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Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005 o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl
a školských zariadení.
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3. Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ); Zákon č. 37/2011
z 1. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z.o výchove
a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4. Koncepcia školy na roky 2012 – 2014 a 2015 - 2017.
5. Plán práce Základnej školy, Tribečská 1653/22, Topoľčany na školský rok
2015/2016.
6. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých
metodických združení
a predmetových komisií.
7. Informácie o činnosti Rady školy pri Základnej škole, Tribečská 1653/22, Topoľčany.
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I. Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a)
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6. Vedúci zamestnanci školy:
Meno a priezvisko
Mgr. Gabriela Herodeková
Mgr. Miriam Hajrová
Mgr. Anna Krajčíková
Viera Rybanská
Renáta Božiková

Funkcie
riaditeľ školy
zástupca riaditeľa školy pre I. stupeň
zástupca riaditeľa školy pre II. stupeň
vedúca vychovávateľka ŠKD
vedúca ŠJ

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy
Rada školy pri Základnej škole, Tribečská 1653/22, Topoľčany bola ustanovená
v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách. Funkčné
obdobie sa začalo dňom 23.03.2012 na obdobie 4 rokov.

Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2015/2016

(do 21.3.2016)

Rada školy je poradný a kontrolný orgán školskej samosprávy. Jej hlavným poslaním je
presadzovanie verejných záujmov ako aj záujmov rodičov, žiakov, pedagógov
a nepedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej
kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a ku všetkým závažným rozhodnutiam
vedenia školy. Má nezastupiteľnú funkciu pri výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy.
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Členovia rady školy 2012-2016:
P.č.

Meno a priezvisko

Funkcia

Zvolený /delegovaný/ za

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ing. Rastislav Gaži
JUDr. Alexandra Gieciová
Mária Hrdá
Ing. Andrea Mazáňová
PhDr. Andrea Tomanová
Štefan Grach

predseda
podpredseda
člen
člen
člen
člen
člen

8.
9.
10.
11.

PhDr. Juraj Krajči
JUDr. Milan Lisý
Mgr. Janka Galassová
Gabriela Haluzová

za pedagogických zamestnancov
za rodičov
za rodičov
za rodičov
za rodičov /od 2.7.2014/
delegovaný zástupca zriaďovateľa
delegovaný zástupca zriaďovateľa
/od 13.1.2015/
delegovaný zástupca zriaďovateľa
delegovaný zástupca zriaďovateľa
za pedagogických zamestnancov
za nepedagogických zamestnancov

Mgr. Mária Haláková

člen
člen
člen
člen

Celkovo rada školy zasadala v školskom roku 2015/2016 trikrát.
Rada školy sa na svojich zasadnutiach zaoberala nasledovnou problematikou:
schválenie školského vzdelávacieho programu ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany pre
školský rok 2015/2016
návrh správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
školy, Tribečská 1653/22, Topoľčany za školský rok 2015/2016
vyjadrenie k žiadosti o schválenie počtu žiakov do 1. ročníka ZŠ v šk. roku 2015/2016
organizačné zabezpečenie školského roka 2015/2016
správu o hospodárení školy za rok 2015
úspechy učiteľov a žiakov v odborných súťažiach, predmetových olympiádach
a športových súťažiach
výchovno-vzdelávacie výsledky školy
úprava organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti na I. a II. stupni ZŠ
schválenie návrhu pedagógov na udelenie ďakovného listu primátorom Mesta
Topoľčany a Komenského plakety ku Dňu učiteľov
požiadavky na organizovanie kultúrnych a športových akcií
projekty realizované na škole
rozmiestnenie žiakov na štúdium na stredných školách
aktuálne informácie o výchovno-vzdelávacej činnosti školy
personálne otázky, personálne a prevádzkové zabezpečenie školy
Na zasadnutiach rady školy sa zúčastnila ako hosť riaditeľka školy Mgr. Gabriela
Herodeková, ktorá informovala radu školy a predkladala návrhy. Rada školy veľmi dobre
spolupracuje s vedením školy a je ústretová k ich návrhom a požiadavkám.
Rada školy v tomto zložení ukončila svoju činnosť dňa 21.3.2016.

V mesiaci marec 2016 sa konali voľby do Rady školy. Dňa 3. marca 2016 sa konali voľby
nepedagogických zamestnancov, dňa 7. marca 2016 sa konali voľby pedagogických
zamestnancov a 14. marca 2016 voľby zástupcov rodičov žiakov a zákonných zástupcov
žiakov. Nové zloženia Rady školy ja nesledovné:
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Členovia rady školy 2016 - 2020
P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Meno a priezvisko
Mgr. Alexandra Mrižová
Mgr. Martina Majtánová
JUDr. Alexandra Gieciová
Lenka Filipeje
Ing. Peter Kmotorka
PhDr. Andrea Tomanová
Štefan Grach
Mgr. Mária Haláková
PhDr. Juraj Krajči
JUDr. Milan Lisý
Mgr. Katarína Ďurišková

Funkcia
predseda
podpredseda
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen
člen

Zvolený /delegovaný/ za
za pedagogických zamestnancov
za pedagogických zamestnancov
za rodičov
za rodičov
za rodičov
za rodičov
delegovaný zástupca zriaďovateľa
delegovaný zástupca zriaďovateľa
delegovaný zástupca zriaďovateľa
delegovaný zástupca zriaďovateľa
za nepedagogických zamestnancov

Ustanovujúce zasadnutie RŠ pri ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany sa konalo 21. marca 2016.

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch
riaditeľa školy
1. Prehľad (zoznam) poradných orgánov riaditeľa školy:
Metodické združenie 1. - 4. ročníka
Predmetové komisie 5. – 9. ročníka
Školský klub detí
Školský psychológ
Výchovný poradca
Centrum voľného času
2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy (systém
práce poradných orgánov, rozpracovanie plánu práce školy do plánov poradných
orgánov, systém kontroly práce poradných orgánov zo strany vedenia školy, atď.)

Činnosť metodického združenia 1. – 4. ročníkov
MZ je rozdelené do troch skupín:
MZ 1.-2. ročníkov (vedúca MZ – Mgr. Ingrid Švajcová)
MZ 3.-4. ročníkov (vedúca MZ – Mgr. Jana Vránová)
MZ pre nadané deti v 1.-4. ročníkoch (vedúca MZ – Mgr. Jarmila Hainová)
MZ triednych učiteľov I. stupňa (vedúca Mgr. Ivana Kuricová)
Metodické združenie pracovalo podľa plánu, v prípade potreby sa jeho činnosť aktualizovala
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a doplnila o riešenie ďalších úloh. Realizácia vyplývala zo základných pedagogických
dokumentov.
Všetci
členovia
MZ
spolupracovali
s vedením
školy,
s rodičmi, s vychovávateľkami a školskou psychologičkou.
Uskutočnili sme štyri zasadnutia MZ s účasťou všetkých členov. Okrem úloh vytýčených v
pláne práce sme si vymieňali skúsenosti, získané na školeniach a z čítania z pedagogických
portálov.
- prebrali sme plánované učivo v súlade so štandardami a osnovami, riadili sme sa plánom
práce školy
- dvakrát ročne sme realizovali diagnostikovanie VVV v súlade s požiadavkami UO
a vzdelávacích štandardov v predmetoch slovenský jazyk, matematika, prírodoveda
.
- systematickú pozornosť sme venovali realizácii dopravnej výchovy, zaradili sme jej prvky
do každého predmetu, využívali medzipredmetové vzťahy
- žiaci sa učili logickým operáciám, schopnosti abstraktne myslieť, vyjadrovať myšlienky,
prezentovať ich, diskutovať o nich, organizovať prácu
- snažili sme sa rozvíjať ich komunikačné schopnosti, čítanie s porozumením, vyhľadávanie
a používanie informácií
- vo výchovno- vzdelávacom procese sme sa zamerali :
- na dodržiavanie základných ľudských práv, oboznámili deti s týmito právami ako aj s
právami detí, monitorovali sme správanie detí
- predchádzanie a zamedzenie akýkoľvek foriem
prejavu
rasizmu, xenofóbie,
antisemitizmu, diskriminácie a intolerancie
- realizovali aktivity zamerané na multikultúrnu výchovu a výchovu proti predsudkom
- na primárnu prevenciu drogových závislostí
- na enviromentálnu výchovu, zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadu, prevencie
proti znečisťovaniu a poškodzovaniu životného prostredia, na úpravu tried, chodieb a
okolia školy
- dbali sme na zodpovedné vedenie pedagogickej dokumentácie
- spolupracovali sme so školským psychológom pri vytváraní zdravej sociálnej klímy
a intrerpersonálnych vzťahov v triede a školskom prostredí
- zúčastňovali sme sa na vzdelávacích aktivitách
- pri riešení problémov sme spolupracovali s ŠKD a rodičmi
- pripravovali sme deti na súťaže
- uskutočnili sme školské výlety, exkurzie
- snažili sme sa začleňovať aj prierezové tematiky
- viedli sme deti k zdravému spôsobu života /konzumácia zdravých potravín/
- snažili sme sa vytvárať podmienky na tvorivú atmosféru v triedach
- snažili sme sa zvýšiť úroveň čitateľskej gramotnosti, komunikačné a vyjadrovacie
schopnosti žiakov
- pripravili sme zápis prvákov, kde sa podieľali všetky pani učiteľky
- venovali sme pozornosť nadaným a slaboprospievajúcim žiakom
- dbali sme na prevenciu a elimináciu šikanovania v súlade s Metodickým usmernením k
prevencii a riešeniu šikanovania žiakov
- vytvárali sme priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických
metód s využitím informačných a komunikačných technológií
- venovali sme pozornosť rozvíjaniu kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti
- zapájali sme deti do súťaží a aktivít, ktoré podporujú využívanie IKT
- zvýšenú starostlivosť sme venovali žiakom, ktorí majú poruchy učenia a integrovaným
žiakom
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Profesijný rast – vzdelávanie pedagógov
- Prvá atestácia
- Dosahovanie psychickej odolnosti, zvládanie stresu a syndróm vyhorenia
- Asertívne zvládanie náročných komunikačných situácií v práci učiteľa
- Cloudové riešenia a ich využitie vo vyučovacom procese
- Emocionalita a sebapoznanie v rozvoju osobnosti učiteľa
- Metodické školenie AJ vydavateľstva Oxford University Press
- English the one- nové metódy a trendy vo vyučovaní anglického jazyka
Správa o činnosti predmetovej komisie triednych učiteliek I. stupňa
Pracovné stretnutia PK TU: štvrťročne
Formy práce: prednáška, diskusia, poskytovanie aktuálnych informácii, individuálne a
skupinové poradenstvo pre triedne učiteľky
Účasť na stretnutiach PK TU I. stupňa: podľa prezenčných listín jednotlivých stretnutí
Prioritné témy stretnutí:
· povinnosti triedneho učiteľa v súvislosti so školskou integráciou žiakov
· aktívna spolupráca učiteľky a asistentky učiteľa
· spolupráca učiteľky so školskou psychologičkou pri realizácii preventívnych programov
· riešenie problémov v správaní žiakov
· efektívna komunikácia učiteľky s rodičmi žiakov
· spolupráca triednej učiteľky s poradenskými zariadeniami pri problémoch žiakov v učení
Triedne učiteľky vypracovali plán triedneho učiteľa, podľa ktorého s triedou realizovali rôzne
aktivity a diskutovali na zvolené témy. Triednické hodiny boli stanovené s časovou dotáciou
1x do mesiaca.
Prioritnou úlohou učiteliek prvého ročníka bola pozitívna adaptácia žiakov na školské
prostredie a školské povinnosti. V rámci riešenia uvedenej úlohy prebiehali pravidelne aj
individuálne konzultácie učiteliek so školskou špeciálnou pedagogičkou (otázky učenia,
spolupráca s asistentkami učiteľa) a psychologičkou (otázky správania žiakov, budovanie
triedneho kolektívu, komunikácia s rodičmi). Globálne sme zhodnotili triedy prvého ročníka
ako triedy problematické z hľadiska najmä správania, porúch pozornosti, ale taktiež sa
objavujú u žiakov aj symptómy porúch učenia. Od budúceho školského roku budú dvaja žiaci
začlenení ako žiaci so syndrómom ADHD. Naďalej plánujeme pomoc asistentiek učiteľa do
budúcich tried 2. C a 2. D.
Počas školského roka sme zdôraznili triednym učiteľkám úzku spoluprácu aj
s vychovávateľkami, najmä v oblasti vzájomného informovania sa o vzniknutých ťažkostiach,
problémoch u jednotlivých žiakov. Uvedená spolupráca je potrebná najmä z dôvodu
jednotných informácii poskytovaným rodičom žiakov.
Učiteľky ostatných ročníkov sa v triednickej práci zamerali na rozvoj – stabilitu triedy,
vzťahov medzi žiakmi, na elimináciu výskytu problémov v kolektíve súvisiacich najmä
s konfliktami medzi žiakmi. Riešenie problémov v správaní, konfliktov v triede uvádzajú
učiteľky ako jednu z najnáročnejších úloh triedneho učiteľa, ako aj následné riešenie situácie
s rodičmi. Viac krát sme museli rodičov upozorňovať, že nemôžu riešiť problém tým, že
vyhľadajú dieťa a osobne mu dohovárajú (informáciu sme sprostredkovali počas
rodičovských združení, či konzultačných hodín). Učiteľkám bolo poskytnuté individuálne aj
skupinové poradenstvo pri riešení konfliktných, či záťažových situácií zo strany školskej
psychologičky a školskej špeciálnej pedagogičky.
Na prevenciu, resp. elimináciu výskytu sociálno-patologických javov v triednych kolektívoch
sme tento školský rok realizovali viaceré preventívne programy v spolupráci so školskou
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psychologičkou. V prvom ročníku to bol preventívny program Zippyho kamaráti, v druhom
ročníku program Srdce na dlani a v treťom a štvrtom ročníku program Emka to vie –
stretnutia zamerané na určité témy ako – úcta k starším, šikanovanie, či počítačová závislosť.
V budúcom školskom roku chceme pokračovať v preventívnych programoch pre
triedne kolektívy. Taktiež plánujeme vzdelávanie a získavanie praktických skúseností,
zručností triednych učiteliek vo výchovnej práci s triedou. Vzdelávanie zabezpečia odborné
semináre a prednášky externých odborníkov v danej oblasti, ako aj interných zamestnancov –
školskej špeciálnej pedagogičky, školskej psychologičky.

