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S p r á v a  

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   
Základnej školy, Tribečská 1653/22, Topoľčany 

 za školský rok 2021/2022. 
 

 

 

Predkladá: 

 

 

       

Mgr. Anna Krajčíková    

       riaditeľka školy        

      Prerokované v pedagogickej rade školy  

                dňa 25. augusta 2022 

 

Vyjadrenie rady školy:  
      Schválené na Rade školy 7. septembra 2022 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi 

         Mestu Topoľčany, Námestie M. R. Štefánika 1/1 

      s c h v á l i ť – n e s c h v á l i ť 
Správu o výsledkoch a podmienkach  

výchovno-vzdelávacej činnosti   

Základnej školy, Tribečská 1653/22, Topoľčany 

za školský rok 2021/2022 
 

 

 

      Mgr. Ivan Vőpy 

      predseda Rady školy pri Základnej škole, 

                                                                       Tribečská 1653/22, Topoľčany 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa:  

 

obec .................................................................. 

s ch v a ľ u j e – n e s ch v a ľ u j e 
 

Správu o výsledkoch a podmienkach  

výchovno-vzdelávacej činnosti 

Základnej školy, Tribečská 1653/22, Topoľčany 

za školský rok 2021/2022 
 

 

.............................................................. 
za zriaďovateľa 
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Vypracovala:       

Mgr. Anna Krajčíková, riaditeľka školy 

Mgr. Alexandra Mrižová, zástupkyňa RŠ  

 

 

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 435/2020 Z. z. z 18. 12. 2020  o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení. 

2. Zákona 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. 

3. Koncepcie rozvoja školy na roky 2021-2022. 

4. Inovovaného školského vzdelávacieho programu Život v škole, škola pre život – kľúč 

k životu. 

5. Výchovného programu ŠKD – Radosť 

6. Mesačných plánov práce Základnej školy, Tribečská 1653/22, Topoľčany  pre školský 

rok 2021/2022. 

7. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení a predmetových 

komisií. 

8. Informácie o činnosti Rady školy pri Základnej škole, Tribečská 1653/22, Topoľčany.  
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Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti   

Základnej školy, Tribečská 1653/22, Topoľčany za školský rok 2021/2022 

 

Údaje o škole  (§ 2  ods. 1  písm. a) 

 

Názov školy Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany 

Adresa školy Tribečská 1653/22, 955 01 Topoľčany 

Telefónne čísla 038/5325002 - ústredňa 

 038/5225003, 0907770207 – riaditeľka školy 

 0918262787 – zástupkyňa RŠ pre I. stupeň ZŠ 

 0905928355 – zástupkyňa RŠ pre II. stupeň ZŠ 

 0918626787 – vedúca školskej jedálne 

 0908180335 – vedúca školského klubu detí 

 0908387832 – IT technik 

Webové sídlo www.zstribecskato.sk 

Facebook https://www.facebook.com/zstribecska1653topolcany 

E-mail zstribecskatopolcany@gmail.com 

info@zstribecskato.edu.sk  

Vedúci zamestnanci Mgr. Anna Krajčíková – riaditeľka školy 

 Mgr. Martina Majtánová – zástupkyňa RŠ pre I. stupeň 

 Mgr. Alexandra Mrižová – zástupkyňa RŠ pre II. stupeň 

 Andrea Matejová – vedúca ŠKD 

 Renáta Božiková – vedúca ŠJ 

 

 

 

Členovia Rady školy pri Základnej škole, Tribečská 1653/22, Topoľčany 

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

1. Mgr. Ivan Vőpy predseda za pedagogických zamestnancov 

2. Mgr. Ivan Kopčan podpredseda za pedagogických zamestnancov 

3. Ing. Mária Ševčíková člen za nepedagogických zamestnancov 

4. JUDr. Alexandra Gieciová člen za rodičov 

5. Lenka Filipeje člen za rodičov 

6. PhDr. Andrea Tomanová člen za rodičov 

7. Ing. Jana Arpášová člen za rodičov  

8. Štefan Grach člen delegovaný zástupca  zriaďovateľa 

9. Mgr. Maroš Pavlovič  člen delegovaný zástupca  zriaďovateľa                 

10. Mgr. Roman Goča člen delegovaný  zástupca zriaďovateľa  

11. Mgr. Lukáš Grežďo člen delegovaný zástupca  zriaďovateľa 

 

mailto:zstribecskatopolcany@gmail.com
mailto:info@zstribecskato.edu.sk
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Údaje o zriaďovateľovi  (§ 2  ods. 1  písm. b) 

 

Zriaďovateľ Mesto Topoľčany 

Sídlo Námestie M. R. Štefánika 1/1, Topoľčany 

Telefónne číslo 038/5340256 

E-mail primatorka@topolcany.sk 

 

 

 

Informácia o činnosti Rady školy pri Základnej škole, Tribečská 1653/22, Topoľčany 

(§ 2  ods. 1  písm. c) 

 

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 

21.03.2020  na obdobie 4 rokov. 

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, ku koncepčným zámerom rozvoja školy, k 

počtom prijímaných žiakov, k úpravám učebných plánov, k rozpočtu, podmienkam 

a hospodáreniu školy, k výchovno-vzdelávacím výsledkom školy, k pedagogicko-organizačnému 

a materiálno-technickému zabezpečeniu školy a ku všetkým závažným rozhodnutiam vedenia 

školy. Má nezastupiteľnú funkciu pri výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy. 

Rada školy zasadala celkovo v školskom roku 2021/2022 štyrikrát 2.9.2021, 10.1.2022, 

23.3.2022, 9.6.2022. 

Rada školy sa na svojich zasadnutiach zaoberala nasledovnou  problematikou: 

 záverečné hodnotenie žiakov v 2. polroku školského roka 2020/2021 a ukončenie školského 

roka 2020/2021 poznačeného pandémiou COVID-19 

 návrh správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, 

Tribečská 1653/22, Topoľčany za školský rok 2020/2021 

 správa o hospodárení školy za rok 2021 

 informácie o prázdninovej činnosti školy (letná škola) 

 schválenie inovovaného školského vzdelávacieho programu ZŠ Tribečská 1653/22, 

Topoľčany pre školský rok 2021/2022 

 schválenie inovovaného školského vzdelávacieho programu pre žiakov so všeobecným 

intelektovým nadaním ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany na školský rok 2021/2022 

 úpravy vo vzdelávaní žiakov so ŠVVP 
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 výchovný program ŠKD a CVČ 

