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Správa o výchovno – vzdelávacej činnosti, 

výsledkoch a podmienkach školy/školského zariadenia 

 

Základná škola, Pribinova 1, Zlaté Moravce 

 

Školský rok 2017/2018 
 

 
a) Základné identifikačné údaje o škole 

 

1. Názov školy :   Základná škola 

2. Adresa:    Pribinova 1 

3. Telefón:    037/64 260 56, 037/63 073 85 

    Fax:     037/64 260 56 

4. e-mail:    zspribinova@pribinka.sk 

    web stránka:   www.pribinka.edupage.org. 

 

5. Zriaďovateľ:   Mesto Zlaté Moravce 

6. Riaditeľka školy:   Mgr. Lenka Herdová 

    Zástupca riaditeľa školy:  Mgr. Anna Hasprová 

     PaedDr.Lucia  Nízlová Tomajková 

   Výchovný poradca:   PaedDr. Sylvia Halgašová 

   Predseda OZPŠaV: Mgr. Pavol Sečkár 

   Ekonómka školy: Iveta Pavlendová 

   PaM Ing. Helena Petrovičová 

   Vedúca ZSŠ: PhDr. Iveta Dallošová  

7. Rada školy: Mgr. Daniela Boldišová, predseda 

 

Vyučovací jazyk: slovenský  

 

Metodické orgány školy a vedúci MZ a PK 

1. stupeň: MZ 1. – 4.                                 Mgr. Daniela Boldišová 

 ŠKD                                                        Eva Čepčeková 

2. stupeň: PK SJL-DEJ – OBN-NBV-ETV  Mgr. Pavol Sečkár 

 PK MAT – FYZ – THD          Mgr. Anna Hasprová 

 PK GEG – BIO - CHE       Ing. Miriam Bezušková 

 PK HUV – TSV – VYV,              Mgr. Eva Šabíková 

 PK CUJ       PhDr. Gabriela Čásarová, PhD 

  

Výchovná komisia: PaedDr. Sylvia Halgašová 

Žiacky parlament: PaedDr. Lucia Nízlová Tomajková  

                                                           Ing. Miriam Bezušková 

Knižnica Mgr. Marta Košútová 
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b) Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špec.výchovno-vzdelávacími potrebami 

 
 Ročník  
Triedy/žiaci 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. spolu 

Počet tried 2 3 2 2 2 2 2 2 2 19 

Počet žiakov 46+2 55    38   50 52+1 40 41 52 30 404+3 

Z toho začlenení 1 1 4 1 4 0 1 2 5 18 

Z toho počet detí  ŠKD 30 53 34 32      7      1      0      0   0 157 

Z toho počet žiakov odchádzajúcich na stredné a iné školy (5. – 9. ročník)  1+                           4          29 33 

 

Počet oddelení v ŠKD : 6 

Počet žiakov:                 157 ( počas školského roka sa počet žiakov mení) 

 

 

 

c) údaje o počte zapísaných žiakov do 1.roč.: 

 

Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka: 58 

Počet žiakov s odloženou školskou dochádzkou: 6 

Nastúpili:  44 (43+ 1 v zah.)      

 

                                                               

d) údaje o prijatí na štúdium na stredné školy 

  

V šk. roku 2017/2018 končí ZŠ, Pribinova 1 v Zlatých Moravciach 33 žiakov. 

 

Z toho-  29 žiakov 9. ročníka, ktorí  pokračujú v štúdiu na SŠ  

                4 žiaci    8. ročníka –  pokračujú v štúdiu na bilingválnom odbore                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabuľka končiacich žiakov v šk. roku 2017/2018 

 

Stredná škola –maturitný odbor – 4 ročný Počet žiakov 

  z toho dievčat 

Gymnázium Janka Kráľa, Zl. Moravce 8 6 

Gymnázium Nitra, Párovská –všeobecné 1 1 

Gymnázium Vráble - všeobecné 1 1 

Hotelová akadémia, Nitra-  hotelová akadémia 1 1 

Obchodná akadémia, Bolečkova, Nitra 1 1 

SOŠ polytechnická Zl. Moravce 
                           mechanik – elektrotechnik            

                           elektrotechnika 

                           grafik digitálnych médií 

                            

 

1 

2 

1 

 

 

 

1 

SOŠ zdravotnícka Nitra – zdravotnícky asistent 1 1 

SOŠ technická Zl.Moravce  mechanik - 

nastavovač 

3 

 