Činnosť predmetových komisií 5. – 9. ročníkov
V školskom roku 2015/2016 pracovalo 8 predmetových komisií:
Vzdelávacia oblasť
Jazyk a komunikácia
Jazyk a komunikácia
Cudzie jazyky
Človek a príroda
Človek a spoločnosť,
človek a hodnoty
Matematika a práca
s informáciami,
Človek a svet práce
Umenie a kultúra
Zdravie a pohyb
Triedni učitelia

Predmety
SJL
ANJ, NEJ, RUJ

Vedúci PK
Mgr. Rastislava Macková
PaedDr. Anna Godálová

FYZ, CHE, BIO
DEJ, GEG, OBV, NBV,
ETV
MAT, INF, TECH, SVP

RNDr. Viera Glosová
Mgr. Eva Maková

VYV, VYU, HUV
TSV
II. stupeň

Ing. Dana Kopencová
PaedDr. Ladislav Vozár
Mgr. Zuzana Snopová

Mgr. Branislava Lukáčiková

Predmetové komisie zasadali pravidelne, v súlade s časovým harmonogramom. Ich
činnosť vychádzala z Plánu práce školy pre školský rok 2015/2016, z hlavných úloh práce
školy a základných pedagogických dokumentov.
Aktivity PK slovenského jazyka
-

monitorovanie vedomostí žiakov z predchádzajúceho školského roka
intenzívna príprava žiakov na Testovanie 9 a prijímacie pohovory
rozvíjanie čitateľskej gramotnosti
využívanie IKT, práca s interaktívnou tabuľou
práca novinárskeho krúžku a vydávanie školského časopisu 3bečan
práca s talentovanými žiakmi, ich príprava na recitačné a literárne súťaže
návšteva divadelných predstavení
príprava, zrealizovanie a zapojenie sa do jazykových súťaží – Európa v škole,
Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín
podujatia organizované v spolupráci so školskou knižnicou:
28. 9. 2015 – EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV - Na vyučovacích hodinách sme v tento
deň nahradili klasickú výučbu cudzích jazykov inými aktivitami. Deti sa
prostredníctvom rôznych aktivít zoznámili s rôznorodosťou jazykov na európskom
kontinente. Pomenúvali kultúrne pamiatky a krajiny, kde sa nachádzajú. Spoznávali
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-

-

krajiny Európskej únie prostredníctvom štátnych vlajok a úradných jazykov daných
krajín. Poznanie kultúry, zvykov a tradícií tej či onej krajiny si starší žiaci mohli overiť
aj prostredníctvom kvízu.
26. 10. 2015 – SÚŤAŽ O NAJZAUJÍMAVEJŠIE PODUJATIE ŠKOLSKEJ KNIŽNICE
Téma: Žiaci v školskej knižnici – v centre vzdelávania
Cieľom celoslovenského projektu bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť
u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu
nového.
Pri tejto príležitosti sme so staršími žiakmi besedovali na tému celoživotné
vzdelávanie, uvažovali sme o prítomnosti aj budúcnosti kníh i knižníc. Pripomenuli
sme si 200. výročie narodenia Ľ. Štúra – jazykovedca a kodifikátora nášho
materinského jazyka. Niektorí žiaci sa zúčastnili podujatia Celonárodná spomienka na
Ľ. Štúra, ktoré sa konalo v dňoch 24.-25.októbra 2015 v jeho rodnom Uhrovci.
Priklonili sa k názoru, že knihy, vzdelávanie a dosiahnutie vyššieho vzdelania je veľmi
dôležité. Okrem starších žiakov, ktorí sa zaoberali literárnou tvorbou Ľudovíta Štúra,
sme
zapojili
aj
mladších
návštevníkov
knižnice.
S piatakmi sme sa preto vydali do krajiny Rozprávkovo. V nej nás na nich čakal
náučno-zábavný kvíz a pracovné listy. Zaraďovali sme rozprávky podľa rôznych
kritérií – autorstva, obsahu, formy, spôsobu spracovania rozprávkových motívov.
Žiaci sa stretli s P. Dobšinským, B. Němcovou, H. CH. Andersenom, Ľ. Feldekom, Š.
Moravčíkom, M. Válkom. Spoločne vymedzili základné znaky rozprávky. Hádali
názvy rozprávok podľa textových a hudobných ukážok.
30. 10. 2015 – ZÁLOŽKA DO KNIHY SPÁJA ŠKOLY : Česko-slovenský projekt,
vzájomná výmena knižných záložiek vyrobených našimi žiakmi so žiakmi z
partnerskej školy ZŠ Josefa Ressla 2258, Pardubice
Téma: Múdrosť ukrytá v knihách
Cieľom projektu bolo nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými školami
a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré mohli deti vytvoriť
ľubovoľnou technikou. Výmena záložiek dala zúčastneným školám príležitosť k
nadviazaniu spolupráce, komunikácie alebo poznávaniu života žiakov v susednej
Českej republike.
- 15. 11. 2015 – VÝSTAVA ZÁLOŽIEK : výstava a odovzdanie záložiek, ktoré našim
žiakom poslali ich kamaráti zo ZŠ Josefa Ressla 2258, Pardubice. Vzájomná výmena
spokojnosť doma i v zahraničí.
- 16. – 18. 12. 2015 – ŠALIANSKY MAŤKO : školské kolo súťaže v umeleckom
prednese slovenskej povesti
14. 1. 2016 – NOVÉ KNIHY V NAŠEJ KNIŽNICI: výstava knižných
noviniek v ŠK
8. 2. 2016 – EURÓPA V ŠKOLE – vyhodnotenie 63. ročníka literárnovýtvarnej súťaže. Tento školský rok sa naša škola do tohto celoeurópskeho projektu
zapojila už 24-krát. Motto 63. ročníka medzinárodného projektu EURÓPA V ŠKOLE
sa viaže k Európskemu roku boja proti násiliu páchanému na ženách, ktorý vyhlásila
pre rok 2016 Európska Únia. Žiaci mali na výber z množstva tém, napríklad: Som, kto
som!, Šikana, nič pre mňa, Od dnes som statočný, Mier, to je umenie a iné. Všetky
témy boli deťom veľmi blízke, čoho dôkazom sú aj ich kvalitné práce. Do
literárnej a výtvarnej časti sa zapojilo spolu 38 žiakov.
7. 3. 2016 – BESEDA o prečítanej čítanej knihe – Antológia poviedok pre deti
My nie sme žiadne céčka - žiaci 6.A triedy besedovali o novej zbierke poviedok pre
deti a mládež.
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14. 3. 2016 – HVIEZDOSLAVOV KUBÍN:
školské kolo súťaže
v umeleckom prednese poézie a prózy I. – III. Kategória
14. 3. 2016 – TÝŽDEŇ SLOVENSKÝCH KNIŽNÍC - GUTENBERGOVA
KNIŽNICA. Pri príležitosti Týždňa slovenských knižníc zavítali žiaci 5., 6., 8. a 9. A
triedy do Apponyiovskej knižnice v Oponiciach. Stali sa živou súčasťou unikátnej
výstavy nazvanej Gutenbergova knižnica. Príbeh mníchov im priblížil vynález
kníhtlače a odkryl knihy majstrových nasledovníkov.
16. 3. 2016 – DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY: osobnosť P. Dobšinského,
slovenskí a svetoví zberatelia rozprávok – výber z ich tvorby
22. 4. 2016 – DEŇ ZEME V ŠKOLSKEJ KNIŽNICI - Pre žiakov sme
pripravili rôzne aktivity, ktorými sa sme sa snažili vzbudiť ich záujem o ochranu
životného prostredia a rozšíriť ich vedomosti o globálnych problémoch sužujúcich
našu planétu. Štvrtáci zo 4. C kreslili plagáty v anglickom jazyku, na ktoré načerpali
námet ako aj slovnú zásobu z pesničky „We’re going GREEN“ – Správajme sa
ekologicky. Žiaci 6. C triedy vyrobili pútače ku Dňu Zeme, na ktoré použili obrázky
s typickými symbolmi ochrany našej planéty. Porozprávali si medzi sebou ako môžu
šetriť surovinami, najmä vodou a elektrinou. Za odvedenú prácu dostali šťavnatú
odmenu – jablko. Chlapci a dievčatá z 5.A si pozreli prezentáciu o našej planéte,
diskutovali o triedení a recyklácii odpadu, o ohrozených druhoch zvierat, vymýšľali
zaujímavé slogany, kreslili ekopútače, zapojili sa do kvízu orientovaného na oblasť
ekológie a ochrany prírody.
3. 5. 2016 – TVORÍME KOMIKS – V rámci hodín literárnej výchovy
realizovaných v školskej knižnici sa žiaci 5. ročníka dozvedeli nové informácie
o pôvode komiksu, jeho tvorcoch, spojení výtvarného umenia a literatúry. Po prebratí
tematického celku kreslili a prezentovali svoje vlastné komiksy.
2. 6. 2016 – „ČÍTAJME SI ... 2016“ - najpočetnejší detský čitateľský maratón,
pozvaný hosť : Ing. Ida Valachová, svedkovia maratónu: Mgr. Soňa Kováčová a Mgr.
Dušan Jedinák
16. 6. 2016 – KRÁĽ ČÍTANIA 2016 - slávnostné ocenenie a korunovácia
najvytrvalejšieho čitateľa školskej knižnice v školskom roku 2015/2016
Výsledky : 1. miesto: Ema Zaťková – prečítala 7 721 strán
2. miesto: Linda Filová – prečítala 4 602 strán
3. miesto: Ema Mihaliková – prečítala 4 595 strán
Všetky žiačky sú zo 4.B triedy.
- Podujatia organizované v spolupráci s Tribečskou knižnicou v Topoľčanoch
4. 3. 2016 – Čo vieš o W.A. Mozartovi?
Je názov vedomostnej súťaže, ktorá sa uskutočnila ako jedno z podujatí organizovaných pri
príležitosti Týždňa slovenských knižníc. Zapojili sa do nej žiaci zo 6. A triedy. Súperili so
svojimi rovesníkmi zo ZŠ na Hollého ul. V Topoľčanoch. Súťažilo sa v dvoch trojčlenných
družstvách. Náš tím reprezentovali tri dievčatá – Kristína Kyseľová, Radka Liptáková a
Michelle Mária Mrižová.
15. 3. 2016 – Beseda so spisovateľkou Ľubicou Kepštovou
Do Tribečskej knižnice v Topoľčanoch zavítala spisovateľka, prekladateľka a zástupkyňa
šéfredaktora časopisu Slniečko, pani Ľubica Kepštová. Stretli sa s ňou žiaci 3. a 4. A triedy.
13. 4. 2016 – Po literárnych chodníčkoch
Naši piataci sa vydali po literárnych chodníčkoch, rozvetvených na rozmanité smery – cudzie
slová, živočíchy, spisovatelia a ich diela, biológia, geografia, hlavolamy, slovné a zvukové
hádanky. Ústrednú časť akcie tvorilo náučno-zábavné pásmo, orientované na prácu so
slovníkom cudzích slov, na hľadanie významov neznámych pojmov a priraďovanie
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nárečových slov z nášho regiónu k ich spisovnej podobe. Dešifrovali iniciály autorov detskej
literatúry a určovali názvy diel. Dokázali, že sú zdatní nielen v oblasti jazykovedy a literatúry,
ale i vo svete zvierat a rastlín. Zároveň svoju bystrosť preukázali v auditívnej časti, v ktorej
boli úspešní pri rozpoznávaní hudobných nástrojov a známych rozprávkových melódií.
21. 4. 2016 – Spoznávame osobnosti z oblasti literatúry a filmu
Žiaci 8. a 9. ročníka zavítali do Tribečskej knižnice v Topoľčanoch, aby sa bližšie zoznámili s
tvorbou prof. Dušana Dušeka a účinkovaním zosnulej herečky Kataríny Kolníkovej, členky
RND.
Aktivity PK matematiky, informatiky, techniky a sveta práce
-

využívanie informačno-komunikačných technológií pri vyučovaní matematiky, práca
s interaktívnou tabuľou
zavádzanie prvkov tvorivosti, využívanie matematiky v reálnom živote
rozvíjanie finančnej gramotnosti
náučný chodník – Duchonka-Kulháň
práca s talentovanými žiakmi, ich príprava na matematické súťaže Matematická
olympiáda a Pytagoriáda
popularizácia matematiky a zapájanie žiakov do matematických korešpondenčných
súťaží MAKS, Matematický klokan a Genius logicus
príprava žiakov deviateho ročníka na Testovanie 9 a na prijímacie skúšky
z matematiky na stredné školy
realizácia KOMPARO 8
práca na programovaní robotov v krúžku ROBOLAB, účasť na súťažiach robotiky
účasť na celosvetovom finále RoboCup v Lipsku
zapojenie sa do informatických súťaží - iBOBOR, Internetová olympiáda
účasť na súťaži TOPVEDAM
doučovanie slaboprospievajúcich žiakov
účasť na kulinárskej súťaži Kuchár bez čapice
zapojenie sa do technickej olympiády
účasť na celoslovenskej súťaži - Festival vedy a techniky – Roboty v šoubiznise
účasť na súťaži Tvorba prezentácií v PowerPoint 2007
zaraďovanie prvkov prierezových tém environmentálnej výchovy a výchovy
k manželstvu a rodičovstvu
rozvíjanie logického myslenia, rozumových schopností, manuálnych zručností
usmerňovanie žiakov k získaniu technickej gramotnosti – vedieť riešiť technické
problémy, poznať vzťah vedy a techniky a vedieť ho uplatniť
rozvíjanie tvorivého technického myslenia
besedy s príslušníkom MsP na tému Bezpečne na internete