 školský poriadok platný v školskom roku 2021/2022 

 organizačné zabezpečenie školského roka 2021/2022 

 vyjadrenie k žiadosti o schválenie počtu tried 1. ročníka ZŠ v šk. roku 2022/2023 

 vyjadrenie k žiadosti o schválenie počtu žiakov do 1. ročníka ZŠ v šk. roku 2022/2023 

 neotvorenie triedy 1. ročníka pre deti so všeobecným intelektovým nadaním 

 úspechy učiteľov a žiakov v postupových súťažiach, predmetových olympiádach a športových 

súťažiach 

 informácie o výsledkoch TESTOVANIA 9 ako aj o prijímacom konaní žiakov 9. ročníka, 

prípadne žiakov 8. ročníka (bilingválne gymnáziá), a žiakov 5. ročníka (osemročné gymnáziá) 

 úprava organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti  na I. a II. stupni ZŠ 

 požiadavky na organizovanie kultúrnych a športových akcií 

 projekty realizované v škole (Moderná škola – vytvorenie oddychových zón, Spolu múdrejší 2 

a 3, Učebňa anglického jazyka) 

 návrh pedagóga na udelenie ďakovného listu primátorom Mesta Topoľčany a na ocenenie 

Komenského plaketou 

 rozmiestnenie žiakov na štúdium na stredných školách 

 aktuálne informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a prevádzkovej činnosti školy 

 obsah a organizácia vzdelávania žiakov v čase prerušenia vyučovania (pandémia COVID-19) 

 personálne otázky, personálne a prevádzkové zabezpečenie školy 

 príprava organizácie školského roka 2022/2023 

Na zasadnutiach rady školy sa zúčastnila ako hosť riaditeľka školy Mgr. Anna Krajčíková, ktorá 

informovala radu školy a predkladala návrhy. Rada školy veľmi dobre spolupracovala s vedením 

školy.  

Vypracoval predseda RŠ Mgr. Ivan Vöpy. 

 

 

 

Informácia o činnosti poradných orgánov riaditeľky školy (§ 2  ods. 1  písm. c) 

 

Činnosť metodického združenia 1. stupňa 

Metodické združenie je rozdelené do troch skupín: 

 MZ 1. - 2. ročníkov – vedúca Mgr. Jana Vránová  

 MZ 3. - 4. ročníkov – vedúca Mgr. Ingrid Švajcová 

 MZ pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním v 1. – 4. ročníkoch  – vedúca Mgr. 

Eva Gregorová 

Metodické združenia pracovali v súlade s úlohami vyplývajúcimi z  dokumentu Sprievodca 

školským rokom 2021/2022, z koncepčného zámeru rozvoja školy, zo správy o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021, z mesačných 

plánov práce školy, z analýzy činnosti MZ v školskom roku 2020/2021, z iŠkVP pre intaktných 
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žiakov a žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, z aktuálnych podmienok školy, 

vzdelávacích potrieb pedagogických a odborných zamestnancov, uznesení z jednotlivých 

zasadnutí MZ.  

Hlavným cieľom bolo zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu rozširovaním a 

zdokonaľovaním kompetencií žiakov a profesijných kompetencií učiteľov.  

 

Špecifické ciele:  

 plniť úlohy z mesačných  plánov práce školy, iŠkVP, Plánu práce MZ, koordinátorov 

školy,  

 pri hodnotení postupovať podľa Metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov a vedieť využívať metódy pozitívneho hodnotenia žiakov,  

 využívať prvky progresívnych a inovačných metód vo výchove a vzdelávaní, vedieť 

riadiť procesy aktívneho učenia sa žiakov,  

 prepájať učenie so životom, rozvíjať kompetencie žiaka (spôsobilosť žiaka preukázať 

vedomosti, zručnosti, schopnosti v praktickej činnosti), vedieť vytvárať vhodné 

podmienky edukácie,  

 vedieť rozvíjať vlastné učiteľské kompetencie.  

 

Splnenie daných cieľov sme dosiahli plnením úloh v nasledovných oblastiach:  

 

Oblasť vzdelávania a výchovy:  

Výchova a vzdelávanie v súlade so školským vzdelávacím programom; implementovanie prvkov 

čitateľskej gramotnosti, finančnej gramotnosti a ďalších prierezových tém: regionálna, 

environmentálna, dopravná, mediálna a zdravotná výchova;  uplatňovanie pozitívnej motivácie, 

využívanie rôznych foriem povzbudzovania žiakov k zlepšeniu výkonu, vytváranie pozitívnej 

klímy, tímovej spolupráce a vzájomnej podpory v triednych kolektívoch, poskytovanie priestoru 

na slobodné vyjadrovanie, posudzovanie vlastných názorov a názorov iných; vedenie žiakov k 

hodnoteniu vlastných výkonov (sebahodnotenie) a k hodnoteniu výkonu spolužiakov, k 

aktívnemu čítaniu, k poznávaniu detskej literatúry, intenzívnemu využívaniu školskej aj mestskej 

knižnice; zaraďovanie činností rozvíjajúce sociálne kompetencie žiakov - práca vo dvojiciach, v 

skupinách, prezentácia výsledkov činnosti. Monitorovanie správania žiakov, pravidelná 

spolupráca so zákonnými zástupcami, školským špeciálnym pedagógom a školským 

psychológom; rozvíjanie spôsobilostí v oblasti digitálnej gramotnosti, a to nielen na hodinách 

informatiky; rozvíjanie schopností nadaných a talentovaných žiakov; aktívne zapájanie žiakov 

do aktivít a programov, ktoré podporujú výchovu ku zdraviu a zdravému životnému štýlu; 

implementovanie inovačných metód s využitím digitálnych učebných zdrojov a digitálnych 

nástrojov do vyučovania predmetov; využívanie aktivizujúcich a zážitkových vyučovacích 

metód; rozvíjanie kritického myslenia vo vzťahu k demokratickému občianstvu a k ľudským 

právam; podnecovanie záujmu žiakov o získavanie nových poznatkov prostredníctvom zážitku, 

bádateľských aktivít, experimentov a participovania na demonštračných pokusoch.  
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Oblasť riadenia a organizácie:  

Spolupodieľanie sa na príprave školských a mimoškolských podujatí; organizovanie triednzch a 

školských kôlá súťaží podľa ich zamerania; príprava podujatí kultúrno-výchovného a 

vzdelávacieho charakteru;  organizovanie výletov, exkurzií, vychádzky s cieľom prehlbovania 

prírodovedných a vlastivedných poznatkov, upevňovania zdravia a telesnej zdatnosti žiakov;  

prehlbovanie spolupráce medzi učiteľmi a vychovávateľkami ŠKD; príprava zápisu žiakov do 1. 

ročníka základnej školy;  budovanie partnerských vzťahov so zákonnými zástupcami žiakov s 

cieľom posilňovať vzájomnú dôveru a spoluprácu; podieľanie sa MZ na internom vzdelávaní 

pedagogických zamestnancov vzájomným odovzdávaním informácií. 