 

 

SOŠ obchodu a služieb Zl. Moravce - kozmetik 1 1 

PaSa, Levice,  učiteľstvo pre MŠ 

                         pedagogický asistent 

1 

1 

1 

1 

Stredná umelecká škola, Trenčín – dizajn 

interiéru 

1 1 

Počet žiakov pokračujúcich v maturitnom 

štúdiu 

24 16 

   

Učebné odbory  - 3 ročné   

SOŠ obchodu a služieb Zl. Moravce - kuchár 2 2 

SOŠ potravinárska, Nitra cukrár – pekár 1 
 

SOŠ polytechnická Zl. Moravce 
- autoopravár – mechanik 

- murár 

 

1 

1 

 

 

Počet žiakov pokračujúcich v učňovskom štúdiu 5 2 

   

Žiaci končiaci v 8. ročníku 

Gymnázium Golianova NR-  bilingválne štúdium,  

Obchodná akadémia ZM, - bilingválne štúdium 

 

1 

3 

 

1 

1 

Žiaci končiaci v 8. ročníku 4 2 

Počet končiacich žiakov 33 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov 
 

Priemerný prospech žiakov podľa jednotlivých predmetov a výsledky celoštátneho testovania 

žiakov  

 

Priemerný prospech žiakov –  viď príloha -tabuľka č.1 – 5 

 

Testovania: 

 
 

Porovnanie s minuloročným testovaním: 

Testovanie 5 –mierne sa zhoršili aj keď výsledok bol nad celosl. priemerom 

Testovanie 9 – priemery sa zlepšili, ale stále pod celoslovenským priemerom 

 
 

            V tomto školskom roku prebehlo celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ. 

T5- 2017 – výsledky:  22. november 2017 

Matematika – škola 68,2% o 3,5 viac ako priemerná úspešnosť v SR 64,7% 

Slovenský jazyk – škola 68,7% čo je o 5,9 % viac ako priemerná úspešnosť v SR 62,8%. 

 

  

T9 – 2018 výsledky: 21. marec 2018 

Z matematiky sme dosiahli 56% , čo je o 0,1 viac ako celoslovenský priemer (55,9%) 

V slovenskom jazyku však naši žiaci dosiahli   len  57%  - čo je menej ako bol celoslovenský 

priemer o 6% (63%) 

 

Komparo:   skušobné testovanie pred Testovaním 9 

8. a 9. ročník 

 
8. ročník – nepísali všetci žiaci, len dobrovoľne 

- test písali z rôznych predmetov, všeobecný prehľad 

 

 

9. ročník: 

 

Výsledky: 

MAT 

9.a – písalo 13žiakov                              45,38% 

9.b – písalo 14 žiakov                             38,93% 

                                                                 42,64% 

 

SJL 

9.a – 14ž                                                  60,00% 

9.b – 14ž                                                  57,14% 

                                                       58,57% 

 

 

 

 



Riaditeľské previerky: 

 
Písali sa riaditeľké previerky vo 4. a 8. ročníku – zisťovala sa príprava žiakov na testovanie 5 a 

9 v budúcom školskom roku. 

Výsledky: 

4.ročník -  4.A   SJL  71,74%                          MAT  64,10%          

 

                  4.B  SJL  82,48%                          MAT   85,02% 

- priemer v školskom roku 2016/17 boli okolo 81% 

 

8.ročník -  8.A     MAT    57,51%    

                  8.B    MAT     47,05% 

 

                 - minulý školský rok  2016/17 písali 8. ročníky zo SJL, DEJ, výsledky boli slabšie 

                   okolo 40%            

 

 

f) zoznam uplatňovaných učebných plánov 

 

Varianty vyučovania 

 

1.- 4..ročník   Štátny vzdelávací program ISCED - 1 

    Školský vzdelávací program 

 

 

5. – 9..ročník   Štátny vzdelávací program ISCED -2 

    Školský vzdelávací program 

 

V tomto školskom roku bol 3. a 7. ročník inovovaný. 