Aktivity PK fyziky, chémie a biológie
-

škola v prírode ( 5.ročník )
náučný chodník Duchonka – Kulháň
účasť na vedeckej súťaži TOPVEDAM, získanie ceny Trnavskej univerzity
príprava žiakov na predmetové olympiády a postupové súťaže z FYZ, CHE, BIO
organizácia školských kôl predmetových olympiád
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-

-

účasť na fyzikálnej olympiáde, obvodné kolo, krajské kolo
účasť na obvodnom a krajskom kole chemickej olympiády
príprava žiakov na biologickú olympiádu – botanika, zoológia, geológia
účasť na obvodnom, krajskom a celoslovenskom kole biologickej olympiády kategórií
C, E, F
realizácia projektu ENVIROPROJEKT
beseda so včelárom
účasť na Topoľčianskom dni zdravia
účasť žiakov so svojimi projektmi na Festivale vedy a techniky v Nitre
Deň Zeme - vysadenie stromčekov v areáli školy
Postup do celoslovenského kola – Čo vieš o Hviezdach
výchova prostredníctvom životného prostredia, skvalitňovanie environmentálnej
výchovy
besedy s členom Mestskej polície na tému Kriminalita, Dopravná výchova
prevencia drogovej závislosti, účasť žiakov 7.,8. a 9. ročníka na výstave zameranej na
drogovú prevenciu, výchovný koncert pre žiakov II. stupňa zameraný na boj proti
drogám, závislosti a šikanovaniu
využívanie zážitkového učenia
účasť na súťaži Mladý záchranár, CO
enviroaktivity – Hmyzotópia - vybudovanie Hmyzieho hotelu v areáli školy

Aktivity PK cudzích jazykov
-

-

-

úrovňové testy ako spôsob preverovania vedomostí žiakov
tvorba PPT prezentácií z anglického, nemeckého a ruského jazyka v každom ročníku
práca na projekte eTwinning
realizácia aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov
prispievanie textami v anglickom jazyku do školského časopisu 3bečan
príprava žiakov na predmetové olympiády z cudzích jazykov
zorganizovanie školského kola olympiády z anglického jazyka a z nemeckého jazyka,
účasť na okresnom kole olympiády z anglického jazyka
účasť učiteľov cudzích jazykov na odborných seminároch a konferenciách anglického
jazyka organizovaných MPC Bratislava a vydavateľstva Oxford, Cambridge, INFOA,
MacMillan
návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku, Divadelné centrum Martin –
Peter Black 3 pre žiakov 6.-9.ročníka a pre žiakov 3.-5. ročníka predstavenie Puss in
Boots
rozvíjanie komunikačných zručností
využívanie kníh z oddelenia cudzojazyčnej literatúry v školskej knižnici vo výchovnovzdelávacom procese, rozvíjanie čitateľskej gramotnosti
využívanie jazykových časopisov Hello a Hurra na hodinách anglického a nemeckého
jazyka
zapojenie sa do súťaže o Najlepší cudzojazyčný komiks
účasť v súťaži v hláskovaní Spelling Competition – 1.miesto žiakov 4.ročníka
organizácia čitateľského maratónu v anglickom jazyku „Let´s read“, ktorý sa
uskutočnil 24. júna 2016 v školskej knižnici
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Aktivity PK výtvarnej výchovy, výchovy umením a hudobnej výchovy
-

využívanie inovatívnych metód a foriem práce vo výchovno-vzdelávacom procese
rozvíjanie praktických zručností žiakov
využitie výrobkov zhotovených na hodinách na dekoratívne účely v priestoroch školy
úprava areálu školy
zapájanie sa do výtvarných súťaží – Európa v škole, Vesmír očami detí, Volavkine
výtvarné dni 2016, Dielo tvojich rúk,
návštevy výstav profesionálnych a neprofesionálnych výtvarníkov a žiakov ZUŠ
príprava výstavy žiackych výtvarných prác
účasť na speváckej súťaži Slávik Slovenska
zapojenie sa do detskej výtvarnej súťaže Cyril a Metod
spevácke vystúpenia žiačok 8.D triedy na podujatiach - Lampiónový sprievod sv.
Martina, Vítanie sv. Mikuláša, Topoľčiansky deň detí
účasť na súťaži o W.A. Mozartovi
účasť na súťažiach – TOPTALENT, Slávik Slovenska

Aktivity PK dejepisu, geografie, občianskej, náboženskej, etickej výchovy
- sprostredkovávanie poznatkov o základných zákonitostiach stavu a vývoja krajiny a
rozmiestnení jej rôznych typov v priestore
- učiť žiakov chápať odlišnosti medzi jednotlivými kultúrami
- výchova k vlastenectvu, poznanie svojej vlasti
- absolvovanie náučného chodníka – Duchonka-Kulháň
- účasť na vedomostnej súťaži 8.ročníkov ZŠ o putovný pohár mesta Topoľčany
- práca s talentovanými žiakmi, ich príprava na geografickú a dejepisnú olympiádu
- zorganizovanie školského kola geografickej a dejepisnej olympiády, účasť
v obvodnom kole
- účasť vyučujúcich na dejepisných a geografických seminároch
- netradičné hodiny dejepisu – žiaci priniesli na hodinu historické exponáty z rodinných
zbierok
- návšteva židovského cintorína v Topoľčanoch
- návštevy výstav Tribečského múzea v Topoľčanoch
- návštevy rímsko-katolíckeho kostola v Topoľčanoch
- návštevy verejných pojednávaní na Okresnom súde v Topoľčanoch
- účasť na vzdelávacom projekte Svet okolo nás – India, všetky farby orientu
- zapojenie sa do súťaže – Múzeum praveku, kde kolektív žiakov 5.ročníka získal ako
cenu exkurziu do Bojnického zámku
- príprava na sviatosť birmovania – žiaci 9. ročníka

Aktivity PK telesnej výchovy
-

upevňovanie zdravia, zvyšovanie telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti žiakov
pravidelná krúžková činnosť (basketbal, florbal, futbal, strelecký krúžok, krúžok
raketových športov, gymnastický krúžok )
účasť na športových súťažiach – futbal, florbal, futsal, stolný tenis, šach, bedminton,
atletika, gymnastika, viacboj všestrannosti, basketbal, volejbal, T-ball, skok do diaľky
organizovanie športových podujatí – Športová olympiáda pre žiakov I.stupňa
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-

organizovanie okresného kola v bedmintone
zvyšovanie aktivity v starostlivosti o zdravie a zdravý životný štýl
organizovanie lyžiarskeho a snoubordingového výcviku pre žiakov 7. ročníka
organizovanie zdokonaľovacieho plaveckého výcviku pre žiakov 6. ročníka
účasť na plaveckej štafete
na základe vyhodnotenia škôl topoľčianskeho okresu sa naša ZŠ umiestnila na 3.
mieste v športových súťažiach

Analýza práce PK triednych učiteľov II. stupňa
Úlohou vedúceho PK triednych učiteľov je koordinovať prácu triednych učiteľov a vhodne
ich usmerňovať pri napĺňaní cieľov v práci so žiackym kolektívom.
Počas pravidelných stretnutí v školskom roku 2015/2016 sme sa venovali najmä otázkam
školského poriadku, výchovným problémom so žiakmi v triedach, náplni triednických hodín
a náplni práce triedneho učiteľa, problematike začlenených žiakov a asistencii učiteľa.
Problémy vo výchove a vzdelávaní sme konzultovali nielen v rámci vytýčených pravidelných
stretnutí, ale i formou individuálnych konzultácií podľa aktuálnej potreby a výskytu
problémov.
Jednou z kľúčových tém našich diskusií bola problematika funkcie a činnosti asistenta
učiteľa. Triedni učitelia boli oboznámení s náplňou a formami práce asistenta učiteľa.
Asistent učiteľa poskytuje svoje služby začleneným žiakom na základe vyjadrenia
poradenského zariadenia a rozhodnutia vedenia školy.
S cieľom optimalizovať pomoc začleneným žiakom, je nevyhnutné, aby všetky zložky
systému škola – vedenie školy, pedagógovia, vychovávatelia, školský psychológ, špeciálny
pedagóg, asistenti učiteľa – čo najviac spolupracovali a pružne hľadali vhodné riešenia
pomoci začleneným žiakom.
Vedúci PK triednych učiteľov konzultuje priebežne počas školského roka s jednotlivými
triednymi učiteľmi 1. i 2. stupňa problémy jednotlivých žiakov, skupín žiakov i celého
žiackeho kolektívu. Vedúci PK prispieva svojimi návrhmi a pripomienkami k zlepšeniu
atmosféry v triedach, a tým aj k zlepšeniu klímy na škole.
V súčasnosti je jednou z kľúčových tém našich rozhovorov téma „rodič a škola“. Často sú
triedni učitelia zo strany rodičov vystavení rôznym požiadavkám a sťažnostiam, pričom nie
vždy je v silách triedneho učiteľa tieto požiadavky, sťažnosti a nároky rodičov plniť. Triedni
učitelia často nahrádzajú funkciu rodičov. Veľkým problémom je nedostatok času, ktorí
rodičia deťom venujú. Rodičia nemajú často prehľad o trávení voľného času svojich detí,
podceňujú nástrahy dnešnej doby – látkové i nelátkové závislosti u detí, riziko predčasného
sexuálneho života, sklony k delikventnému správaniu detí. Stúpa nám v triedach počet žiakov
z rozvedených rodín, žiaci sú v domácom prostredí častejšie vystavení napätiu, agresivite, ale
aj nezáujmu zo strany dospelých, čo sa prejavuje väčším počtom žiakov, ktorí potrebujú
starostlivosť školského alebo klinického psychológa. Zvyšuje sa počet rodín, kde rodičia
odchádzajú za prácou do zahraničia a deti zostávajú v starostlivosti starých rodičov. Často nie
je v silách starých rodičov starostlivosť o deti adekvátne zvládať.
Pre vyššie spomenuté dôvody plánujeme aj v budúcom školskom roku naďalej rozvíjať úzku
spoluprácu s rodičmi našich žiakov formou pravidelných ZRŠ, ale i formou telefonických
a osobných konzultácií podľa potreby.
Pravidelne boli v triedach 1. i 2. stupňa uskutočňované triednické hodiny i triedne ZRŠ.
Triedni učitelia plnili úlohy predmetovej komisie v súlade s pokynmi a plánom.
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Prehľad o najúspešnejších žiakoch školy

Meno a priezvisko žiaka

Martin Babala

Trieda

6.A

Jozef Hrdý

8.B

Oliver Longauer

8.A

Úspech/-y žiaka
názov súťaže + (príp. druh postupového kola),
umiestnenie resp. cena
Biologická olympiáda
kategória E, odbor Geológia
okresné kolo –
1. miesto
krajské kolo –
1. miesto
celoslovenské kolo uskutoční sa 14. – 15.6.2016
v Banskej Bystrici
Matematická olympiáda
okresné kolo –

M6
1. miesto

Pytagoriáda
okresné kolo –
celoslovenské kolo Bratislave

kategória P6
1. miesto
uskutoční sa 9.6.2016 v

Pytagoriáda
kategória P7
okresné kolo –
1. miesto
celoslovenské kolo uskutoční sa 9.6.2016 v
Bratislave
Robocup Slovensko 2016
Robocup celoslovenské kolo –
1. miesto
Postup na svetové finálne v Nemecku od 30.6.2016 do
3.7.2016
Čo vieš o hviezdach
okresné kolo –
1. miesto
krajské kolo 3. miesto
celoslovenské kolo uskutoční sa 8.6.2016 v Nitre
Fyzikálna olympiáda
okresné kolo –
krajské kolo -

Simona Gogová

8.C

Alexej Pokus

6.A

Júlia Golská

8.D

1. miesto
postup

Bez ťaháka o...
3. miesto
Biologická olympiáda kategória C – projektová časť
okresné kolo 1. miesto
krajské kolo 3. miesto
Dejepisná olympiáda
kategória F
školské kolo 1. miesto
okresné kolo 1. miesto
Slávik 2016
školské kolo
–
1. miesto
okresné kolo
–
1. miesto
krajské kolo
postup bez umiestnenia
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Top Talent 2015
postup do finále
Pravidelne sa zúčastňuje vystúpení – Topoľčiansky Deň
detí, Vítanie sv. Mikuláša na Námestí M.R.Štefánika
Najlepšie kolektívy žiakov:

Kolektív futbalistov
Dominik Kubina (7.B), Rastislav Pašek (7.B), Sebastián Kain (7.B), Roland Sedláček
(7.B), Matúš Dobiaš (7.B), Raffaello Topič (7.B), Jozef Medek (5.C), Adam Beňačka
(5.B), Ivan Hlavina (6.C), Adam Mrázik (6.C)
Futbalový turnaj Dôvera Cup
okresné kolo 1. miesto
krajské kolo 7. miesto

Kolektív gymnastov
Daren Filipeje (1.C), Sebastian Schmizing (1.B), Issey Ryu Itahashi (2.A), Matej
Sloboda (1.B), Sebastián Friedl (3.B), Šimon Sucháň (1.C)
Gymnastický štvorboj
okresné kolo krajské kolo -

1. miesto
4. miesto

(Na okresnom kole Daren Filipeje získal 1.miesto aj ako jednotlivec a Issey Ryu Itahashi
3.miesto ako jednotlivec)

Dvojica Bedminton
Sascha Hanáková, Martina Hatalová
okresné kolo 1. miesto
krajské kolo 2. miesto

9.A
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Úspechy žiakov v olympiádach
Názov
olympiády

Regionálne kolo
Počet
žiakov

1.

