok 2 15 Eva Siekelová okolie 
Sobota. 

Nedeľa 

20 poznaj-chráň-zveľaďuj 14 Gabriela Homolová všade Sobota 

21 FLORBAL 16 Dušan Polák V-TV štvrtok 14,00 

22 Basketbal  naši 11 Katarína Dovčíková 
Dom športu, 

V-TV 

Tréningy 3x v 

týždni 

23 Športový 25 Pacalová VT 
Pondelok 

13.30 

24 Šikovníček 23 Zelienková 2.A Utorok 13.30 

25 Hudobný 24 Nedorolíková 2.A Štvrtok 13.00 - 

26 Tanečný 16 Kiselová MT 
Pondelok  

Streda 13.30 

27 Učenie hrou 13 Studená 3.C 
Pondelok 

13.30 

28 Gymnastický 13 Dianová VT 
Pondelok  

Streda 13.30 

29 Športovo-turistický 15 Čákyová MT Utorok 13.30 

30 Počítačový 30 Mojžišová PC2 
Pondelok 

13.30 

31 Počítačový 16 Kinčiová PC1 
Pondelok 

13.30 

32 Gymnastický 19 Liptáková VT Streda 13.30 

33 Ručné práce 20 Slavkovská 4.C Piatok 13.30 

34 Prírodovedný 12 Podušková 3.C Utorok 13.30 
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R. § 2. ods. 2 písm. c) Vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z 
  

Spolupráca školy s rodičmi  

  

       V tejto oblasti bolo v školskom roku 2019/2020 azda najviac vidieť, akú skutočnú klímu má 

vzťah medzi školou a rodičmi. Pre hygienicko-epidemiologické opatrenia súvisiace s ochorením COVID-

19 a súvisiacim uzavretím škôl sa práve spolupráca s rodičmi ukázala ako kľúčová a z pohľadu vedenia 

školy môžeme uviesť, že táto situácia ukázala, že spolupráca je skutočne na výbornej úrovni. Rodičia boli 

aktívni, iniciatívni a nápomocní napĺňať vyučovacie povinnosti svojich detí (samozrejme podľa svojich 

možností a schopností). Nevyskytol sa incident, ktorý by nepríjemne zasiahol do tohto vzťahu (učiteľ – 

rodič), bolo potrebné len nastaviť formy, metódy a prostriedky, ktoré by boli vhodné pre naplnenie 

vzdelávacieho procesu. Tu sa taktiež ukázalo, že nie je možné nariadiť plošne pre celú školu jeden spôsob 

vzdelávania, ale existujú mnohé faktory, ktoré to ovplyvňujú (iný je prístup na ISCED 1 a ISCED 2, iný 

na jednotlivých predmetoch, ako napr. anglický jazyk, matematika, geografia a podobne). Z uvedeného 

dôvodu bolo využívanie vhodných foriem riešených v kompetencii jednotlivých vyučujúcich, resp. 

koordinovali túto činnosť triedni učitelia na základe pokynov vedenia školy, resp. po porade s vedením 

školy. Možnosť diverzifikácie jednotlivých vzdelávacích postupov sa ukázala ako správna, čo dokazuje 

a j veľmi pozitívna spätná väzba od rodičov. Rodičovské združenia prebiehali online formou, 

zúčastňovala sa na nich väčšina rodičov. S tými rodičmi, ktorí mali problém riešiť veci vo virtuálnom 

svete, komunikovali vyučujúci (aj vedenie školy) telefonicky, resp. iným vhodným spôsobom. 

Pre hygienicko-epidemiologické opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 a súvisiacim 

uzavretím škôl sa však neuskutočnila voľba rady školy, ktorá bola presunutá na mesiac september 2020, 

avšak všetci jej členovia boli informovaní o opatreniach ovplyvňujúcich činnosť školy.  

 

S. § 2. ods. 2 písm. d) Vyhlášky Ministerstva školstva SR 9/2006 Z.z 
  

Aj v školskom roku  2019/2020 sa rozvíjala a upevňovala spolupráca s MŠ Konopná, MŠ Vojenská, MŠ 

Perecká. Pre deti z MŠ sme pripravili podujatia zamerané na spoznávanie školského prostredia. Pani 

učiteľky prvého ročníka sa zúčastnili na schôdzi rodičov v MŠ, aktivita Športujeme s Dinom hravou 

formou vzbudzovala záujem o športové aktivity v školskom prostredí, z dôvodu uzavretia škôl sa však 

neuskutočnili otvorené hodiny pre predškolákov a ich rodičov ani Deň otvorených dverí. Počas 

prezenčnej výučby prebiehala aj výučba angličtiny vďaka p. učiteľkám Karaffovej, Liptákovej, 

Mojžišovej a Kaszmánovej  ktoré preferovali efektívne hravé metódy výučby blízke vekovým 

osobitostiam predškolského veku a na MŠ Perecká a Konopná pracovala skupina logopedického krúžku  

(p. Evinová). Aj naďalej chceme pokračovať v osvedčených aktivitách, ktoré podporujú pozitívne vzťahy 

medzi našou ZŠ a materskými školami, ako napr. Rozprávkovo pre MŠ, Pesničkovo pre MŠ, spolupráca 

so štátnym podnikom Lesy SK, s Červeným krížom a s umeleckými súbormi. 

           

 

Východiská a podklady pre spracovanie správy: 

  
1. Vyhláška MŠ SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.  
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k Vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z. 

3. Plán práce Základnej školy, Saratovská 85, Levice na školský rok 2019/2020  
4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií.  
5. Informácie o činnosti Rady školy pri Základnej škole, Saratovská 85, Levice. 

 

 

 

Vypracoval: PaedDr. Peter Kriška, PhD., riaditeľ školy  
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S p r á v a 

 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

  
Základnej školy, Saratovská 85, Levice 

 

za školský rok 2019/2020 
 

 

 

 

Predkladá:   

 

 

 

PaedDr. Peter Kriška, PhD.   

riaditeľ školy 

 

 

 

 

Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 
prerokovaná na zasadnutí Pedagogickej rade dňa 30. 09. 2019    b e z     p r i p o m i e n o k 
(uznesenie č. 40/2020). 

 

 

 

Vyjadrenie rady školy:  

 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi: 

Mestu Levice 

 

s c h v á l i ť 

 

Správu o výsledkoch a podmienkach  

výchovno-vzdelávacej činnosti 

ZŠ Saratovská ul. 85 v Leviciach za školský rok 2019/2020.  

 

Uznesenie č. 2/2020 zo dňa 28. 10. 2020. 

 

 

 

         ..................................... 

Mgr. Jana Mojžišová 

        predsedníčka rady školy  

 

 