                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



g) údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedag.zamestnancov školy 

 

 

1.Celkový počet zamestnancov k 30. 6. 2018:                                                       prepočítané 

      

Pedagogickí zamestnanci                                                34                       

pedagogickí zamestnanci      učitelia                                21,39  

 vedenie školy       3 

  

 ŠKD        5,56 

 asistent učiteľa       2 

 

spolu:              31, 95 

 

 

 

nepedagogickí zamestnanci:           12    

                                                                                        administratíva         1, 5 

            ved ŠJ, kuchárky           4,6 

            prevádz. zamestnanci              4,86 

                10,96 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SPOLU:                                                                                                                         42,91 

 

 

 

2. Odbornosť vyučovania: 

 

Odbornosť vyučovania bola 94,15% a neodborne 5,85% ( TSV – delenie, nemecký jazyk, 

anglický jazyk, geografia, výchova umením a výtvarné spracovanie materiálu). 

 

(viď príloha č.6 ) 

 

 

3. Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

   
Počet pedagógov  34 

 - s aprobáciou pre 1. stupeň:  kvalifikovaných: 10 nekvalifikovaných: 0 

 - s aprobáciou pre 2. stupeň:  kvalifikovaných: 16 nekvalifikovaných: 0 

 - ŠKD:    kvalifikovaných:   6 nekvalifikovaných: 0 

- asistent učiteľa                                 kvalifikovaných:   1 nekvalifikovaných: 1 

   

Všetci pedagogickí zamestnanci majú požadovanú kvalifikáciu, ale nevyučujú len svoje 

aprobačné predmety. 

 

 

h) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedag. zamestnancov v šk.r. 2017/18 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov viď. tabuľka 

 



Vedenie školy motivovalo učiteľov na ďalšie vzdelávanie, pričom sa vzdelávali aj začínajúci 

učitelia, ale aj učitelia s niekoľkoročnou praxou. 

Pedagagogickí zamestnanci dosiahli túto úroveň vzdelania: učitelia 26 

 

samostatný pedagogocký zamestnanec    10 

1. atestácia          6 

2. astestácia        10 

Začínajúci pedagogický zamestnanec                                                 0 

 

Asistent učiteľa                                                                                    2 

 

titul PaedDr.          4 

titul PhDr.          1 

Mgr.                                                                                                  19 

Ing.                                                                                                      1 

Bez titulu                                                                                             1 

 

výchovné poradenstvo        1 

 

kreditný príplatok       6%                                                                  6 

kreditný príplatok       12%                                                              16 

kreditný príplatok        0%                                                                 4    

 

V škole nebol žiadny začínajúci učiteľ,  vysokú školu doštudovali 2, vzdelávanie Použitie 

digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní navštevovalo 19 učiteľov, interaktívna tabuľa 

a multimediálne zariadenia vo vzdelávaní 19 učiteľov.  Je potrebné získať v kontinuálnom 

vzdelávaní kompetencie v environmentálnej výchove, multikultúrnej a etnickej výchove, vo 

výchove k ľudským právam, finančnej gramotnosti a čitateľskej gramotnosti. 

 

V škole pracovalo 26 učiteľov,  z toho sú 3 muži. 

Vekové zloženie bolo nasledovné:     z toho 1.- 4.roč. 

Nad 60 rokov                                       2                                           0 

nad 50 rokov      5    3 

nad 40 rokov      7    3 

do 40 rokov       8    3 

do 30 rokov                                          4                                           1   

 

 

 

i/ Údaje o aktivitách a prezentácia školy na verejnosti 

 (viď. Príloha -Tabuľka č.7) 

 

Aktivity školy musíme vnímať v niekoľkých rovinách: 

- prezentácia školy  kultúrnymi programami pre rodičov, žiakov a širokú verejnosť 

 

- pre rodičov pripravujeme kultúrne programy napr. Mikuláš, Deň matiek, začiatok a               

ukončenie šk.roka, Vianoce 

 

- kuktúrne aktivity organizované spolu zo ŽP, karneval, Deň detí, tekvicové strašidlá, 

Halloween, najkrajšia trieda a pod. 



  

- návšteva divadelných predstavení - Nitra, Zvolen, Bratislava, výchovné koncerty a 

nástenné noviny  

 

- organizovanie niektorých predmetových olympiád a súťaží na obvodovej úrovni 

 

- MO, MP, FO, Archimediáda, GEO,CHO,HK, pričom krajské kolo tejto súťaže v 

spolupráci s KOS Nitra organizuje naša škola. 