 

Oblasť kontroly a hodnotenia:  

Postupovanie podľa platnej legislatívy a podľa hodnotenia jednotlivých predmetov;  

zabezpečenie objektívnosti hodnotenia a klasifikácie žiakov dodržiavaním určených kritérií;  

pravidelné hodnotenie žiakov v procese vzdelávania a informovanie žiakov a zákonných 

zástupcov o výsledku hodnotenia; prijímanie opatrení na zlepšenie úrovne vzdelávacích 

výsledkov a skvalitňovanie vlastnej práce.  

Práca so začlenenými žiakmi  

Všetci začlenení žiaci učivo zvládli.  Naďalej  je potrebné   s  týmito žiakmi na vyučovacích 

hodinách pracovať individuálne s pomocou asistentov a postupovať podľa pokynov  

pedagogicko-psychologických poradní a školského psychológa a dodržiavať opatrenia. 

  

Vzdelávanie pedagógov, semináre, školenia 

V tomto školskom roku sa učitelia zúčastnili rôznych školení.  Skúsenosti si vymieňali medzi 

sebou a využívali už nadobudnuté vedomosti z predchádzajúcich školení. Pravidelne sledovali 

odbornú tlač a literatúru a vzájomne si poskytovali informácie a pomoc. 

Školenia a vzdelávania: 

Informatika 2.0, Ako spoznávať s deťmi prírodu? Autenticky!,  Portfólio pedagogického, 

zamestnanca, Ako naučiť vybrané slová s prihliadnutím na diverzitu detí v triede?, Učíme (sa) 

vybrané slová ... nielen na hodinách slovenského jazyka, Využitie softvérovej aplikácie SMART 

Notebook a cloudového prostredia SMART Learning Suite Online v edukačnom proces – online 

inovačné vzdelávanie, Efektívna komunikácia v škole, Prevencia kyberšikany v škole, Školenie 

prvej pomoci, Webinár MS Teams, Ochrana osobných údajov, Efektívna komunikácia v škole. 

 

Dištančné a hybridné vzdelávanie 

Ďalšie vlny pandémie COVID-19 a zavedenie školských semaforov priniesli okrem prezenčnej 

a dištančnej formy vzdelávania aj vzdelávanie hybridné. Hybridné vzdelávanie je model 

vyučovania, v ktorom niektorí žiaci navštevujú vyučovanie v triedach osobne, zatiaľ čo iní sa 

učia z domu. Učilo sa diaľkovo a osobne v rovnakom čase využitím digitálnych technológií. 

Táto forma vzdelávanie je mimoriadne náročná. Vyučovanie bez osobného kontaktu patrí medzi 

najnáročnejšie riešenia pre žiakov aj učiteľov. 

Súťaže 
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English Star – medzinárodná súťaž v anglickom jazyku  

Výtvarné súťaže: Jeseň pani bohatá, Vesmír očami detí, Čarovná záhrada, Volavkine výtvarné 

dni, Podzemná voda – zviditeľníme neviditeľné ... 

iBobor 

Slávik Slovenska 2022 

Šaliansky Maťko 

Pytagoriáda 

Hviezdoslavov Kubín 

Všetkovedko 

Biblická olympiáda 

Školská stolnotenisová liga 

Stolný tenis žiakov ZŠ 

Minifutbal žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ MC Donald´s Cup 

Matematický klokan 

Maksík 

Kráľ čítania 

 

Prehľad úspechov v súťažiach 

Výtvarná súťaž – Jeseň pani bohatá- okres, cena publika 

                               Podzemná voda- zviditeľníme neviditeľné – 3. miesto okres 

                               Volavkine výtvarné dni – 2. miesto okres, čestné uznanie  

                               Vesmír očami detí – čestné uznanie okres 

Pytagoriáda P3 – školské kolo – 16 úspešných riešiteľov,  1.-2.a 10. miesto okres 

                      P4 – školské kolo – 14 úspešných riešiteľov, 2. miesto okres 

Čitateľský oriešok - finalisti 

McDonald´s Cup – 3. miesto okres 

iBobor – celoslovenské kolo – 18 úspešných riešiteľov 

Matematický klokan – celoslovenské kolo – 30 úspešných riešiteľov 

Všetkovedko – celoslovenské kolo – 23 úspešných riešiteľov 

English Star – celoslovenské kolo – 48 úspešných riešiteľov 

Biblická olympiáda – 1. miesto krajské kolo 

Hviezdoslavov Kubín – 1. miesto obvod  

                                        2. miesto okres 

                                        3. miesto okres 

Šaliansky Maťko – 2. miesto okres 

Maksík – celoslovenské kolo – 28 úspešných riešiteľov 

Stolný tenis žiakov I. kolo – 1. miesto okres 

Stolný tenis žiakov II. kolo – 1. miesto okres 

MK – stolný tenis žiakov – 3. miesto kraj 

Slávik Slovenska – 2. miesto okres  
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Činnosť predmetových komisií  5. – 9. ročníka 

   

         

V školskom roku 2021/2022 pracovalo 8 predmetových komisií (PK): 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety Vedúci PK 

Jazyk a komunikácia SJL PhDr. Annamarie Mikulová 

Jazyk a komunikácia 

Cudzie jazyky 

ANJ, NEJ, RUJ PaedDr. Anna Godálová 

Človek a príroda FYZ, CHE, BIO Mgr. Ivan Kopčan 

Človek a spoločnosť,   

človek a hodnoty 

DEJ, GEG, OBN, 

NBV, ETV 

Mgr. Eva  Maková 

Matematika a práca 

s informáciami,  

Človek a svet práce 

MAT, INF, TECH Mgr. Branislava Lukáčiková 

Umenie a kultúra VYV,  HUV Mgr. Janka Chvojková 

Zdravie a pohyb TSV PaedDr. Ľubica Balážiová 

Triedni učitelia II. stupeň Mgr. Zuzana Vrbinčíková  

 

 

Predmetové komisie zasadali v súlade s časovým harmonogramom s ohľadom na aktuálne 

epidemiologické opatrenia. Ich činnosť vychádzala z mesačných plánov práce školy pre školský 

rok 2021/2022, z hlavných úloh a základných  pedagogických  dokumentov.  

Jednotlivé PK zamerali svoju činnosť na prácu s nadanými a talentovanými deťmi, ich prípravou 

na predmetové olympiády a postupové súťaže, na prácu so žiakmi so ŠVVP, ich inklúzii, 

vyučujúcim pomáhali asistenti učiteľa, vytvárali a využívali kompenzačné pomôcky vo 

vyučovacom procese, a individuálne sa venovali slaboprospievajúcim žiakom.  