2.

3.

4. - 10.

Olympiáda z
anglického
jazyka 1B
Olympiáda z
anglického
jazyka 1A
Dejepisná
olympiáda

1

1

1

1

Geografická
olympiáda

9

Olympiáda
zo
slovenského
jazyka

1

Biologická
olympiádakategória F

3

Fyzikálna
olympiádakategória F
Fyzikálna
olympiáda-

3

1

1

1

16

1

Krajské kolo
Počet
úspešných
žiakov

Počet
žiakov

1.

2.

3.

4. - 10.

3

2

6

1

2

1

2
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Celoslovenské kolo
Počet
úspešných
žiakov

Počet
žiakov

1.

2.

3.

4. - 10.

Počet
úspešných
žiakov

Medzinárodné kolo
Počet
žiakov

1.

2.

3.

4. - 10.

Počet
úspešných
žiakov

kategória E
Fyzikálna
olympiáda
Biologická
olympiádakategória E
Chemická
olympiáda
Fyzikálna
olympiádadružstvo
žiakov

1
5

1

1

1
1

3

1

1

1

1
1

1

1

1

1

Úspechy žiakov v športových súťažiach (jednotlivci)
Regionálne kolo

Názov
súťaže
21. majstrovstvá Slovenska
viacboja všestrannosti
Ľahká atletika MO
Stolný tenis
Cezpoľný beh žiačok
Cezpoľný beh žiakov
Plavecká štafeta
Skok do diaľky
Majstrovstvá okresu v
gymnastike
Bedminton- D
Bedminton- CH
Gymnastický štvorboj

Počet
žiakov

12
6
10
3
3
35
6
2
2
2
2

1.

2.

3.

1

3

5

2
1

2

3

Krajské kolo
Počet
žiakov

4. - 10.

1.

2.

3

5

2

1

1

1
1
5

1
1

1
1

1

1
16

3.

Celoslovenské finále
4. - 10.

Počet
žiakov

1.

2.

3.

4. - 10.

Medzinárodné súťaže
Počet
žiakov

1.

2.

3.

4. - 10.

Úspechy žiakov v športových súťažiach (kolektívy)
Názov
súťaže
Malý futbal Dôvera ŠP
Malý futbal Dôvera
MO ĽA- Dievčatá
Futbal Cup
Mc Donalds Cup
Jednota futbal Cup
Hádzaná chlapci
Coca Cola Cup
Vybíjaná
Malý futbal
Coca Cola Cup- okres
Coca Cola Cup- veľký
futbal
Volejbal- MO
Volejbal- skupina- MO
Futbal- škola na
futbalovom ihrisku
Oxdog Florbal
Basketbal- 3. skupina- okr.
Basketbal- Ž
Futbal- 2. skup.- okres
Volejbal- skupina- obvod
Bedminton
Gymnastický štvorboj

Regionálne kolo
Počet
družstiev

1.

1

1

2.

3.

4. - 10.

Krajské kolo
Počet
družstiev

1.

2.

1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

4. - 10.

1

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

3.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

1
1

1
1
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Celoslovenské finále
Počet
družstiev

1.

2.

3.

4. - 10.

Medzinárodné súťaže
Počet
družstiev

1.

2.

3.

4. - 10.

Úspechy žiakov v ostatných súťažiach (jednotlivci)
Regionálne kolo
Názov
Počet
1.
2.
3.
4. - 10.
súťaže
žiakov
Hviezdoslavov Kubín
Pytagoriáda
Slávik
Sv. Cyril a sv. Metod
Šach
Pytagoriáda P4
Pytagoriáda P5
Pytagoriáda P6
Pytagoriáda P7
Pytagoriáda P8
Čo vieš o hviezdach
Topvedám
Voda- lit. súťaž
Mestská polícia
Voda pre život- lit. súťaž
Ochranárik očami detívýtv. súťaž
i-Bobor
Vševedko
Maksík
Malá vedecká konferencia
Noc s Andersenom
Matematický klokan
Matematický klokan 3
Matematický klokan 4
Vševedko 3
Vševedko 4

11
2
4
5
11
1
4
4
4
4
1
1

3
1
2

1
1
1

4
1
3
1
1
1
1

Krajské kolo
Počet
žiakov

1.

2.

3.

Celoslovenské finále
Počet
žiakov

4. - 10.

1.

4. - 10.

1
2

2

1
1
1
1

1

1

1
0

1

1
1

1

1
2

1

3.

3

1
2

2.

1

1

1
20
30
44
1
2
33
15
15
9
14
18

20
30
38
1
2
33
2
2
2
1

Medzinárodné súťaže
Počet
žiakov

1.

2.

3.

4. - 10.

Úspechy žiakov v ostatných súťažiach (kolektívy)
Názov
súťaže
Sv. Cyril a sv. Metod
Topvedam
Mladý záchranár
Anglická spelovacia súťaž
Top oriešky
RoboCup 2016
RBA 2016 Košice

Regionálne kolo
Počet
družstiev

1.

1
1
2
1
1

1
1
1
1
1

2.

3.

4. - 10.

Krajské kolo
Počet
družstiev

1.

2.

3.

4. - 10.

Celoslovenské finále
Počet
družstiev

1.

2.

3.

4. - 10.

2

1

2
1

4
1

Medzinárodné súťaže
Počet
družstiev

1.

2.

3.

4. - 10.

1

6
2
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1

2

Školský klub detí
Vedúca ŠKD: Viera Rybanská
V školskom roku 2015/2016 navštevovalo ŠKD v priemere 266 detí v desiatich oddeleniach.
Činnosť sa začínala rannou službou od 6.00 hod. do 7.40, ktorú absolvovalo denne v priemere
27 detí. Výchovná činnosť pokračovala od 10.45 do 17.00 hod.
Základným dokumentom pre výchovnú činnosť bol Výchovný program, ktorého súčasťou
boli Výchovné plány, Výchovné osnovy a Výchovné štandardy, vypracované v súlade so
Školským vzdelávacím programom. Vo výchovných činnostiach sa striedali jednotlivé
tematické oblasti výchovy vychádzajúce z potrieb, záujmov, individuálnych schopností
a ďalších predpokladov detí, umožňujúce celostný rozvoj ich osobnosti.
Výchovný proces bol uskutočňovaný najrozličnejšími aktívnymi činnosťami - oddychovými,
rekreačnými, záujmovými a vzdelávacími. Uplatňované boli zásady komplexného rozvoja
osobnosti dieťaťa, individuálneho prístupu, sústavnosti a primeranosti, tvorivého prístupu
a zásada spojenia vzdelávania s reálnym životom. Plánovanie a realizácia konkrétnych aktivít
vychádzala zo záujmov a potrieb detí.
Počas celého školského roka 2015/2016 pracoval kolektív vychovávateliek tak, aby sa deti
v ŠKD cítili príjemne, ovládali kultivovanú komunikáciu, vyjadrovali svoj vlastný názor
a rozvíjali schopnosť riešiť problémy. Vštepovali deťom zásady kolektívnosti, kladný vzťah
k rodine, k spolužiakom a k zodpovednému plneniu školských povinností.
Každodenný pobyt v ŠKD sa vychovávateľky snažili ozvláštniť organizovaním aktivít, ktoré
boli pripravované s prihliadnutím na záujmy a potreby detí. Záujmovú činnosť realizovali na
základe cieľov a princípov jednotlivých oblastí výchovy.
K obľúbeným aktivitám s najrôznejším zameraním patrili v tomto školskom roku nasledovné:
- Skrášľujeme si školský klub - výzdoba interiéru podľa ročných období
- Pasovanie prvákov - privítanie nových detí v ŠKD (námornícka tématika)
- Písmenková jašenica (kreatívna tvorba slov)
- Tekvičková párty - zábavné popoludnie hier a súťaží
- Párky v župane (gastronómia v školskej kuchynke)
- Adventná fantázia- vianočné aranžovanie
- Vianočné pečenie, zdobenie medovníkov
- Eskimácke popoludnie (zimné súťažné disciplíny)
- Fašiangový karneval- zábavné popoludnie v maskách
- Riskni to s knihou (popoludnie v školskej knižnici)
- Hľadanie veľkonočných vajíčkok
- 35 statočných (chudnutie na základe zdravej životosprávy)
- Behám, beháš, beháme (10 jarných kilometrov)
- Patríme k sebe (fotodokument vzťahu dieťa – matka ku Dňu matiek)
- Výmenný obchod (burza detských výrobkov, ošatenia)
- Deň otcov (súťažné popoludnie pre otcov)
- Sme hviezdy (talentová súťaž)
- Deň detí - zábavno-súťažné popoludnie na školskom dvore
- Olympiáda- šiesty ročník olympijských športov
Príprava príležitostných akcií je náročná finančne aj časovo, no je veľmi efektívna z pohľadu
zážitkového bohatstva detí, ktoré sa ho zúčastnili.
Práca v Školskom klube detí je náročná, vyžaduje si vysokú úroveň tvorivosti a trpezlivosti.
Vychovávateľka sa musí preto neustále sebavzdelávať a hľadať inšpiračné zdroje
v pedagogických časopisoch a na internetových stránkach určených pre prácu s deťmi. Iba tak
sa jej podarí splniť stanovené ciele a uspokojiť náročné požiadavky zverených detí.
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Činnosť výchovného poradcu
Výchovný poradca: Mgr. Ivan Vöpy
Výchovný poradca plnil úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania,
profesijnej orientácie žiakov i v oblasti problémového a delikventného vývinu detí.
Poskytoval metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy, zákonným
zástupcom žiakov a žiakom základnej školy. Spolupracoval s vedením školy, s triednymi
učiteľmi, so školskými psychologičkami, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny
v Topoľčanoch a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
v Topoľčanoch.
V školskom roku 2015/2016 boli zriadené v ZŠ 3 deviate triedy s počtom žiakov 53.
Prijímacieho pokračovania sa zúčastnili všetci žiaci 9. ročníka, 5 žiakov 8. ročníka a 7 žiakov
5. ročníka. Na vybrané stredné školy boli prijatí všetci žiaci 9. ročníka, 2 žiaci 8. ročníka
a 4 žiaci 5. ročníka.
Podľa záujmu sa žiaci 9. ročníka individuálne zúčastňovali „Dní otvorených dverí“
na stredných školách a na vybraných školách (s veľkým počtom uchádzačov) sa zúčastnili
skupinovo v sprievode výchovného poradcu. 28. októbra sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili
„Burzy práce a informácií“ konanej v dome kultúry v Topoľčanoch. 18. marca 2016
sa zúčastnil so žiakmi 8. ročníka exkurzie do firmy ZKW Slovakia za účelom profesijnej
orientácie žiakov, ako aj získania informácií o duálnom vzdelávaní.
Žiaci boli pravidelne informovaní o SŠ a prijímacom konaní formou individuálnych
pohovorov, skupinových sedení, násteniek.
V mesiaci september 2015, na úvodnom rodičovskom združení pre rodičov žiakov
5. ročníka, informoval rodičov o možnosti štúdia na osemročnom gymnáziu a kritériách
prijímania žiakov. Taktiež výchovný poradca informoval rodičov žiakov o príprave
a organizácii celoplošného testovania žiakov 5. ročníkov – Testovanie 5, ktorého sa nemali
zúčastniť žiaci so zdravotným znevýhodnením. Bol koordinátorom tohto testovania, ktoré
sa uskutočnilo 25. novembra 2015.
V mesiaci január 2016 bolo zorganizované rodičovské združenie pre rodičov žiakov
9. ročníka o voľbe strednej školy, sieti stredných škôl a kritériách prijímania žiakov na SŠ,
ktoré boli známe z novembrovej pracovnej porady výchovných poradcov. Taktiež výchovný
poradca informoval rodičov žiakov o príprave a organizácii celoplošného testovania žiakov
9. ročníkov – Testovanie 9. Bol koordinátorom tohto testovania, ktoré sa uskutočnilo 6. apríla
2016.
V mesiaci február boli spoločne so žiakmi a rodičmi vyplnené a zaslané prihlášky na
stredné školy, ktoré vyžadovali overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu.
V mesiaci apríl boli vyplnené a v spolupráci s riaditeľstvom školy odoslané prihlášky
žiakov na stredné školy. Tiež sa uskutočnilo Testovanie 9, ktorého priebeh zabezpečoval
výchovný poradca ako hlavný koordinátor.
V mesiaci máj sa žiaci, ktorí podávali prihlášky na 4-ročné maturitné štúdium, zúčastnili
písomných prijímacích skúšok.
V priebehu mesiacov máj a jún boli žiakom vydávané zápisné lístky a vedený prehľad
o zapisovaní žiakov na stredné školy.
V mesiacoch máj a jún boli vykonávané pohovory so žiakmi 8. ročníka, následne boli
vyplnené predbežné prihlášky žiakov 8. ročníka na SŠ a zbery informácií zaslané do ŠVS
Piešťany prostredníctvom programu Proforient.
V mesiaci máj sa žiaci 8. ročníka zúčastnili zisťovania profesijnej orientácie
organizovaného Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie formou
papierového dotazníka, ktorého vyhodnotenie získali v júni.
Počas celého školského roka bola uskutočňovaná poradenská činnosť výchovného
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poradcu.
Výchovný poradca sa zúčastnil všetkých pracovných porád, ktoré organizovalo Centrum
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Topoľčanoch.
Spolupracoval najmä s triednymi učiteľmi 5. a 9. ročníka, so školskými psychologičkami
a s koordinátorkou protidrogovej výchovy.
Výchovný poradca spolupracoval:
1. s vedením školy, /plán práce, pohovory s rodičmi so žiakmi, org. Testovania 5 a 9, …/
2. s triednymi učiteľmi, /správanie žiakov, záujem o SŠ, doučovanie, nadaní
a integrovaní žiaci, súťaže, olympiády…/
3. so školskými psychologičkami, /integrácia žiakov, individuálne plány pre žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, org. Testovania 5 a 9, problémové
správanie žiakov, vyšetrenia, hodnotenie plnenia individuálnych plánov…/
4. s Úradom práce, rodiny a sociálnych vecí v Topoľčanoch /účasť na Burze práce
a informácií, besedy a aktivity ohľadom výberu SŠ, nahlásenie neospravedlnených
hodín – záškoláctvo/
5. so Školským výpočtovým strediskom Piešťany /pravidelné odosielanie záujmu
žiakov o SŠ, odoslanie prihlášok žiakov, známok žiakov, práca s programom
Proforient/
6. so Školským výpočtovým strediskom Michalovce /prihlasovanie žiakov a
organizácia Testovania 5 a Testovania 9, kritériá SŠ, prehľad záujmu o SŠ – program
Proforient/
7. s NÚCEM /organizácia Testovania 5 a Testovania 9, výsledky Testovania 5 a 9/
8. s riaditeľmi a výchovnými poradcami stredných škôl /odoslanie prihlášok žiakov,
komunikácia ohľadom kritérií, neprijatých žiakov, voľných miest a odvolacieho
konania/