 

- činnosť v hnutí Škola podporujúca zdravie, Deň Zeme, Stop drogám, spolupáca s 

poradenskými organizáciami predovšetkým CPPPaP s štátnou a mestskou políciou, 

napr. výcvik na dopravnom ihrisku  

 

Naše akcie a podujatia:  

- Európsky týždeň športu -  aktivity od 12.09 – 16.09  

- 4. ročník školského plesu 

- Vyhrali sme projekt s podporou Tesca – Bylinková záhrada (bývalé fontány) 

- Máme na škole tréningy Akadémie Mateja Tótha a 9. 05. sme mali besedu s Matejom 

Tóthom 

- Usporiadali sme 3. ročník výtvarnej a 2. ročník literárnej súťaže Kľúče od zlatého 

mesta 

- Zapojili sme sa do tvorby maľovanej cyklomapy, cyklomapu dáme aj pred budovu do 

areálu školy 

- Zapojili sme sa do programu Erazmus plus – program Európskej únie,  

- Našli partnerov v programe Erazmus- ERASMUS+ KA229 – Školské výmenné 

partnerstvá. Participujúce školy pochádzajú z Poľska, Turecka, Španielska, Talianska, 

Portugalska a Slovenska.  

- uskutočnil sa 3. ročník školského kola Olympiáda ľudských práv – Hl, Hj 

- zapojili sme sa do celoslovenského projektu “podpora čítania” – čitateľský maratón To 

- uskutočnila sa malá žiacka športová olympiáda – On, Pt 

 

 

 

J) Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená 

 

 1.   Projekty 

1.1  Zelená škola  - Šiš, Bz 

1.2. Škola priateľská k deťom - Hl 

1.3  Ekoalarm– Bz 

1.4 Školské ovocie – Dl, Rosinská 

1.5 Moja prvá škola – Misia modrá planéta 

1.6 Prírodná lekáreň (Tesco) 

1.7 Športová akadémia Mateja Tótha 

1.8 English  

 

 

Škola priateľská k deťom 

V školskom roku 2015/2016, 2016/17 a 2017/18 získala naša škola titul Škola 

priateľská k deťom – už po 3-krát po splnení 7 kritérií, ktorými sme sa snažili na 



našej škole vytvárať prostredie podnetné a priateľské pre deti. tento titul bol udelený len 

niektorým školám na Slovensku. 

Spolu so žiakmi sme sa zapojili do mnohých aktivít. 

            V tomto školskom roku sa opäť zapájame do programu ŠPD a dúfame, že sa 

nám podarí znovu získať titul, ktorý bol udelený len niektorým školám na Slovensku. 

 

 

Školské ovocie –  škola + ŠJ 

Školské ovocie, kde vaše deti dostávali ovocnú šťavu a ovocie 

 

 

       Moja prvá škola 

         -    Garantom projektu je Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove 

- projekt ponúka učiteľom netradičné námety na aktivity, ktoré reflektujú 

jednotlivé učivá a tematické celky inovovaného Štátneho vzdelávacieho 

programu pre primárne vzdelávanie. 

- Taktiež podporuje vzdelávací portál KOZMIX čiže digitálne vzdelávanie 

pre žiakov 1.stupňa 

- V tomto šk. roku sme sa zapojili do projektu Misia modrá planéta 

s Kozmixom, ide o environmentálny projekt rozvíjajúci vzťah človeka 

z životnému prostrediu  

 

English one 

- Tento projekt ponúka nové metódy výučby anglického jazyka  

- získali sme aj nové pomôcky,  

-  

Športová akadémia Mateja Tótha:  

 V školskom  roku 216/17 sme sa zapojili do projektu Dobrý beh O2, kde sa nám 

podarilo v rámci Nitrianskeho kraja vyhrať 1. miesto a získať tak možnosť pre 20 

detí z 1. stupňa zúčastniť sa beyplatných tréningov. 

Získali sme plaketu Športovej akadémie Mateja Tótha, ktorú nám odovzdali 28. 9. 2017 

zástupcovia ŠAMT a zástupkyňa O2 na našom ihrisku. 

 

V školskom roku 2017/18 sa mohli naši žiaci zúčastňovať  bezplatne tréningov 

Športovej akadémie olympijského víťaza Mateja Tótha. Tréningy viedli vyškolení 

tréneri. Aj týmto sa chceme poďakovať všetkým, ktorí za našu školu počas súťaže behali 

a zbierali tak cenné kilometre. Veľká vďaka patrí všetkým žiakom, učiteľom, rodičom, 

príbuzným, priateľom i ostatným aktívnym priaznivcom 

 

 

k) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole. 
  