 

 

 

 

Aktivity  PK vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia 

Predmet: Slovenský jazyk a literatúra 

 

Predmetová olympiáda 

Krajský školský úrad v Nitre v spolupráci s okresnou komisiou olympiády zo slovenského 

jazyka a literatúry v okrese Topoľčany zorganizoval dňa 12. novembra 2021 XIV. ročník OSJL. 

Olympiáda sa pre súčasnú epidemiologickú situáciu konala dištančne formou on-line testu. Našu 

školu reprezentovala víťazka školského kola, ktorá sa umiestnila na druhom mieste. 
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Hviezdoslavov Kubín 

naši žiaci sa stali víťazmi okresného kola a postupili do krajského kola, kde obsadili 3. miesto 

poézia (II. kategória),  3. miesto próza  (II. kategória), 3. miesto próza (III. kategória).  

 

Šaliansky Maťko 

Dňa 15. 12. 2021 (I. stupeň) a 17. 1. 2022 (II. stupeň) sa uskutočnilo školské kolo 27. ročníka 

súťaže v umeleckom prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. 

Okresné kolo sa uskutočnilo  v marci 2022, do okresného kola postúpili žiaci, ktorí sa umiestnili 

na prvom mieste v školskom kole.  

 

Literárne exkurzie 

Žiaci siedmeho, ôsmeho a deviateho ročníka sa zúčastnili literárnych exkurzií v Banskej 

Štiavnici v Banke lásky (A. Sládkovič: Marína). 

 

Vzdelávanie učiteľov 

Učitelia sa individuálne vzdelávali prostredníctvom online webinárov zameraných na 

aktualizáciu a inováciu výchovno-vzdelávacieho procesu v predmete slovenský jazyk 

a literatúra. Vyučujúci sa ďalej vzdelávali v zdokonaľovaní sa v práci s MS Teams, efektívnej 

komunikácii v škole a poskytovaní prvej pomoci. Jedna členka PK SJL ukončila adaptačné 

vzdelávanie začínajúcich pedagogických zamestnancov a pokračuje v práci ako samostatný 

učiteľ. 

 

Záujmové útvary (mediálny, novinársky) 

Školský časopis 3bečan 

(17. ročník) vydáva Základná škola na Tribečskej ulici 1653/22 v Topoľčanoch. Vychádza 

päťkrát počas školského roka v náklade cca 30 kusov v mesiacoch október, december, február, 

apríl, jún elektronicky na web stránke školy zstribecskato.sk.  

 

Aktivity školskej knižnice 

Projekt Záložka do knihy spája školy  

Aj tento rok sme sa zapojili do 12. ročníka česko–slovenského projektu Záložka do knihy spája 

školy. Cieľom česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy je nadviazanie 

kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania prostredníctvom 

výmeny záložiek do kníh. Tento rok si naše záložky vymieňame so žiakmi z pridelenej 

partnerskej slovenskej školy – Základná škola s materskou školou Varín v Žilinskom kraji.  

 

Čitateľský maratón   

Dňa 20. 6. 2022 sa do čitateľského maratónu zapojili žiaci 5. až 9. ročníka, ktorí čítali knihy v 

anglickom jazyku. Každý z nich mal možnosť ukázať svoje čitateľské zručnosti, správnu 

výslovnosť a plynulosť prejavu. Literatúra bola zvolená podľa veku a jazykovej úrovne žiakov. 

Žiaci 5. a 6. ročníka čítali úryvok z knihy A Little Princess od Francess Hodgson Burnett. Žiaci 
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vyšších ročníkov čítali z troch pripravených kníh. Siedmy ročník čítal Love Story od Erich 

Segala, ôsmy  ročník sa zameral na dielo Jane Eyre od Charlotte Bronte, deviaty ročník na dielo 

Romeo and Juliet od Williama Shakespeara. Všetci žiaci prejavili záujem o literatúru a jej 

interpretáciu a snažili sa čo najlepšie zvládnuť daný úryvok. Tento deň čítalo v knižnici 289 

žiakov. 22.6. 2022 pokračovali v maratóne žiaci 1. až 4. ročníka, čítaním knihy Očko Špehúň od 

obľúbenej spisovateľky Gabriely Futovej. Pred čítaním ich prišli povzbudiť pani zástupkyne M. 

Majtánová a A. Mrižová, ktoré začali čítať ako prvé. V knižnici sa vystriedalo v čítaní 172 

žiakov 1. stupňa. Celkovo sa tejto dvojdňovej udalosti zúčastnilo 461 čitateľov. Každý účastník 

bol odmenený záložkou do knihy, ktorú si nechal ako pamiatku na účasť v čitateľskom 

maratóne. 

 

Kráľ čítania  - resp. Kráľovná čítania s výnimočným výsledkom 

V celoročnej čitateľskej súťaži najviac kníh prečítali žiaci 4. A. Víťazi jednotlivci boli dve 

dievčatá zo 4. A  a chlapec z 3. A, ktorí dosiahli výnimočné čitateľské výkony. Tohtoročné 

výsledky sú v celej histórii súťaže najlepšie. 

1. m.: (4. A) prečítala 10 155 strán 

2. m.: (4. A) prečítala 7 614 strán 

3. m.: (3. A) prečítal 5 985 strán 

 

Bábkové divadlá (5. ročník) – jún 2022 

 

Práca so začlenenými žiakmi 

Vyučujúci  zhodnotili  výsledky  práce  začlenených žiakov.  Skonštatovali, že všetci žiaci učivo 

zvládli.  Aj naďalej  je potrebné  s týmito žiakmi na vyučovacích hodinách pracovať 

individuálne, poskytovať žiakom gramatické tabuľky, diferencovať úlohy a postupovať podľa 

pokynov pedagogicko-psychologickej . poradne a školského psychológa a dodržiavať 

nasledovné opatrenia: 

 namiesto písaného textu zadávať  iba doplňovačky 

 oprava školských úloh , kontrolných prác  diktátov iba  perom so zelenou náplňou 

 zaradiť  využívanie IKT žiakmi na vyučovacích hodinách 

 zaviesť relaxačné chvíľky počas vyučovacej hodiny pre začlenených žiakov 

 využívať sebahodnotenie na vyučovacích hodinách 

 

 

Plnenie učebných osnov 

Vyučujúci slovenského jazyka a literatúry skontrolovali plnenie obsahu školského vzdelávacieho 

programu a tematických výchovno-vzdelávacích plánov. Zo zistení vyplynulo, že obsah 

školského vzdelávacieho programu sa riadne plnil a nie je potrebné redukovať ani presúvať 

učivo v žiadnom z ročníkov druhého stupňa. 
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Aktivity PK vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia - cudzie jazyky 

Predmety: Anglický jazyk – prvý cudzí jazyk, Nemecký jazyk - druhý cudzí jazyk, Ruský 

jazyk – druhý cudzí jazyk, Španielsky jazyk – druhý cudzí jazyk 

 

 

Vyučovanie predmetu anglický jazyk ako prvého cudzieho jazyka  a  cudzích jazykov 

nemeckého, ruského, španielskeho ako druhého cudzieho jazyka poskytuje živý jazykový základ 

a predpoklady pre komunikáciu žiakov v rámci EÚ a vytvára podmienky pre spoluprácu škôl na 

medzinárodných projektoch. Osvojovanie si cudzieho jazyka pomáha žiakom znižovať jazykové 

bariéry a prispieva k chápaniu a objavovaniu skutočností, ktoré presahujú oblasť skúseností 

sprostredkovaných materinským jazykom. Umožňuje bližšie spoznávať rozdiely v spôsobe 

života ľudí iných krajín a ich odlišnú kultúru, zvyky a tradície. Prehlbuje vedomie vzájomného 

porozumenia a tolerancie. 