Činnosť školského psychológa
Školská psychologička: Mgr. Zuzana Snopová
Aktivity vykonávané na druhom stupni našej ZŠ v rámci školskej psychológie môžeme deliť
najmä do týchto troch oblastí :
- preventívne : prevencia v oblasti duševného zdravia a harmonického, všestranného vývinu
detí, prevencia v oblasti agresivity ( verbálnej i neverbálnej ) a šikany
medzi deťmi, predchádzanie strachom, úzkostiam, depresiám a suicidálnym
pokusom u detí , predchádzanie konfliktom v detskom kolektíve,
predchádzanie konfliktom žiak – učiteľ, učiteľ – žiak, učiteľ – žiacky
kolektív, žiacky kolektív – učiteľ, učiteľ - učiteľ
- identifikačno – diagnostické : identifikácia a včasné podchytenie porúch učenia
a správania u detí, najmä na prvom stupni ZŠ, následná spolupráca
s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,
Špeciálno – pedagogickou poradňou, Súkromným centrom
špeciálnopedagogického poradenstva, detským psychiatrom,
špeciálnym pedagógom , účasť na korekcii porúch správania a učenia,
koordinácia spolupráce medzi odborníkmi
- intervenčné – okamžitý zásah školského psychológa pri vzniknutých každodenných
problémoch v žiackom kolektíve, v prípadoch záškoláctva, šikanovania, pri
učebných, osobných a rodinných problémoch detí, pri suicidálnych
pokusoch, úzkostiach, stresoch a depresiách, pri ohlásených prípadoch
týrania, zanedbávania, zneužívania detí
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úzka spolupráca / osobne, telefonicky, v písomnom styku / s oddelením Sociálno –
právnej ochrany detí a kurately pri závažných problémoch v rodine / rozvod rodičov
žiakov, striedavá starostlivosť o dieťa, nedostatočná starostlivosť o dieťa v rodine –
zanedbávanie povinnej výživy a výchovy, nedostatočná spolupráca rodiny a školy,
neospravedlnené absencie /
- úzka spolupráca s príslušníkmi Polície SR a Mestskej polície v Topoľčanoch pri
riešení problémových prejavov správania u starších žiakov na druhom stupni našej školy
/ delikventné správanie, záškoláctvo, protispoločenské tendencie /, ako aj v oblasti
preventívnych aktivít / koordinácia aktivít v rámci projektu „Správaj sa normálne“,
organizovanie besied s príslušníkom Mestskej polície – témy : „ Protidrogová prevencia“,
„ Bezpečne na internete“/
-

AKTIVITY :
- aktívna účasť na zápise detí do 1. ročníka počas apríla 2016 , konzultácie s rodičmi detí,
u ktorých bol predpokladaný odklad školskej dochádzky, odporúčanie detí na vyšetrenie
do CPPPaP, konzultácia so spolupracujúcimi odborníkmi
- koordinácia spolupráce pri vypracovávaní individuálneho vzdelávacieho programu
integrovaných žiakov,
úzka spolupráca s triednymi učiteľmi žiakov, ostatnými
vyučujúcimi, školským špeciálnym pedagógom, asistentmi učiteľa i poradenskými
zariadeniami
- vypracovávanie správ na žiakov pre potreby poradenských zariadení a odborníkov –
psychológov, psychiatrov, špeciálnych pedagógov
- realizácia sociálno – psychologických tréningov vo vybraných triedach v spolupráci
s triednymi učiteľmi – zameranie na rozvoj empatie, asertivity, kooperácie, prosociálnosti,
odstránenie neznášanlivosti, rasových prejavov a netolerancie medzi deťmi
- riešenie opakovaných prípadov šikanovania, kyberšikanovania a sebapoškodzovania
- aplikovanie princípov Výchovy k manželstvu a rodičovstvu, Výchovy k zdravému
životnému štýlu v každodennom kontakte so žiakmi – v rámci individuálnych i
skupinových stretnutí, ako aj pri stretnutí s rodičmi žiakov
- časté, opakované konzultácie s triednymi učiteľmi, ostatnými vyučujúcimi,
vychovávateľmi, asistentmi žiakov a vedením školy zamerané na zlepšenie sociálnej
klímy a atmosféry na škole i v triedach, medzi deťmi ako aj pri riešení aktuálnych
problémov jednotlivcov i kolektívov
- spolupráca pri prepracovaní Školského poriadku, pripomienkovanie, poskytnutie nových
návrhov
- účasť na zasadnutiach Detského parlamentu, poradenstvo pre zástupcov parlamentu
- informovanie o činnosti a záveroch zistení školského psychológa, podávanie
zlepšujúcich návrhov na pracovných poradách školy
- účasť na triednych schôdzkach vo vybraných triedach – prevencia, ale aj riešenie
aktuálnych problémov v triedach / konflikty medzi žiakmi, agresivita, nevhodná
komunikácia /
- úzka spolupráca s vedením školy – vzájomná výmena informácií s cieľom skvalitniť
služby poskytované žiakom s problémami v učení , správaní, v rodinnom prostredí
- pozorovanie detí v prirodzených podmienkach ( prestávky, hry v prírode, výlety,
exkurzie, iné mimoškolské aktivity a školské akcie ) za účelom odhalenia porúch
správania a monitorovania sociálnych vzťahov
- pravidelné konzultácie so spolupracujúcim školským psychológom, výchovným
poradcom a školským špeciálnym pedagógom
- spoluúčasť na kariérnom poradenstve pre žiakov 9. ročníka
- odpovede žiakom na listy v „ Schránke dôvery“
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-

-

-

-

v spolupráci s asistentmi učiteľa a školským špeciálnym pedagógom – účasť na korekcií
porúch učenia a správania, navrhovanie vhodných prístupov, metód a foriem práce s
deťmi
spoluorganizovanie prednášok o správnom fyzickom, psychickom a sociálnom vývine pod
názvom „ Dospievam.....“- prednášky určené pre žiakov ôsmeho a deviateho ročníka
v rámci Výchovy k manželstvu a rodičovstvu / prevencia porúch príjmu potravy, rozvoj
zdravého sebaobrazu, budovanie zdravých rodinných vzťahov, prevencia pohlavne
prenosných chorôb, dôraz na odďaľovanie predčasného sexuálneho správania /
v spolupráci so školskou psychologičkou pre prvý stupeň - realizácia programu „ Zippyho
kamaráti“ u žiakov prvého ročníka pod záštitou a odborným dohľadom Ligy za duševné
zdravie / projekt zameraný na zlepšovanie komunikačných a sociálnych zručností u detí,
ako aj budovanie empatie a asertivity, zvládania konfliktov, kríz a záťažových situácií
v živote ale i riešenie bežných detských problémov doma i v škole /
absolvovanie inovačného vzdelávania vo Výskumnom ústave detskej psychológie
a patopsychológie s názvom „ Psychologická starostlivosť o intelektovo nadané deti.“

Pracovné aktivity školského psychológa počas školského roka 2015/ 2016 vychádzali z plánu
práce a nariadení vedenia školy, pričom vždy boli zohľadnené najmä aktuálne potreby
a požiadavky všetkých podsystémov v systéme škola, mnohokrát bolo nevyhnutne pružne
reagovať na krízové situácie a okamžite riešiť vzniknuté problémy.

Celoročné vyhodnotenie činnosti CVČ v školskom roku 2015/2016
Centrum voľného času Tribcentrum (ďalej len CVČ) v školskom roku 2015/2016
zabezpečovalo výchovno-vzdelávacie činnosti a aktívny oddych v čase mimo vyučovania
formou pravidelných, príležitostných i spontánnych aktivít počas celého školského roka.
Utváralo podmienky na neformálne vzdelávanie, organizovalo a zabezpečovalo výchovnovzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja záujmov detí. CVČ realizovalo výchovnovzdelávacie, rekreačné, školiace aktivity v oblasti práce s deťmi vo voľnom čase, vytváralo
podmienky pre relaxáciu a aktívne trávenie voľného času detí, podieľalo sa na formovaní
návykov užitočného využívania voľného času, rozvíjaní talentu a tvorivosti.
Centrum voľného času plnilo úlohy v súlade s Výchovným programom CVČ
Tribcentrum na šk. rok 2015/2016 v rámci realizácie naplánovaných výchovno-vzdelávacích
aktivít s deťmi. Personálne bola prevádzka CVČ zabezpečovaná internými a externými
pracovníkmi školy, ktorí svojím vzdelaním spĺňali podmienky odbornej a pedagogickej
spôsobilosti.
Prehľad záujmových útvarov v školskom roku 2015/2016

P.č.