Závery komplexnej inšpekcie sú nasledovné: cit.: “Koncepčnosť, zameranie, ciele výchovy a 

vzdelávania, plánovanie, odbornosť a pedagogické riadenie, kontrolný system a plnenie 

učebných osnov sú na dobrej úrovni. 

Veľmi dobrú úroveň má informačný systém a preventívne a multidisciplinárne aktivity školy. 

Plnenie učebných plánov, štandardov a dodržiavanie všeobecne záväzných predpisov a 

školských predpisov na primeranej úrovni. 

(Celkové hodnotenie školy je na dobrej úrovni a je lepšie ako celoslovenské výsledky a 

výsledky nitrianskeho kraja v š.r.2004/2005)” koniec cit. 



Čiastočná inšpekcia z februára 2013 už nebola pre nás taká prajná, vytkla nám nedostatky vo 

vypracovávaní Školského vzdelávacie programu predovšetkým: cit.  

a)  vypracovať východiskový stav a koncepciu ďalšej pedagogickej činnosti školy,  

a) spracovať profil absolventa vo vzťahu kľúčových kompetencií 

b) v organizačnom poriadku školy stanoviť kompetencie pre koordinátorov pre ENV 

koniec cit. 

V školskom roku 2015/16 sme mali školskú inšpekciu zameranú na Finančnú gramotnosť. 

Škola dosiahla 53,59%, celoslovenský priemer bol 50%. (február 2016) 

 

V školskom roku 2017/18 sme mali školskú inšpekciu zameranú na začlenených žiakov. 

Na základe správy o výsledkoch školskej štátnej inšpekcie sme prijali  tieto opatrenia:  

1. Absencia písomného  vyjadrenie CPPPaP 

Oslovili sme zariadenie výchovného poradenstva a prevencie k vzdelávaniu žiaka 

formou začlenenia – pošlú dodatočné písomné vyjadrenie. 

2. Odstránenie chyby pri celkovom hodnotení žiaka v 1. polroku  s mentálnym postihom  

Triedna pani učiteľka chybu opravila v triednom výkaze a v katalógovom liste. 

3. Pedagogická spôsobilosť asistentky učiteľa 

Zamestnankyňa si začne dopĺňať  pedagogickú  spôsobilosť v školskom roku 2018/19. 

        

- všetci pedagogickí pracovníci boli oboznámení o výsledkoch školskej inšpekcie na 

pracovnej porade dňa 14.03.2018, boli upovedomení o zistených nedostatkoch, 

odporúčaniach a poučeniach a  o ich odstránení  

- odporúčania postupne riešime 

 

l) Údaje o priestorových a materiálo-technických podmienkach školy 

 

Žiakov vyučujeme v dvoch budovách. Nová budova má 3 klasické  učene, učebňu IKT, 

jazykovú  učebňu a knižnicu. V súčasnom období máme v počítačovej učebni 16  (+ 1 učiteľ) 

počítačov, interaktívnu tabuľu, v jazykovej učebni 12 ( + 1 učiteľ) počítačov a interaktívnu 

tabuľu,  v učebniach školy 10  počítačov a v triedach  6  interaktívnych tabúľ, v zborovni je  

pre učiteľov  k dispozícií kopírka, tlačiareň a  počítač. 

Kultúrne podujatia sa konajú  v telocvični s javiskom, kde možno umiestniť okolo 300 osôb. 

V dvoch učebniach možno premietať DVD alebo videonahrávky. Riaditeľka, zástupcovia 

riaditeľky školy a pracovníčka Pa M majú okrem počítača  aj notebooky. Notebooky vlastnia 

aj niektorí učitelia. 

Na premietanie slúži dataprojektor, škola vlastní interaktívne tabule, niekoľko CD 

prehrávačov a iných didaktických pomôcok. Knižničný fond žiackej a učiteľskej knižnice 

pravidelne dopĺňame literatúrou. Aj pre ostatné predmety sme nakúpili nové učebné 

pomôcky, napr. geografické mapy, atlasy, dejepisné atlasy, telovýchovné pomôcky a iné. Pri 

škole je športový areál s ihriskom pre malý futbal, basketbal, volejbal,  ľahkoatletická dráha, 

doskočisko pre skok ďaleký. Športový areál nie je dobudovaný ( jeho dobudovanie je 

obsahom stavebného projektu ). 