 

Vyučujúce cudzích jazykov pracovali počas celého školského roka s intaktnými žiakmi,  

s intelektovo nadanými deťmi, rešpektovali individuálne potreby integrovaných žiakov. 

Venovali sa talentovaným žiakom v príprave na súťaže. Rešpektovali individuálne potreby 

žiakov. V školskom roku 2021/2022 sa pri vzdelávaní v cudzích jazykoch vychádzalo zo 

Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky (SERR), ktorý definuje rôzne úrovne 

ovládania cudzích jazykov. Vzdelávanie v 1. cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne A2, 

v druhom cudzom jazyku smeruje k dosiahnutiu úrovne A1. 

 

I napriek mimoriadnemu prerušeniu vyučovania v dôsledku ochorenia COVID – 19 predmetová 

komisia pracovala podľa plánu a stanovených úloh a snažila sa splniť všetky prijaté úlohy. 

Žiaci ročníkov 3-5 sa v tomto školskom roku zúčastnili divadelného predstavenia Egg on the 

trip, ktoré sa konalo 23.5.2022 v Spoločenskom dome v Topoľčanoch. Divadlo pripravili 

členovia Divadelného centra v Martine. 

Jedna z úloh, ktoré boli prijaté  - Deň Zeme sa podarilo zrealizovať prezenčným vyučovaním. 

Žiaci sa s nadšením zapojili do úlohy formou projektu a pracovných listov. Niektorí žiaci sa 

dokonca zapojili do čistenia svojho okolia. 

 

Čitateľský maratón v anglickom jazyku – LET´S READ 

Dňa 20. 6. 2022, tak ako každý rok, sa na škole uskutočnil Čitateľský maratón v anglickom 

jazyku, do ktorého  sa zapojili žiaci 5. až 9. ročníka. Celkovo sa tejto udalosti zúčastnilo 289 

čitateľov.  

Každý zo žiakov mal možnosť ukázať svoje čitateľské zručnosti, správnu výslovnosť a plynulosť 

prejavu. Literatúra bola zvolená podľa veku a jazykovej úrovne žiakov. Žiaci 5. a 6. ročníka 

čítali úryvok z knihy A Little Princess od Francess Hodgson Burnett. Žiaci vyšších ročníkov 

čítali z troch pripravených kníh.  Siedmy ročník čítal Love Story  od Erich Segala, ôsmy  ročník 

sa zameral na dielo Jane Eyre od Charlotte Bronte ,deviaty ročník na dielo Romeo and Juliet od 
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Williama Shakespeara.  Všetci žiaci prejavili záujem o literatúru a jej interpretáciu a snažili sa čo 

najlepšie zvládnuť daný úryvok.  

Každý účastník bol odmenený záložkou do knihy, ktorú si nechal ako pamiatku na účasť 

v Čitateľskom maratóne. 

 

Medzinárodná súťaž v anglickom jazyku EnglishStar 

Žiaci našej školy sa 5.5. 2022 zúčastnili súťaže EnglishStar. Je to medzinárodná súťaž v 

anglickom jazyku pre žiakov základných škôl. Jej hlavným poslaním je propagovať a 

popularizovať anglický jazyk ako vyučovací predmet a zábavnou formou motivovať žiakov 

 k úspešnému riešeniu písomných testov a skúšok. Súťaž umožňuje žiakom porovnávať svoje 

vedomosti s rovesníkmi z iných škôl, predviesť okoliu svoje schopnosti a dosiahnuť za ne 

uznanie, prispievať k vyhľadávaniu talentovaných žiakov, poskytovať učiteľom anglického 

jazyka materiály využiteľné na zatraktívnenie a skvalitnenie vzdelávania. 

Súťaží sa v 9 kategóriách od 1. až po 9. ročník. V našej škole sa zapojilo až 153 žiakov od našich 

najmenších prváčikov po starších žiakov 5. až 9.ročníka Všetci súťažiaci získali diplomy a tí 

najúspešnejší, ktorí dosiahli 100% úspešnosť, aj vecné ceny. 

 

Olympiády v cudzom jazyku 

Anglický jazyk: 

žiačka 9.A triedy v kategórii 1B sa umiestnila  na 1.mieste v školskom kole a postúpila do 

okresného kola. V kategórii 1A reprezentovala školu v okresnom kole žiačka zo 7. A. Obidve sa 

umiestnili v prvej desiatke. 

 

Nemecký jazyk: 

Žiak 8.A triedy v kategórii 1A sa umiestnil na 1. mieste v okresnom kole a postúpil do krajského 

kola, kde sa umiestnil na 5. mieste. 

Zadávanie úloh pre žiakov so ŠVVP sa pripravovali úlohy zvlášť, s dôrazom na jednoduché 

zadania k úlohám, celkové redukovanie úloh, redukovanie textov na čítanie a úloh na posluch, 

dôraz sa kládol  na poskytnutie kľúča správnych odpovedí. 

 

 

 

Aktivity  PK vzdelávacích oblastí Matematika a práca s informáciami, Človek a svet práce 

Predmety: matematika, informatika, technika 

V školskom roku 2021/2022 bola zachovaná 100% kvalifikovanosť vo vyučovaní predmetu 

matematika. Členovia predmetovej komisie riešili aktuálne problémy výchovno-vzdelávacieho 

procesu, hodnotili prácu žiakov, odovzdávali si medzi sebou cenné skúsenosti a poznatky 

z vyučovacieho procesu. 

 

Do vyučovania predmetu matematika sa vhodne zaraďovali prvky finančnej a čitateľskej 

gramotnosti. Využívali sa dostupné učebné pomôcky a počítačové učebne s Internetom, učebne 
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s interaktívnymi tabuľami. Vyučujúci viedli žiakov k samostatnej práci. Sústredili sa na 

rozvíjanie logického myslenia, rozumových schopností i manuálnych zručností žiakov. 