Názov záujmového útvaru

1
2
3
4
5

Detský počítačový svet
Fit Dance
Florbal - mladší žiaci
Florbal - starší žiaci *zrušený 31.5.2016
Futbal - I. stupeň B
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Vedúci záujmového útvaru
Mgr. Miroslava Patai
Mgr. Miroslava Patai
Mgr. Martina Majtánová
Jozef Kakula
PaedDr. Ladislav Vozár

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Futbal - I.stupeň A
Futbalový krúžok
Gymnastický krúžok I.
Gymnastický krúžok II.
Krúžok raketových športov
Loptové hry
Malý vedec
Novinársky - "3bečan"
RoboLab I.
RoboLab II.
Roztlieskavačky
Staviame Lego
Strelecký krúžok
Šachový krúžok
Tvoriváčik
Veselá farbička

Jozef Kakula
PaedDr. Ladislav Vozár
Mgr. Miroslava Patai
Mgr. Miroslava Patai
Mgr. Ivan Vӧpy
Mgr. Eva Maková
Mgr. Miroslava Patai
Mgr. Tomáš Kováčik
Ing. Rastislav Gaži
Ing. Rastislav Gaži
Mgr. Miroslava Patai
Mgr. Darina Mišovýchová
Mgr. Ivan Kopčan
Ing. Martin Bujna
Mgr. Miroslava Patai
Mgr. Miroslava Patai

Činnosť v záujmových útvaroch počas školského roka 2015/2016 bola pravidelná a
cieľavedomá, zameraná na pravidelnú činnosť v ZÚ. Do činnosti boli zaradené aj podujatia
príležitostného charakteru podľa potrieb a záujmov detí a mládeže. Vyhodnotenie záujmovej
a príležitostnej činnosti CVČ v školskom roku 2015/2016 zahŕňa účasť, výsledky a úspechy
vyššie uvedených záujmových útvarov CVČ na rôznych projektoch, súťažiach, vystúpeniach,
športových a kultúrnych podujatiach:
Veselá farbička – výtvarná súťaž „Ochranárik očami detí“ – 1. miesto Lucia Poništová,
2.miesto Sofia Urminská
Roztlieskavačky, FitDance
V školskom roku 2015/2016 sa žiačky, ktoré navštevovali záujmový krúžok Roztlieskavačky
a FitDance, zúčastnili vystúpení:
Vianočný školský jarmok – tanečná choreografia Country cheerleaders,
Školská športová olympiáda – tanečná choreografia Hula Hoop
tanečná choreografia Balada Boa
tanečná choreografia Whistle dance
Príležitostné podujatia – V zdravom tele zdravý duch, FitDance show
Gymnastický krúžok I.,II
Školské majstrovstvá okresu Topoľčany v gymnastickom štvorboji žiakov a žiačok ZŠ:
Kategória A - dievčatá – 4. miesto
Kategória A - chlapci – 1. Miesto
Kategória B - dievčatá – 4. miesto
Školské majstrovstvá Nitrianskeho kraja v gymnastickom štvorboji žiakov ZŠ:
Kategória A - chlapci – 4. miesto
Futbal – I. stupeň, Futbalový krúžok
Futbal starších žiakov – COCA-COLA CUP
- 0. kolo – 1. miesto (postup do 1. kola)
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- 1. kolo – 1. miesto
- 2. kolo – 3. miesto
Futbal mladších žiakov - DÔVERA CUP
- MAJSTROVSTVÁ OKRESU – 1. miesto
- MAJSTROVSTVÁ KRAJA – 7. miesto
Futbal mladších žiakov - McDonalds Cup
- MAJSTROVSTVÁ OKRESU – 3. miesto v skupine
Futbal starších žiakov - JEDNOTA FUTBAL CUP
- MAJSTROVSTVÁ OKRESU – 2. miesto
Futbal mladších žiakov - ŠKOLA NA FUTBALOVOM IHRISKU – 3. miesto v skupine
Krúžok raketových športov: MO - Bedminton – žiačky - 1.miesto
MK - Bedminton – žiačky - 2.miesto
MO - Bedminton – žiaci - 2.miesto
MO - Stolný tenis - žiačky - 2.miesto
MO - Stolný tenis – žiaci - 1.miesto
MK - Stolný tenis - žiaci – 2.miesto
Šachový krúžok
MO v šachu ZŠ - 1. miesto Patrik Verbytskiy, 2. miesto Lukáš Varga, 4. miesto Filip
Adamkovič, 7. miesto Šimon Peter, 12. miesto Tomáš Zdychavský, 14. miesto Martin Babala,
16. miesto Jakub Nikodém, 24. miesto Martin Karcol, 30. Jakub Jelenčík a 34. miesto Rudolf
Sloboda, 2. miesto Karolína Mésarošová
Turnaje zo série Grand Prix mládeže ( GPX ) – Šimon Peter – 10. miesto v GPX okresu
Topoľčany, Samuel Seleš – 2. miesto v GPX okresu Topoľčany, Adam Ducký – účasť na
všetkých turnajoch v okrese Topoľčany, na GPX v Nitre a Trakoviciach
MSR v šachu - Lukáš Varga – 8. Miesto, Karolína Mésarošová - 8. miesto
Florbal – ml.žiaci: OXDOG FLORBAL ZŠ CUP 2015 – 4. miesto
Loptové hry: MO vo futbale mladších žiakov DÔVERA CUP – oblastné kolo – 1. miesto
MO vo futbale mladších žiakov DÔVERA CUP– 2. miesto
Futbal starších žiačok - COCA-COLA CUP – 2. miesto v skupine
RoboLab I.,II.
RobotParty 2015 - robotici zo záujmového útvaru RoboLab pod vedením Ing. Rastislava
Gažiho predstavili vo svojej expozícii celú sadu robotov pre robotický futbal, robota
záchranára a robota hudobníka. Diskutovali s návštevníkmi o konštrukcii, stavbe a
programovaní robotov, vysvetľovali funkcionalitu jednotlivých modulov, snímačov a
riadiacej jednotky robotov. Predviedli, vysvetlili a umožnili účastníkom PartyRobot zahrať si
originálny robotický futbal a vyskúšať si dopraviť loptu do súperovej bránky pričom súpermi
boli futbalové roboty XLC tímu, ktorý na tohtoročných Majstrovstvách sveta v robotike
RoboCup 2015 v Číne získali v supertímovej súťaži Open League 1. miesto a titul Majstrov
sveta.
Robotický Battle Alejová -RBA2016 Košice
Skupina Elektronika – 3. miesto
Lego Knockout Skupina Y – 1. miesto
Skupina Robotická výzva – 5. miesto.
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II. Údaje o žiakoch školy za školský rok 2015/2016 (§ 2 ods. 1 písm. b)
Prehľad o triedach, počtoch žiakov a triednictve
Počet žiakov
Trieda
začiatok
šk. roka

1.A
1.B
1.C
1.D

15
24
24
24

Triedny učiteľ
(titul, meno a priezvisko)

koniec
šk. roka

Mgr. Zuzana Lukáčová
Mgr. Gabriela Herdová
Mgr. Drahomíra Šupová
Mgr. Janka Tílešová/
Mgr. Alexandra Benková od

16
24
22
24

1.2.16

2.A
2.B
2.C
2.D
3.A
3.B
3.C
3.D
4.A
4.B
4.C
4.D
5.A
5.B
5.C
6.A
6.B
6.C
7.A
7.B

13
22
23
22
16
23
24
24
12
21
22
21
13
21
22
13
26
25
23
24

13
21
23
22
16
23
24
24
12
21
22
21
13
22
22
13
26
25
23
24

7.C
8.A
8.B
8.C
8.D
9.A
9.B
9.C

18
10
24
24
24
4
27
23
651

17
10
25
24
24
4
27
23
650

CELKOM
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Mgr. Jana Gallasová
Mgr. Jana Rumanová
Mgr. Andrea Jakubičková
Mgr. Ingrid Švajcová
Mgr. Martina Majtánová
Mgr. Soňa Holbayová
Mgr. Božena Kováčová
Mgr. Eva Gregorová
Mgr. Jarmila Hainová
Mgr. Darina Mišovýchová
Mgr. Jana Vránová
Mgr. Dana Strejčková
Mgr. Silvia Schmizingová
Mgr. Eva Maková
Mgr. Branislava Lukáčiková
Mgr. Miriam Sedláčeková
Mgr. Tomáš Kováčik
Mgr. Alexandra Mrižová
RNDr. Viera Glosová
PhDr. Annamarie Mikulová
Ing. Dana Kopencová od 2.11.2015
Mgr. Ivan Kopčan
Mgr. Zuzana Snopová
Rastislava Macková
PaedDr. Anna Godálová
PhDr. Jana Červeňanská
Mgr. Zuzana Snopová
Mgr. Zlata Pavlovičová
PaedDr. Ľubica Balážiová

Školský klub detí
Počet žiakov
Oddelenie ŠKD

oddelenie I.
oddelenie II.
oddelenie III.
oddelenie IV.
oddelenie V.
oddelenie VI.
oddelenie VII.
oddelenie VIII.
oddelenie IX.
oddelenie X.
CELKOM

začiatok
šk. roka

23
27
27
30
28
26
29
29
29
30
278

koniec
šk. roka

Vedúci oddelenia ŠKD
(meno a priezvisko)

Mgr. Alica Ružičková
Zdenka Marková
Viktória Klčová
Janka Valjentová
Zuzana Mervartová
Andrea Matejová
Bronislava Illášová
Mgr. Mária Halmová
Mgr. Simona Korčeková
Viera Rybanská

26
29
24
28
25
29
21
24
25
24
255

Prehľad o záujmových útvaroch CVČ, počtoch žiakov a vedúcich záujmových útvarov CVČ
Počet žiakov
Záujmový útvar
CVČ

začiatok
šk. roka

koniec
šk. roka

Vedúci záujmového útvaru CVČ
(titul, meno a priezvisko)

Detský počítačový svet
Fit Dance
Florbal – ml. žiaci

18
18
21

16
18
21

Florbal – st. žiaci
Futbal – I.stupeň A
Futbal – I. stupeň B
Futbalový krúžok
Gymnastický krúžok I.
Gymnastický krúžok II.
Krúžok raketových
športov
Loptové hry
Malý vedec
Novinársky 3bečan
RoboLab I.
RoboLab II.
Roztlieskavačky

14
18
18
18
26
23
14

0
19
13
15
25
19
16

Mgr. Miroslava Patai
Mgr. Miroslava Patai
Mgr. Zuzana Lukáčová
Mgr. Martina Majtánová
Jozef Kakula *krúžok zrušený k 31.5.2016
Jozef Kakula
PaedDr. Ladislav Vozár
PaedDr. Ladislav Vozár
Mgr. Miroslava Patai
Mgr. Miroslava Patai
Mgr. Ivan Vöpy

15
14
12
12
10
19

14
13
11
11
12
18

Mgr. Eva Maková
Mgr. Miroslava Patai
Mgr. Tomáš Kováčik
Ing. Rastislav Gaži
Ing. Rastislav Gaži
Mgr. Miroslava Patai
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Staviame Lego
Strelecký krúžok
Šachový krúžok
Tvoriváčik
Veselá farbička
CELKOM

23
12
10
14
25
354

Mgr. Darina Mišovýchová
Mgr. Ivan Kopčan
Ing. Martin Bujna
Mgr. Miroslava Patai
Mgr. Miroslava Patai

18
12
13
15
24
323

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na
prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1
písm2.. c))
Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ
POČET ŽIAKOV

POČET
TRIED

Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH

SPOLU

DIEVČATÁ
počet / %

ODKLADY
počet / %

NEZAŠKOLENÍ V MŠ
počet / %

99

43 / 43%

17 / 17%

4 / 4%

SAMOSTATNÉ
( SPOJENÉ )
4

Počet
neprijatých
žiakov
spolu

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy
Prehľad o prihláškach žiakov a počte prijatých žiakov na stredné školy

Názov strednej školy

Počet odoslaných prihlášok

Počet prijatých žiakov

1

1

4

3

3

3

1

1

1

1

Cirkevné konzervatórium
Beňadická 16
Bratislava
Súkromné konzervatórium
Gagarinova 2490/13
Topoľčany
Súkr.škola úžit.výtvar.
Gagarinova 2490/13
Topoľčany
Cirk. škola úžit. výtv.
Kalinčiakova 48
Topoľčany
Bilig.gymn. C.S.Lewisa

29

4

Beňadická 38
Bratislava
Gymnázium A. Einsteina
Einsteinova 35

1

1

5

2

10

4

1

1

20

17

5

4

1

1

9

6

3

2

2

1

2

0

2

1

Bratislava-Petržalka
Gymnázium
Golianova 68
Nitra
Gymnázium
Párovská 1
Nitra
Gymnázium
Komenského 2/1074
Partizánske
Gymnázium
17. novembra 1180/16
Topoľčany
Gymnázium sv. V.de Paul
17. novembra 1056
Topoľčany
Súkromné gymnázium
Gagarinova 1
Topoľčany
Obchodná akadémia
Inovecká 2041
Topoľčany
Spojená škola SPŠP,HA,ŠG
Slančíkovej 2
Nitra
Stredná zdravot. škola
Farská 23
Nitra
Stredná zdravot. škola
Veľkomoravská 14
Trenčín
Str. zdravot. škola
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Daxnerova 6
Trnava
Stredná zdravot. škola
17. novembra 1056

8

5

3

2

3

2

2

1

1

0

1

0

1

1

5

5

19

14

4

2

3

2

9

5

Topoľčany
Pedagog. a soc.akadémia
Engelsova 3
Levice
Súkromná SOŠ pedagog.
Tovarnícka 1641
Topoľčany
Stredná priem. škola
F. Hečku 25
Levice
Stredná priem. škola SE
Fraňa Kráľa 20
Nitra
Stredná odb. škola vet.
Drážovská 14
Nitra
SPŠ elektrotechnická
Brezová 2
Piešťany
SOŠ drevárska
Pílska 7
Topoľčany
SOŠ techniky a služieb
Tovarnícka 1609
Topoľčany
SOŠ agrotechnická
Tovarnícka 1632
Topoľčany
SOŠ potravinárska
Krušovská 2091
Topoľčany
SOŠ obchodu a služieb

31

T. Vansovej 2
Topoľčany
SOŠ technická
Ul. 1. mája 22

1

0

131

88

Zlaté Moravce
CELKOM

Prehľad o prihláškach žiakov a počte prijatých žiakov na osemročné gymnáziá

Názov osemročného gymnázia

Počet odoslaných prihlášok

Počet prijatých žiakov

7

4

7

4

Gymnázium
17. novembra 1180/16
Topoľčany

CELKOM

Kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou
Počet žiakov: 0
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III. Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa
vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)
Prehľad prospechu, správania a dochádzky v I. polroku šk. roka 2015/2016
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Prehľad prospechu, správania a dochádzky v II. polroku šk. roka 2015/2016
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Výsledky externých meraní – Testovanie 9
Základné údaje
Počet žiakov testovaných z daného predmetu
Priemerný počet bodov školy
Priemerná percentuálna úspešnosť školy

MAT
52
8,6
42,8 %

SJL
53
14,5
58,0 %

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2015/2016 ( §2 ods.1 písm. f)
Školský vzdelávací program: Život v škole, škola pre život – kľúč k životu
Ročník 1. – 4. :

počet tried + počet žiakov
16 tried + 328 žiakov

- rámcové učebné plány podľa ISCED 1, ŠkVP - pre 1. roč. ZŠ - bežné triedy- schválené
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom
2015-5129/1758:1-10A0 pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015.
- rámcové učebné plány podľa ISCED 1, ŠkVP - pre 2. - 4. roč. ZŠ - bežné triedy
Schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 20.
mája 2011 pod číslom 2011-7881/18674:1-921 ako súčasť štátneho vzdelávacieho programu
pre primárne vzdelávanie s vyučovacím jazykom slovenským s platnosťou od 1. septembra
2011.
- učebný plán CD-2008-18550/33582-1:914 zo dňa 26.5.2009 - pre 1. - 2. roč. ZŠ - triedy pre
intelektovo nadané deti
- učebný plán CD-2007-16094/33586-1:095 zo dňa 1.9.2007 - pre 3. - 4. roč. ZŠ - triedy pre
intelektovo nadané deti.