Škola má zabezpečený bezbariérový vstup do oboch budov, hlavná budova je bezbariérová 

s výťahom na druhé poschodie, výťah bol realizovaný v rámci europrojektov. 

 

Učitelia majú prístup k rozmnožovaciemu stroju. V oboch budovách je internet, alarm a  v 

hlavnej budove je kamerový system, ktorý sme zmodernizovali, pretože bol zastaralý. Postupne 

sa nakupuje nový nábytok, žiacke lavice a stoličky.   

 



Každý žiak má samostatnú skrinku s kľúčom  na osobné veci. Veľkú pozornosť venujeme 

materiálno-technickému zabezpečeniu školy. Pravidelne sa uskutočňuje údržba  a maľovanie 

priestorov školy, postupná výmena starého nábytku, stolov a stoličiek do hlavnej budovy.  

V roku 2014 sme vytvorili jednu novú učebňu pre žiakov 1.ročníka.  Od roku 2015 

používame internetovú žiacku knižku. Zakúpili sme niekoľko prehrávačov pre učiteľov 

cudzích jazykov, pomôcky pre sociálne znevýhodnených žiakov . V oboch budovách sú na 

oknách  funkčné žalúzie, pred telocvičňou sme vybudovali úložný priestor. 

V roku 2016 sme obnovili strechu na hlavnej budove a v lete 2017 sme zmodernizovali 

školskú jedáleň a kabinet Žiackeho parlamentu. 

 
V školskom roku 2017/18: 

- prestavba miestnosti CO na učebňu techniky, nákup pomôcok, stolov na techniku 

- zakúpenie chem. – fyzikálneho stola do učebne s umývadlom, s nehorľavou plochou 

2018 

 

 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno- vzdelávacej  činnosti žiakov na 

šk.r. 2017/2018 

 

1. Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov : 673 796  €  ( 9/2017 do 8/2018) 

 

 

2. Príspevky na čiastkovú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť 

 

- neboli žiadne 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsoby použitia v členení podľa 

financovaných aktivít : 

 

a) odmeny učiteľom  7 070  € 

b) odvody   2 471  € 

c) tovary a služby  1 500  € 

 

Spolu:               11 041  € 

 

 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických 

alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít 

 

Hodnota sponzorských darov   vo forme učebných pomôcok  285  €    

 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitých predpisov: 

  

a) Sociálna pomoc občanom v HN : 

- Podpora výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného soc.vylúčením

        609,00 € 

-  

- Podpora výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohroz.soc.vylúčením 



                                                                                                                      265,60 € 

 

 

b) Vzdelávanie žiakov zo soc.znevýhod.prostredia   2 240 € 

c) Príspevok na školu v prírode      5 600 € 

d) Príspevok na lyžiarsky výcvik     2 929 € 

e) Dopravné pre žiakov       7 500 € 

f) Asistent učiteľa                19 840 € 

g) Mimoriadne výsledky      1 000 € 

 

 

 

 

 

 

n) Cieľ v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušny rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

Hlavný cieľ – škola pre slušné deti slušných rodičov zostáva. Naším dlhodobým cieľom je 

humanizácia školy, neustále zlepšovanie vzťahov učiteľ – žiak, žiak –  žiak, s cieľom 

dosiahnúť slušné a spravodlivé jednanie z oboch strán a vzájomný dialóg. Mojou víziou je 

škola, v ktorej vládne slušnosť, pokoj, vzájomné porozumenie a rešpektovanie, kde učiteľ 

s veľkou pozornosťou počúva žiaka a všetky jeho problemy a starosti rieši v spolupráci s 

rodičmi a ostatnými učiteľmi. Mám na mysli školu, v ktorej nie je vulgarizmus, neochota, 

nervozita a šikanovanie. Práca s mládežou v dnešnej dobe nie je ľahká ani jednoduchá, 

spolupráca s rodičmi je stále zložitejšia. Škola má svoje úlohy a ciele dané v štátnej škole 

štátnym vzdelávacím programom a nie je možné v každom prípade plniť požiadavy rodičov. 