Pozitívnym hodnotením práce sa učitelia snažili žiakov motivovať k lepším výsledkom vo 

vzdelávaní. Bolo vykonané dôsledné záverečné opakovanie vo všetkých predmetoch. Vyučujúci 

sa zameriavali  na humánny prístup k žiakom, na prvky tvorivosti a využívanie týchto predmetov 

v reálnom živote. Vo výchovno-vzdelávacom procese vyučujúci aplikovali nové metódy a formy 

práce v snahe dosiahnuť čo najkvalitnejšie vyučovacie výsledky. Pozornosť bola venovaná  slabo 

prospievajúcim  žiakom. Zamerali sme sa aj na prácu s nadanými  žiakmi. Žiaci sa pripravili pod 

vedením učiteľov na matematickú olympiádu aj Pytagoriádu.   

 

Opatrenia na odstránenie nedostatkov vo vyučovaní matematiky 

Vyučujúci matematiky analyzovali výsledky výstupných previerok s exemplifikačnými úlohami 

na zasadnutí PK v mesiaci jún a v jednotlivých ročníkoch navrhujú nasledovné opatrenia: 

individuálny prístup, venovať zvýšenú pozornosť slaboprospievajúcim žiakom a začleneným 

žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, dôkladne sa venovať opakovaniu 

učiva na začiatku školského roka, priebežne zaraďovať súhrnné cvičenia na opakovanie a 

upevnenie učiva, systematizovať učivo, zefektívniť spôsob precvičovania prebraného učiva, viac 

sa zamerať na samostatnú prácu žiakov na vyučovaní, zaraďovať úlohy na čítanie s 

porozumením, viac riešiť slovné úlohy zamerané na praktické využitie geometrických pojmov 

(obvod a obsah rovinných útvarov, povrch a objem telies), zaraďovať na rozcvičky typy 

príkladov, ktoré žiaci ťažšie zvládajú, priebežne opakovať matematické pojmy a pojmy z logiky, 

dodržiavať presnosť rysovania.   

 

PYTAGORIÁDA 

Školské kolo – 8. – 9. 12. 2021 

5.ročník – uspeli 2 žiaci z 5. A a 1 žiak z 5. C 

6.ročník – uspeli 6 žiaci zo 6. A, 1 žiak zo 6. B, 1 žiak zo 6. C a 2 žiaci zo 6. D 

7.ročník – uspeli 6 žiaci zo 7. A a 1 žiak zo 7. B 

8.ročník – uspeli 2 žiaci z 8. A a 1 žiak z 8. C 

 

 

Pytagoriáda   okresné kolo, online  

P3 - 3.A, 1. miesto, 3.A, 2. miesto 

P4 - 4.D, 2. miesto 

P5 - 5.C, 1. miesto, 5.A, 2. miesto 

P7 - 7.A, 2. miesto 

 

Matematická olympiáda, okresné kolo 

Z6 - 6.A, úspešný 
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Matematický Klokan 

Dátum konania: 11.4.2022 

Forma:  Prezenčne + Online 

Prihlásených: 57 žiakov II. stupňa 

Zúčastnilo sa: 56 žiakov II. stupňa – 52 prezenčne + 4 online 

- 16 žiakov 5. ročníka (5.A – 8 žiakov, 5.B – 3 žiaci, 5.C – 2 žiaci, 5.D – 3 žiaci), 

- 12 žiakov 6. ročníka (6.A – 5 žiakov, 6.B – 1 žiak, 6.C – 2 žiaci, 6.D – 4 žiaci), 

- 17 žiakov 7. ročníka (7.A – 3 žiaci, 7.B – 7 žiakov, 7.D – 7 žiakov), 

- 3 žiaci 8. ročníka (8.A – 2 žiaci, 8.B – 1 žiak) 

- 8 žiakov 9. ročníka (9.A – 5 žiakov, 9.B – 3 žiaci) 

Úspešní žiaci: 9 žiakov (žiaci patriaci medzi 20 % najlepších riešiteľov v danej kategórii (6.A) – 

1. miesto v kategórii ŠKOLÁK 

(8.A) – 3. miesto v kategórii BENJAMÍN 8 

 

Súťaž MAKS 2021/2022 prebiehala online formou.  

 

                              

Cieľom učiteľov technickej výchovy bolo, aby si žiaci  osvojovali  návyky pracovať bezpečne 

a schopnosť analyzovať možné riziká pri práci s rôznymi materiálmi a nástrojmi a získať 

nevyhnutnú technickú gramotnosť prostredníctvom osvojenia si na primeranej úrovni vedomosti 

o technike a technologické zručnosti, schopnosti riešiť technické problémy,  vytvárať si 

racionálny vzťah k technike, poznať vzťah vedy a techniky a vedieť ho uplatniť, rozvíjať tvorivé 

technické myslenie.  

Pri výbere a usporiadaní učiva sa rešpektovali výchovnovzdelávacie ciele technickej výchovy, 

súčasný trend vývoja tejto disciplíny vo svete, pedagogicko-psychologické vekové osobitosti 

žiakov, ich záujmy, sklony a náväznosť učiva na iné predmety, predovšetkým na fyziku, 

biológiu, výtvarnú výchovu.  

 

Technická olympiáda – školské kolo sa konalo 8. 10. 2021. Zúčastnilo sa jej 6 žiakov, y toho 

dvaja postúpili do okresného kola. 

 

 

Kuchár bez čapice 

Dňa 20. mája 2022 sa v jedálni ZŠ Hollého v Topoľčanoch uskutočnil 16. ročník súťaže Kuchár 

bez čapice. Našu školu reprezentovali žiaci 9. ročníka, ktorí dostali účastnícky diplom. 

 

Vyučovanie informatiky prebiehalo v piatich počítačových učebniach školy v súlade so 

školským vzdelávacím programom. Žiaci sa zúčastnili aj online súťaží.  
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iBobor 

V dňoch 8. – 12. novembra 2021 sa uskutočnil už 15. ročník celoslovenskej informatickej súťaže 

iBobor. Žiaci z našej školy sa do nej zapojili a súťažili v troch kategóriách: KADETI (8. a 9. 

ročníky), BENJAMÍNI (6., 7. ročníky) a taktiež, ako je už zvykom, i žiaci prvého stupňa spolu s 

piatym ročníkom – kategória DROBCI (2. a 3. ročníky) a BOBRÍCI (4. a 5. ročníky).  

PK matematiky a informatiky zasadala v prvom polroku  šk. roka 2021/2022 dva krát, 26.8. 

2021, 23.11.2021, v druhom polroku tri krát- 28.1.2022, 20.4.2022  , 27.6.2022. Na zasadnutiach 

sa zaoberala činnosťou podľa  plánu práce PK, ako aj aktuálnymi problémami  pri vyučovaní 

matematiky,  informatiky a techniky. Plán práce PK bol splnený. 