Ročník 5. – 9. :

počet tried + počet žiakov
16 tried + 322 žiakov

5. ročník - bežné triedy – Inovovaný ŠkVP
- rámcové učebné plány podľa inovovaného ŠVP, ISCED 2, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre
druhý stupeň základnej školy s platnosťou od 1. 9. 2015.
6.- 9.ročník – bežné triedy – ŠkVP
- rámcové učebné plány podľa ŠVP, ISCED 2, ktorý schválilo Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 20. 5. 2011 pre druhý stupeň základnej školy
s platnosťou od 1. 9. 2011.
Triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním 5., 6., 8., 9. ročník:
CD-2008 18550/39582-1:914 zo dňa 26.5.2009
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IV. Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)
Základná škola
Počet
zamestnanci ZŠ
62
51
Z toho PZ*
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
48
- nekvalifikovaní
1
- dopĺňajú si vzdelanie 2
11
Z toho NZ**
Z počtu NZ
- školský psychológ*** 1
- špeciálny pedagóg
0
- upratovačky
6
- ostatní
4
Spolu počet zamestnancov
ZŠ + ŠKD + ( MŠ ) + ŠKaŠJ
Z celkového počtu
zamestnancov školy počet PZ

Školský klub detí
zamestnanci ŠKD
Z toho PZ
Z počtu PZ
- kvalifikovaní
- nekvalifikovaní
- dopĺňajú si vzdelanie
Z toho NZ
Z počtu NZ
- upratovačky

Počet
Stredná škola
10
zamestnanci SŠ
10
Z toho PZ
Z počtu PZ
10
- kvalifikovaní
0
- nekvalifikovaní
0
- dopĺňajú si vzdelanie
0
Z toho NZ
0
Z počtu NZ
0
- upratovačky

Školská kuchyňa a jed.
zamestnanci -spolu
6
78 = 62 (ZŠ) + 10 (ŠKD) + 6 (ŠJ)
61 = 18 (I.st.) + 25 (II.st.) + 7 (asist.) + 10 (ŠKD) + 1 (CVČ)

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ** – nepedagogickí zamestnanci
Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej)
+ uvádza sa ak je základná škola s materskou školou

Zoznam učiteľov a ich aprobácia
P.č..
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Počet
––––––
––––––
––––––
––––––
––––––
––––––
––––––
––––––
––––––

Aprobácia
1.-4.
1.-4.
1.-4.
1.-4.
1.-4. , ANJ
1.-4.
1.-4.
1.-4.
Špec.ped., ANJ
1.-4.
1.-4., ANJ
1.–4.
1.-4.
1.-4.
1.-4.
1.-4.
1.-4.
1.-4.
MAT - ZEM
ANJ - RUJ
NBV
ETV- ANJ

Titul, meno, priezvisko
Mgr. Miriam Hajrová
Mgr. Alexandra Benková
Mgr. Jana Gallasová
Mgr. Eva Gregorová
Mgr. Jarmila Hainová
Mgr. Gabriela Herdová
Mgr. Soňa Holbayová
Mgr. Andrea Jakubičková
Mgr. Henrieta Košťálová
Mgr. Božena Kováčová
Mgr. Zuzana Lukáčová
Mgr. Martina Majtánová
Mgr. Darina Mišovýchová
Mgr. Jana Rumanová
Mgr. Dana Strejčková
Mgr. Drahomíra Šupová
Mgr. Ingrid Švajcová
Mgr. Jana Vránová
Mgr. Gabriela Herodeková
Mgr. Anna Krajčíková
Mgr. Ľubica Balážiová
Mgr. Zuzana Budajová
36

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

PhDr. Jana Červeňanská
RNDr. Viera Glosová
Mgr. Adriana Gočová
PaedDr. Anna Godálová
Mgr. Ivan Kopčan
Ing. Dana Kopencová
Mgr. Tomáš Kováčik
Mgr. Branislava Lukáčiková
Rastislava Macková
Mgr. Soňa Májiková
Mgr. Eva Maková
Mgr. Alexandra Mrižová
Mgr. Zlata Pavlovičová
Mgr. Andrea Rybanská
Mgr. Miriam Sedláčeková
Mgr. Silvia Schmizingová
Mgr. Gejza Sikey
Mgr. Zuzana Snopová
PaedDr. Ladislav Vozár
Mgr. Ivan Vöpy
Mgr. Martina Žáková

SJL - DEJ
BIO - CHE
BIO – TSV -NEJ
SJL - ANJ
MAT –FYZ-INF
TECH
SJL - INF
MAT - ZT
SJL - DEJ
ANJ
ZEM - TSV
ANJ - PED
FYZ - CHE
DEJ - SJL
SJL - RUJ
BIO - CHE
SJL - DEJ
NEJ - PSYCH
TSV - PED
MAT - GEG
ANJ - ETV

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h)
za školský rok 2015/2016
Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebiehalo v súlade so schváleným plánom
kontinuálneho vzdelávania pre školský rok 2015/2016.

V. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)
Údaje o aktivitách organizovaných školou
Lyžiarsky a snoubordingový výcvik žiakov 7.
ročníka
Plavecký zdokonaľovací výcvik žiakov 6.
ročníka
Plavecký výcvik 2.-4.ročník
Korčuliarsky kurz I.stupeň
Škola v prírode I. stupeň, 5.ročník
Školské výlety a exkurzie
Zber – papiera, tetrapackov, bateriek
Športová olympiáda pre I. stupeň
Deň Zeme
Školské kolá predmetových olympiád

Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila
Semináre vydavateľstva Oxford, MacMillan
a Pearson pre učiteľov ANJ
Metodické
semináre
pre
učiteľov
organizované MPC
TOPVEDAM
Deň narcisov
Týždeň modrého gombíka - UNICEF
Biela pastelka
Výchovné programy a koncerty
Viacboj všestrannosti
Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín
Európa v škole
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Okresné kolo matematickej olympiády
Okresné kolo pytagoriády
Náučný chodník – Duchonka, Kulháň
Tribečský jarmok
Let´s Read – čitateľský maratón v anglickom
jazyku
Kráľ čítania 2016
Bedminton OK – chlapci, dievčatá
Účelové cvičenia, cvičenia v prírode
Seminár pre učiteľov RUJ, NEJ
Besedy s príslušníkom MsP – Bezpečne na
Internete
VENČEK – tanečný kurz pre žiakov 9.
ročníka
Imatrikulácie žiakov 1.ročníka
Tekvičková párty
Párky v župane – gastronómia v šk. kuchynke
Vianočné pečenie
Eskimácke popoludnie v ŠKD
Fašiangový karneval
Riskni to s knihou – popoludnie v šk. knižnici
35 statočných – chudnutie na základe zdravej
životosprávy
Behám, beháš, beháme
Patríme k sebe – fotodokument vzťahu matky
a dieťaťa ku Dňu matiek
Výmenný obchod – burza detských výrobkov
a ošatenia
Deň otcov
Sme hviezdy – talentová súťaž
Deň detí
Prezentácie ročníkových prác žiakov so
všeobecným intelektovým nadaním
Výstava záložiek v školskej knižnici
Deň ľudovej rozprávky
Tvoríme komiks
Po literárnych chodníčkoch
Čas premien – beseda pre 6.ročník
Pohľad do zrkadla – beseda pre dievčatá
8.ročník
Besedy o budúcom povolaní pre žiakov
9.ročníka

Separujeme so žochárikom
Predmetové olympiády a postupové súťaže
Divadelné predstavenia
TOP TALENT 2016
Korešpondenčné súťaže – MAKS, Matemat.
klokan, Geniality Show, Klokanko
Kuchár bez čapice
Plavecká štafeta
Festival vedy a techniky Nitra
Komparo 8
Olympiáda
žiakov
so
všeobecným
intelektovým nadaním Košice
Prezentácia najlepších ročníkových prác
žiakov so všeob. intelektovým nadaním BA
Testovanie 5, Testovanie 9
Semináre pre výchovných poradcov
iBOBOR – internetová súťaž
Slávik Slovenska
Dni otvorených dverí na SŠ
Záložka do knihy spája školy
TOP ORIEŠKY
Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej
knižnice
Gymnastický štvorboj
Týždeň slovenských knižníc – Gutenbergova
knižnica
Čítajme si 2016
Čo vieš o W.A. Mozartovi
Škola na futbalovom ihrisku
Čo vieš o hvizdach
Beseda so spisovateľkou Ľubicou Kepštovou
Medzinárodný deň školských knižníc
Deň adoptívnych rodičov ZOO Bojnice
Slávik Slovenska
Jednota Cup
Mladý záchranár, súťaž CO
Športové súťaže - vybíjaná, hádzaná,
basketbal, florbal, futsal, ľahká atletika,
Bez ťaháka o ...
Futbalový turnaj Dôvera
Bezpečne na bicykli
Program ZIPI
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Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach a získané ocenenia
1. miesto v predmetových olympiádach a postupových súťažiach v okrese Topoľčany
4. miesto v predmetových olympiádach a postupových súťažiach v nitrianskom kraji
3. miesto v športových súťažiach v okrese Topoľčany
Malá medaila Sv. Gorazda – Mgr. Gabriela Herodeková, riaditeľka školy
Deň učiteľov -

OÚ Nitra – Mgr. Viera Rybanská
MsÚ Topoľčany – Mgr. Eva Gregorová, Mgr. Alexandra Mrižová
Medaila J.A.Komenského – Mgr. Gejza Sitkey

Ďakovný list Primátora mesta Topoľčany - žiaci
Martin Babala, Simona Gogová, Martina Hatalová, Sascha Hanáková, Jozef Hrdý,
Oliver Longauer

VI. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j)
Všeobecný prehľad o realizovaných programoch a projektoch v šk. roku 2015/2016
Názvy programov, resp. projektov realizovaných v šk. roku 2015/2016
Európsky deň jazykov
Zippyho kamaráti
Bedminton
Školská športová olympiáda I. stupeň
Srdce na dlani
Hmyzí hotel
Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu
prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných
zručností a práca s talentami
AMAVET – aktivizujúce metódy vo výchove
Záložka do knihy spája
Týždeň slovenských knižníc
Čítajme si 2016

VII. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou
v škole (§ 2 ods. 1 písm. k) .
Správa o výsledkoch školskej inšpekcie vykonanej dňa 4. februára 2016
Predmet školskej inšpekcie: Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti finančnej
gramotnosti – testovanie žiakov 9. ročníka základnej školy
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Hodnotenie úrovne dosiahnutých výsledkov žiakov v sledovaných oblastiach finančnej
gramotnosti:
Najlepšie výsledky boli dosiahnuté pri téme Finančná zodpovednosť
a prijímanie rozhodnutí (76,67%). Najslabšie výsledky boli pri téme Riadenie rizika
a poistenie (24,44%).
Závery: Dosiahnutá úroveň žiakov testovanej triedy 9. Ročníka základnej školy 46,22% bola
v porovnaní s dosiahnutým národným priemerom žiakov v teste (50,63%) horšia o 4,41%,
s dosiahnutým priemerom žiakov v teste v testovaných školách v kraji (46,92%)
porovnateľná.