V odbornej oblasti chceme zlepšiť všetky aspekty školského života, zloženie ped.zboru, 

vyučovanie jednotlivých predmetov, ale predovšetkým slovenského jazyka a matematiky, 

ako základných predmetov pre ďalšie napredovanie žiaka. Je dôležité vzdelávanie žiaka v 

prírodovených predmetoch. Ich znalosť umožní žiakom zvoliť si také povolanie, ktoré mu 

poskytne istotu v živote. Hľadanie vhodných ped. zamestnancov má za následok výmenu 

ped. zamestnancov, hľadanie takých učiteľov, ktorí vyhovujú potrebám a cieľom školy a sú 

schopní primerane plniť vysoké požiadavky na odborné, didaktické, technické, pracovné a 

ľudské kvality učiteľov. 

Škola umožní ďalšie vzdelávanie pedagogických a nepedagogických zamestnancov. 

Naďalej budeme skvalitňovať výuku CUJ, informatiky a pozorne sledovať reakcie rodičov 

na prácu školy.  

 

      Čo sa chystáme robiť: 

A 

- v ŠJ zakúpenie smažiacej panvice - zriaďovateľ 

- maľovanie  

- program Erazmus plus 

- nový program pre školy Smartbooks – cez internet 

- chceli by sme sa zapojiť do projektu finančná gramotnosť pre školy –august, 

september (prednáška pre učiteľov, práca so žiakmi) 

- čakáme na výsledok výzvy : Kompenzačné pomôcky pre začlenených žiakov Hl 



(8 000eur.) 

- chceli by sme sa zapojiť do výzvy: Zvýšenie kvality vzdelávania na základných 

školách- čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť (200 000eur.) 

- postupná výmena počítačov – v počítačovej učebni  počítače sú od roku 2011 

 

 

     B                      Dobudovať športový areál a to:       

                                                               a) ľahkoatletický areal 

         b) ihrisko pre malý futbal 

         c) volejbalové ihrisko 

          d) basketbalové ohrisko 

         e) tenisový kurt 

         f) fasáda školy 

 

Projekt bol vypracovaný, rozpočet vypracovaný na 227 000 €, žiadosť podpísaná 

zriaďovateľom a KŠÚ v Nitre zaevidoval na MŠVVaŠ SR pod číslom ID 1419. 

 

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

a  treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

 

Naša škola v mnohých oblastiach dosahuje vynikajúce výsledky. V šk.r.2013/2014 

v hodnotení škôl v rámci nitrianskeho kraja v postupových súťažiach a predmetových 

olympiádách umiestnili na prvom mieste v  rámci okresu Zlaté Moravce a na druhom mieste  

v umiestnení v rámci nitrianskeho kraja. V školskom roku 2014/2015 sme boli tiež úspešní, 

v okrese Zlaté Moravce sme už dlhodobo na krásnom 1.mieste  a v nitrianskom kraji sme na  

4.mieste zo všetkých základných škôl vo vedomostných súťažiach. 

 

V školskom roku 2015/2016 sme na   1. mieste v okrese Zlaté Moravce a na   2. mieste 

v rámci nitrianskeho kraja. 

 

V školskom roku 2017/18 sme opäť na 1. mieste v okrese Zlaté Moravce v olympiádach a 

postupových súťažiach. ( viď prílohu tab. č.8, č.9) 

 

Niet učiteľa, ktorý by v rôznych súťažiach počas školského roka nedosiahol dobré 

umiestnenie v okresnej, prípadne v krajskej súťaži. 

 V našej škole bolo 18 začlenených žiakov, poradenské organizácie pravidelne žiadajú o 

prijatie problémových žiakov do školy. Do praxe sa zapájajú všetci pedag. zamestnanci bez 

rozdielu dĺžky pedag.praxe. Fakticky nemáme učiteľa, ktorý by nedosiahol úspech aspoň 

v obvodnom kole. Najvýraznejšie výsledky v tomto šk.roku (viď prílohy – tabuľky). 

Problémy máme v dochádzke žiakov s veľkým počtom vymeškaných hodín. Rodičia 

ospravedlňujú neprítomnosť žiakov v škole a aj z malicherných príčin ich nechávajú doma. 

Budeme musieť pracovať s rodičmi, aby sa problémy, ktoré sa  vyskytnú so žiakmi riešili 

včas.  