 

 

 

Aktivity  PK vzdelávacej oblasti  Človek a príroda 

Predmety: fyzika, chémia a biológia 

 

V školskom roku 2021/2022 sa v predmetoch: chémia, fyzika a biológia vyučovalo 

kvalifikovane vo všetkých ročníkoch.  

 

Predmetová komisia (chémie, fyziky, biológie) v školskom roku 2021/2022 vychádzala 

z usmernení MŠ SR, z metodických materiálov a štandardov a ďalších dokumentov priebežne 

vydávaných MŠVVaŠ SR zverejňovaných na stránke ministerstva (https://www.minedu.sk/) a na 

stránke https://ucimenadialku.sk/ . Úlohy boli rozpracované v pláne PK, riešili sa aktuálne 

otázky a problémy súvisiace s chémiou, fyzikou, biológiou. 

Plnenie úloh: 

 priebežné sledovanie plnenia tematických výchovno-vzdelávacích plánov, 

 zosúladenie hlavných cieľov PK s hlavnými úlohami v ŠkVP, 

 výmena skúseností a poznatkov medzi učiteľmi aj mimo zasadnutí PK,  

 vzájomná spolupráca medzi učiteľmi, čo viedlo ku skvalitneniu práce. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese sa vyučujúci snažili nachádzať nové metódy a formy práce, 

aby dosiahli čo najkvalitnejšie vyučovacie výsledky. Dodržiavali sa učebné osnovy, štandardy s 

prihliadnutím na špecifiká dištančnej formy vzdelávania a individuálne možnosti žiakov.  

 

Podľa Dodatku k Školskému vzdelávaciemu programu na základe Usmernenia k obsahu a 

organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského 

vyučovania v školskom roku 2020/2021 PK redukovala učivo v Školskom vzdelávacom 

programe v jednotlivých ročníkoch.  V školskom roku 2021/2022 boli presunuté učivá prebrané.  

Naďalej  vyučujúci zohľadňovali rozsah a náročnosť zadávaných úloh s akcentom na 

individuálne možnosti žiaka, jedinečnosť podmienok žiaka na vzdelávanie (sociálne zázemie, 

IKT zručnosti, technické vybavenie a pod.). Zvýšená pozornosť sa venovala slabo 

prospievajúcim žiakom. Vyučujúci im zadávali diferencované domáce úlohy, pravidelne ich 

doučovali. Najlepšie vedomostné výsledky vo všetkých predmetoch dosiahli žiaci v triedach pre 

https://www.minedu.sk/
https://ucimenadialku.sk/
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žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, čo vyplýva z toho že v týchto triedach sú zaradení 

žiaci, ktorí sú nielen nadaní, ale prejavujú aj vyššiu mieru záujmu o ponúkané vedomosti.  

 

Vyučujúci zhodnotili výsledky práce začlenených žiakov. Skonštatovali, že všetci žiaci učivo 

zvládli. Aj naďalej je potrebné s týmito žiakmi na vyučovacích hodinách pracovať individuálne, 

diferencovať úlohy a postupovať podľa pokynov pedagogicko-psychologických poradní a 

školského psychológa. 

 

Opatrenia na odstránenie nedostatkov:  

Vyučujúci analyzovali výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu na zasadnutí PK v mesiaci jún 

a v jednotlivých ročníkoch navrhujú nasledovné opatrenia:  

 individuálny prístup, venovať zvýšenú pozornosť slaboprospievajúcim žiakom a 

začleneným žiakom so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, zohľadňovanie 

individuálnych možností žiakov diferencovaním úloh a činností, využívanie obsahu 

vzdelávania na vytváranie hodnotového systému žiakov (zodpovední všetci vyučujúci, 

priebežná kontrola: vedúci PK a vedenie školy),  

 častejšie zaraďovanie IKT do výučby (zodpovední všetci vyučujúci, priebežná kontrola: 

vedúci PK a vedenie školy), 

 častejšie zaraďovanie pomôcok do výučby (zodpovední všetci vyučujúci, priebežná 

kontrola: vedúci PK a vedenie školy), 

 priebežne zaraďovať súhrnné cvičenia na opakovanie a upevnenie učiva, systematizovať 

učivo (zodpovední všetci vyučujúci, priebežná kontrola: vedúci PK a vedenie školy), 

 kontrolovať správnosť zápisu preberaného učiva s TVVP a jeho súlad s ŠkVP (priebežná 

kontrola: vedúci PK a vedenie školy),  

 kontrola používania systému hodnotenia schváleného PK, kontrola stupníc v písomných 

prácach (priebežná kontrola: vedúci PK a vedenie školy), 

 zefektívniť spôsob precvičovania prebraného učiva, viac sa zamerať na samostatnú prácu 

žiakov na vyučovaní (zodpovední všetci vyučujúci, priebežná kontrola: vedúci PK 

a vedenie školy),  

 zaraďovať úlohy na čítanie s porozumením, viac riešiť slovné úlohy zamerané na 

praktické využitie, zaraďovať do opakovania typy príkladov, ktoré žiaci ťažšie zvládajú 

(zodpovední všetci vyučujúci, priebežná kontrola: vedúci PK a vedenie školy).   

 

Predmetové olympiády, súťaže a ďalšie aktivity 

  

Spolu múdrejší 2, Spolu múdrejší 3 

Do projektu MŠVVaŠ SR, ktorého cieľom bolo individuálne a skupinové (najviac 5 žiakov) 

doučovanie žiakov, sa z predmetovej komisie zapojili štyria vyučujúci.  

 

Chemický krúžok pod názvom „Chcem vedieť viac“ bol k dispozícii pre žiakov 8. a 9. ročníka. 
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Festival vedy a techniky AMAVET - krajské kolo. 

Naša škola sa do tejto prestížnej súťaže každoročne zapája. Tento rok sme sa 15. októbra 2021 

zúčastnili krajského kola, na ktorom našu školu reprezentoval žiak z triedy 7. A s prácou 

Význam dážďovky zemnej v pôde. 

 

Olympiáda mladých vedcov (IJSO) 

Žiaci na olympiáde preukazovali svoje vedomosti z predmetov fyzika, chémia a biológia. Našu 

školu zastupovala žiačka z 9. A, ktorá sa spomedzi viac ako 200 súťažiacich umiestnila na 3. 

mieste a postupuje na 1. výberové sústredenie.  

 

Biologická olympiáda 

Počas školského roka 2021/2022 sa žiaci zapojili do biologickej olympiády v rôznych 

kategóriach.  