VIII. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)
Hlavná budova, v ktorej sa nachádzajú:
- triedy 3., 4. ročníka I. stupňa a všetky triedy ročníkov II. stupňa
- špeciálna učebňa výtvarnej výchovy a biológie s interaktívnou tabuľou
- kovodielňa
- drevodielňa
- cvičná kuchynka
- počítačová učebňa VT1, VT3, VT4,
- fyzikálna a chemická učebňa
- učebňa s interaktívnou tabuľou
- ŠKD
- školská knižnica
- jazyková učebňa
- kancelária školskej psychologičky I. a II. stupeň
- kancelária výchovného poradcu
- kabinety pedagógov
Prístavba, v ktorej sa nachádzajú:
- triedy 1. až 2. ročníka I. stupňa
- trieda pre rannú družinu
Budova ŠKD, v ktorej sa nachádzajú:
- kabinet ŠKD
- kabinet špeciálnej pedagogičky
- školský klub detí
- triedy pre deti so všeobecným intelektovým nadaním
- telocvičňa
- posilňovňa
- počítačová učebňa VT2, VT5
- učebňa kontinuálneho vzdelávania
- školská jedáleň
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Školský areál, v ktorom sa nachádza:
- futbalové ihrisko
- viacúčelové ihrisko
- basketbalové ihrisko
- doskočisko
- atletická dráha
IX. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2
odst. 1 písm. m) za kalendárny rok 2015

1. Financovanie PK:
- mzdy a odvody
- mimoriadne odmeny + odvody
- kreditové príplatky
- asistent učiteľa
- prevádzka školy
- príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
- vzdelávacie poukazy
- príspevok žiakom v hmotnej núdzi
- doprava žiakov do školy
- príspevok na učebnice ANJ
-

súťaž Robocup 2015 (dotácia z rozpočt.rezervy predsedu vlády SR)
mimoriadne výsledky žiakov

Financovanie OK:
- ŠKD
- CVČ
- ŠJ

833 839,00 €
8 516,00 €
1 703,00 €
73 710,00 €
142 623,00 €
2 615,00 €
7 518,00 €
4 020,40 €
876,70 €
2 233,00 €
4 000,00 €
6 400,00 €
75 191,00 €
13 426,00 €
68 102,00 €

Príjmy:
- vlastné príjmy
51 559,41 €
- cudzie príjmy
1 924,91 €
z toho:
transfer z rozpočtu obce – krúžky CVČ
1 161,00 €
transfer z rozpočtu obce – Separujeme so Žochárikom
90,00 €
transfer z NÚCM (projekt E-testovanie)
352,83 €
transfer z ŠIOV (projekt na podporu profes.orientácie žiakov na odb.vzd.
a prípravu prostredníctvom rozvoja polytech. výchovy)
321,08 €
Skutočné plnenie príjmov bolo vo výške 53 530,51 €, z toho príjmy vo výške 53 484,32 € boli
použité na bežné výdavky. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 46,19 € neboli vrátené
od zriaďovateľa.
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:
- poplatky za ŠKD
25 920,00 €
- poplatky za krúžky
5 916,30 €
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Finančné prostriedky – vlastné príjmy vo výške 51 559,41 € boli použité na:
- mzdy a odvody za ŠKD: 23 006,26 €
- energie: 5 732,95 € - teplo
- materiál: 8 879,55 €, z toho:
o
interiérové vybavenie a všeobecný materiál: 3 103,03 € - poličky, stoličky,
koberec, dvere, materiálové vybavenie ŠJ
o
prevádzkové stroje, prístroje a zariad. a výpočtová technika: 2 564,69 € dochádzkový systém+čipové karty, tlačiareň, server, slnečník, osušky, žehlička a
mixér do ŠJ
o
učebné pomôcky a mat. na vých. činn. : 3 211,83 € - časopisy, knihy, výukové
figuríny, školské multilicencie, CD,DVD- dejepis, korkové tabule
- údržba budov a programového vybavenia: 5 945,97 € - oprava el. rozvodu – schodište,
oprava prívodného kábla a vonkajšej kanalizácie, výmena okna, údržba softvéru
URBIS
- nájomné: 25,20 € - manažment tabletov
- služby: 7 969,48 €, z toho:
o
webhosting. služby a internet.prístupy, čistenie ihriska, tričká na súťaž: 2 069,20 €
o
poistenie majetku a úrazové poistenie: 4 946,28 €
o
odber a odvoz kuchynského odpadu: 954,00 €
Finančné prostriedky – cudzie príjmy vo výške 1 924,91 € boli použité na:
- transfer z rozpočtu obce – krúžky: 1 161,00 € - mzdy, odvody, dohody a dodávku tepla
-

transfer z rozpočtu obce – Separujeme so Žochárikom : 90,00 € - materiál na
výchovnú činnosť /xerox papier, toner/
transfer z NÚCM A ŠIOV – projekt E-testovanie a rozvoj polytechn. výchovy: 673,91
€ - osobné náklady vrátane odvodov do poistných fondov a cestovné náhrady

3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške 7 518,00 € boli použité na:
- mzdy (odmeny za krúžky) a odvody do poistných fondov: 3 870,16 €
- dohody o pracovnej činnosti (krúžky): 2 766,90 €
- energie – teplo: 300,69 €
- učebné pomôcky (výstroj na florbal, diabolo, lopty, kresliace potreby):
580,25 €
5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:
Iné príjmy:
- prenájom priestorov a zariadení
- poplatky a platby za kuchynský odpad, poškodenie majetku
- réžia stravného, režijné náklady ŠJ
- úroky z účtov fin. hospodárenia
- z dobropisov
z náhrad poistného plnenia
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4 576,16 €
112,25 €
14 570,64 €
3,47 €
201,30 €
305,48 €

X. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský
rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).
Koncepčný zámer Základnej školy, Tribečská 1653/22 Topoľčany bol vypracovaný na roky
2004 – 2006, 2007 – 2009, 2010 – 2012, 2012 – 2014, 2015-2017
na II. stupni ZŠ zabezpečiť, aby žiaci jednej triedy využívali učebňu počas piatich
rokov školskej dochádzky.
splnené
skvalitniť prostredie učební, vymaľovanie tried a učební, obnova a oprava nábytku
splnené
vymaľovať kuchyňu a jedáleň, jedáleň zariadiť novým nábytkom, kuchyňu novým
riadom
splnené
pri telocvični zriadiť posilňovňu, ktorú môžu využívať žiaci i pedagogickí pracovníci.
Túto miestnosť doplniť športovým zariadením i náradím (v spolupráci s rodičmi)
splnené
zabezpečiť kvalitné ozvučenie, ktoré využijeme v telocvični, pri kultúrnych
a športových akciách, v areáli školy, prípadne na školských akadémiách pre rodičov.
splnené
v športovom areáli vybudovať basketbalové ihrisko (položiť asfaltový koberec)
nesplnené
miestnosť pre stredisko voľného času doplniť vhodným nábytkom i pomôckami.
splnené
vypracovať projekt na oplotenie areálu školy (v prípade úspešnosti projektu získať
finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ)
nesplnené
vybudovať učebňu fyziky a chémie
splnené
ďalší rozvoj jazykovej, čitateľskej, finančnej a počítačovej gramotnosti
čiastočne splnené
preferovanie zdravého životného štýlu s podporou aktívneho trávenia voľného času
splnené
skvalitňovanie preventívnych programov protidrogovej výchovy, environmentálnej
výchovy, ochrana a dodržiavanie ľudských práv
spnené
poskytovať rôznorodú činnosť záujmových útvarov
splnené
pokračovať a ďalej rozvíjať spoluprácu so združením ORAVA , s materskou školou
v spádovej oblasti
splnené
zlepšiť a rozvíjať spoluprácu s rodičmi (najmä problémových žiakov)
splnené
zavedenie internetovej žiackej knižky
splnené
zviditeľňovať školu v okresnom, štátnom a medzinárodnom meradle
splnené
skvalitniť regionálne povedomie, kultúrne a ľudové tradície
čiastočne splnené
zaviesť nové školské tradície ako napr.: Galéria úspešných žiakov
splnené
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nainštalovať kamerový systém v interiéri školy, značkami zabezpečiť exteriér školy
pred vstupom nepovolanými osobami
nesplnené
zrekonštruovať bežeckú dráhu a doskočisko
čiastočne splnené

XI. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky
a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.
1 písm. o).
Informáciu o týchto oblastiach uvedie škola podľa SWOT analýzy t. j. silné stránky školy,
slabé stránky školy, príležitosti a riziká.
SILNÉ STRÁNKY
- dlhodobé vynikajúce výsledky
v predmetových olympiádach, postupových
súťažiach a športových súťažiach
- triedy pre deti s intelektovým nadaním
- individuálny prístup k žiakom s IVVP
- vysoká úspešnosť žiakov na prijímacích
pohovoroch na stredné školy a ich úspešné
umiestnenie na stredných školách, stredných
odborných školách a stredných odborných
učilištiach
- práca žiackeho parlamentu
- odborná kvalifikovanosť pedagogického
zboru
- pedagogickí zamestnanci ochotní a schopní
rozvíjať školu
- možnosť odborného rastu pedagogických
zamestnancov
- účasť pedagogických zamestnancov na
odborných školeniach, seminároch a
konferenciách
- vysoké pracovné nasadenie zamestnancov
školy aj mimo pracovného času
- kladné hodnotenie klímy školy učiteľmi
- demokratické vedenie školy, prirodzená
autorita vedenia školy
- práca školskej psychologičky a špeciálnej
pedagogičky, asistentiek učiteľa priamo na
škole
- výučba s využívaním IKT – 5 počítačových
učební, 2 učebne s interaktívnou tabuľou
- špeciálne odborné učebne na vyučovanie
predmetov: anglický jazyk, nemecký jazyk,
fyzika, chémia, biológia
- vybavenosť školy didaktickými pomôckami
a didaktickou technikou
- vysoká gramotnosť učiteľov a žiakov

SLABÉ STRÁNKY
- slabšia spolupráca s rodičmi niektorých
žiakov najmä zo sociálne znevýhodneného
prostredia, nevhodné správanie niektorých
žiakov k učiteľom
- rôzna individuálna efektívnosť členov
pedagogického zboru na rozvoji školy
- zlý stav bežeckej dráhy
- nadmerná zaťaženosť telocvične
- nedostačujúce elektrické rozvody
- nedostatočná ochrana areálu školy, ničenie
školského areálu cudzími osobami vo
večerných hodinách a počas víkendov
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v práci s IKT
- zavádzanie vyučovania metódou CLIL
- organizovanie lyžiarskych kurzov,
plaveckých kurzov, škôl v prírode, exkurzií
- rozpracované programy environmentálnej
výchovy, protidrogovej výchovy a prevencie
šikany
- zapájanie sa do rôznych podujatí
a projektov
- úspešná realizácia projektov
- spolupráca so školami v zahraničí
- kvalitná výučba žiakov s využitím
inovačných metód ( projektové vyučovanie )
s rozvíjaním tvorivosti a motivácie žiakov
- široká ponuka záujmových útvarov,
mimoškolských aktivít pre žiakov
- veľmi dobrá spolupráca s materskou školou
- pravidelné konzultačné hodiny
v popoludňajších hodinách pre rodičov
- školský klub detí
- školské stredisko záujmovej činnosti
- kvalitné stravovanie v školskej jedálni
- komplexná rekonštrukcia budovy školy,
vybavenie novým nábytkom a šatňovými
skrinkami
- školská knižnica aj s oddelením cudzích
jazykov
- učebňa kontinuálneho vzdelávania priamo
na škole
- bezbariérový prístup pre telesne
postihnutých žiakov
- výborná poloha školy
- kvalitná estetická úroveň interiéru školy
- veľmi dobrá spolupráca so zriaďovateľom,
s miestnou samosprávou, s radou školy
a radou rodičov
- organizovanie školských akadémií pre
verejnosť
- webová stránka školy s aktuálnymi
a relevantnými informáciami
www.zstribecskato.edu.sk
PRÍLEŽITOSTI
- vytváranie podmienok pre vzdelávanie detí
s intelektovým nadaním
- dobrá spádovosť školy
- záujem rodičov o spoluprácu so školou
- image školy na verejnosti
- zmena legislatívy - možnosť tvorby
školského vzdelávacieho programu
- možná užšia spolupráca s družobnou
zahraničnou školou v Luhačoviciach
- práca na medzinárodných projektoch

RIZIKÁ
- migrácia žiakov do iných škôl, najmä so
športovými triedami (vykonávanie športu
podmienené prestupom na ich školu)
- nárast počtu detí s poruchami učenia,
zvyšovanie agresivity detí
- psychická preťaženosť a administratívne
zaťaženosť pedagogických zamestnancov
- nedostatočné finančné ohodnotenie
pedagogických zamestnancov zo strany štátu
- limitované finančné prostriedky v rámci
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eTwinning
- podpora školských činností zo strany
zriaďovateľa
- možnosť celoživotného vzdelávania
pedagogických zamestnancov
- informatizácia vyučovacieho procesu
- kvalitná príprava žiakov na prijímacie
skúšky na stredné školy zo slovenského
jazyka a matematiky, cudzích jazykov
- kvalitná starostlivosť v školskom klube detí
- možnosť získať finančné prostriedky
z európskych fondov a nadácií
- vytváranie možností pre nové projekty
a medzinárodné kontakty

normatívneho financovania, nedostatok
finančných prostriedkov na odmeňovanie
zamestnancov
- nízka spoločenská prestíž učiteľskej
profesie
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