 

Na škole pracovali koordinátori: 

1, Koordinátorky ENV: 

Zelená škola – rôzne aktivity: 

- projekt: Prírodná bylinková lekáreň 

- máj  náučná tabula + výsadba v spolupráci so Strednou polytechnickou školou 



- Deň Zeme – tematické vyučovanie v triedach 

- Apríl: videoprezentácia Ponitrie 

- Apríl: vešanie vtáčich búdok a beseda o vtákochv našom regione 

- Jún: dobudovanie: pocitového  chodníka v areály školy 

2, Koordinátor soc.- patologických javov 

- Zbierka: Biela pastelka, pre nevidiacich a slabozrakých 

- Inštalácia nástenky: Miluj život, nie drogy 

- Zbierka: Hodina deťom 

- Zapojili sme sa do akcie Bubnovačka – aby bolo deti lepšie počuť 

- Vianočná zbierka Unicef – predaj pohľadníc 

- Už 3.rok sme sa zapojili  do projektu UNICEF: Škola priateľská k deťom. V dvoch 

predchádzajúcich rokoch sa nám podarilo uspieť vo všetkých kritériach a získať titul Škola 

priateľská k deťom 

- Uskutočnili sa  programy pre rôzne ročníky v spolupráci s CPPPaP 

3, Koordinátor informatizácie 

- Zapojili sme sa do medzinárodného testovania  

TALIS – medzinárodná štúdia o vyučovaní a vzdelávaní, vybratí 23 učiteľov z databázy 

PISA – boli sme vybraní do hlavního merania Medzinárodnej štúdie PISA 2018- program 

medzinárodného hodnotenia žiakov,  vybratí 11 žiaci, 14-15rokov z databázy Núcem 

- správca webovej stránky školy 

- využíva informačný systém z projektu digiškola, vyhľadávanie a spracovanie nových 

ŠkVP 

- spravuje softvér aScAgenda a jej využívanie, IŽK, vysvedčenia 

 

5.Východiská a hlavné úlohy (dokumenty a právne predpisy ) 
 

 

Za posledných niekoľko rokov sa výrazne zlepšila MTZ a vybavenie školy. Zabezpečili sme 

veľké opravy, ktoré sú predpokladom ďalšej úspešnej práce a pozdvihli úroveň školy 

a výsledky školy, hlavne v predmetových olympiádach, postupových súťažiach a vo 

výtvarných a literárnych súťažiach na úroveň, ktorú bude veľmi ťažké v nasledujúcich rokoch 

udržať. 

 

 Východisková situácia školy je známa. V minulých rokoch sme dosiahli v oblasti materiálno 

– technického zabezpečenia veľmi dobré výsledky, ktoré umožňujú na získaných základoch 

stavať. 

 

Okrem iného sme vykonali: 

 

a, vylepšenie školskej stránky 

b, zavedenie elektronickej žiackej knižky 

c,  modernizácia nábytku 

d, opravu elektronického vrátnika 

e, opravu a výmenu oplotenia pred hlavnou budovou 

f, zriadenie novej učebne ( strp, osvetlenie, šk.tabuľa, gumolín, umývadlo) 



g, nákup počítačov do niektorých tried, tlačiarní, skartovačiek 

h, oprava stropu v šatni TEV ( sadrokartón, osvetlenie) 

i, zabezpečenie čipového systému pre stravníkov 

j, zlepšenie kamerového systému 

k, zabezpečenie montáže výlevky ŠJ, nákup vybavenia do ŠJ, sieťky na okná 

l, vybudovanie úložného priestoru pred telocvičňou 

m, zorganizovanie 4. ročníka školského plesu 

 

V školskom roku 2017/18: 

- nákup rôznych pomôcok na vyučovanie 

- výmena svietidiel za LED v celej budove 2018 

- skrášlenie okolia školy: fontány výsadba byliniek a okrasných porastov v spolupráci 

so Strednou polytechnickou školou, 

vybudovanie bylinkovej záhrady 2018 

- zakúpenie chem. – fyzikálneho stola do učebne s umývadlom, s nehorľavou plochou 

2018 

- v ŠJ zakúpenie umývačky riadu – zriaďovateľ 2017 

- nákup notebookov pre vedúcich PK, MZ 2018 

- prestavba miestnosti CO na učebňu techniky, nákup pomôcok, stolov na techniku 

 

 

 

 

Pre skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu sme posledné roky nakúpili beletriu, 

odbornú literatúru, zemepisné a dejepisné mapy, matematické príručky, atlasy zemepisné 

a dejepisné, buzoly, anglické a nemecké slovníky pre žiakov a učiteľov. 

 

 

 

 

 

 