V kategórií D súťažili a školu reprezentovali 2 žiačky. Žiačka zo 7.A sa zapojila do projektovej 

časti s projektom Meranie kyslosti zrážok. Pomocou meraní zistila, že aj v okolí Topoľčian 

padajú kyslé zrážky či už vo forme dažďa alebo snehu. Kyslý dážď má negatívny dopad nielen 

na životné prostredie, ale aj na živočíchy a rastliny. Žiačka zo 6.A triedy sa zapojila do 

teoreticko-praktickej časti, kde preukázala nielen svoje teoretické vedomosti, ale aj svoje 

praktické zručnosti v mikroskopovaní. Na okresnom kole sa žiačka zo 7. A umiestnila na 3. 

mieste. 

V kategórií E súťažili dvaja žiaci- zo 7.A a  6.A triedy. Žiak zo 7. A triedy sa zameriaval na 

odbornosť geológiu, kde získal nové poznatky o mineráloch a horninách. Taktiež preukázal svoje 

praktické zručnosti pri realizovaní geologického odkryvu. Žiak zo 6. A triedy súťažil v 

odbornosti zoológia. V praktickej časti vytvoril zbierku živočíchov, ktoré sa nachádzajú v okolí 

mesta Topoľčany a vytvoril správu z mapovania vybraných živočíchov. Na okresnom kole sa 

umiestnili obaja na 2. mieste. Obaja sa úspešne prebojovali až do krajského kola, kde boli 

úspešnými riešiteľmi. 

 

Chemická olympiáda 

kategória D (ZŠ) 

Školského kola sa zúčastnili 1 žiačka z 8.A, 2 žiačky z 9.A, 1 žiačka z 9.B a 1 žiak z 9.D. 

Okresné kolo sa konalo 25.3.2022, zúčastnili sa ho všetci žiaci z domáceho kola. Žiačka z 9.A 

triedy sa umiestnila na 3. mieste a postúpila do krajského kola. Krajské kolo sa konalo 

28.4.2022, žiačka z 9.A sa ako úspešná riešiteľka umiestnila na 4. mieste.  

 

Fyzikálna olympiáda 

Okresné kolo fyzikálnej olympiády kategória E sa konalo 16.3.2022, žiačka z 9. A sa umiestnila 

na 1. mieste. V krajskom kole, ktoré sa konalo 16.3.2022, žiačka získala 3. miesto. 

Okresné kolo fyzikálnej olympiády kategória  F sa konalo 16.3.2022, žiak z 8. A sa umiestnil na 

2. mieste.  
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Okresného kola fyzikálnej olympiády kategória  G (Archimediáda) sa zúčastnili 4 žiaci zo 7.A 

triedy. 

 

Čo vieš o hviezdach 

Okresné kolo - Dňa 15.3.2022 sa v priestoroch Tribečského osvetového strediska konalo okresné 

kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach, ktoré zorganizovali Tekovská 

hvezdáreň v Leviciach v spolupráci s regionálnym osvetovým strediskom. V 2. kategórii, ktorá 

bola určená pre žiakov 7. až 9. ročníka základných škôl, zastupoval našu školu žiak zo 7.A. 

Získal 1. miesto. 

Krajské kolo - Dňa 27. apríla 2022 sa uskutočnilo v priestoroch Krajského osvetového strediska 

v Nitre krajské kolo celoslovenskej súťaže Čo vieš o hviezdach. Žiak zo 7. A obsadil v 2. 

kategórii 2. miesto a postúpil na celoslovenské kolo do Prešova. 

Celoslovenské kolo - Dňa 15. júna 2022 sa uskutočnilo v priestoroch Krajskej hvezdárne a 

planetária v Prešove celoslovenské kolo súťaže Čo vieš o hviezdach. V 2. kategórii náš žiak zo 

7.A obsadil 9. miesto.  

 

Upracme si Topoľčany 

Aj tento rok sme podporili výzvu Mesta Topoľčany a zúčastnili sme sa akcie Upracme si 

Topoľčany. Naši žiaci v sprievode svojich učiteľov dňa 13. apríla 2022 za dodržania 

hygienických opatrení vyčistili exteriér školy, vyzbierali odpadky na blízkych sídliskách a 

pomohli tak zlepšiť a spríjemniť pohľad na ulice nášho mesta. 

 

Deň ZEME sa každoročne oslavuje na našej planéte dňa 22. apríla. Žiaci z 9.B triedy sa preto 

rozhodli, že v areáli našej školy zasadia nový stromček, konkrétne japonskú čerešňu. Týmto 

gestom si pripomenuli dôležitosť ochrany životného prostredia a zachovávanie hodnôt v živote 

každého z nás. Rôznymi aktivitami sa zapojili do oslavy Dňa ZEME všetci žiaci i zamestnanci 

školy.  

 

Prednáška o genetike 

Dňa 3. 6. 2022 sa na našej škole uskutočnila prednáška o genetike. Naším hosťom bola naša 

bývalá žiačka Mgr. Petra Mazancová PhD. Prednášky sa zúčastnili žiaci 9. ročníka a triedy 7. A 

a 8. A. Cieľom prednášky bolo žiakom priblížiť genetiku a jej využitie v bežnom živote. Žiaci 

zistili, že používanie PCR testov je nielen pri testovaní na Covid-19. Taktiež bolo poukázané na 

geneticky modifikované organizmy a to hlavne na rastliny. 

 

Dospievanie 

Dňa 15. júna 2022 sme pre dievčatá v 7. ročníku v spolupráci s MP Education, s.r.o. pripravili 

priestor a čas na výchovno-vzdelávací program o dospievaní pod názvom Dospievam alebo život 

plný zmien. Cieľom prednášky je pomôcť učiteľom v príprave dievčat na obdobie dospievania. 

Umožniť im lepšie chápať fyzické a psychické zmeny, ktorými prechádzajú a prijať ich ako 

súčasť svojho života.  
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Počas Dňa otvorených dverí v ZŠ Tribečská dňa 21.6.2022 vyučujúci pripravili pre hostí 

nasledovné aktivity:  

Základy mikroskopovania - získať základy mikroskopovania, či vyskúšať si vytvoriť preparát 

alebo pozorovať trvalé preparáty využilo množstvo návštevníkov.  

Určovanie živočíchov - Návštevníci si vyskúšali priradiť obrázky živočíchov k ich slovenskému 

a vedeckému  názvu. Dozvedeli sa mnoho zaujímavostí o živočíchoch v okolí ľudských sídel, 

pátrali, ktoré larvy sú potomkami, ktorého hmyzu.  

Zásady prvej pomoci - Vedieť podať prvú pomoc je dôležité. Návštevníci si zopakovali postup 

ako privolať prvú pomoc, vyskúšali si obväzové techniky i kardiopulmonárnu resuscitáciu.  

Hlavolamy, jazykolamy, prešmyčky a iné zábavné aktivity  v biológii - Návštevníci si vyskúšali 

svoje znalosti v zábavných aktivitách. Zistili, že na učive druhého stupňa z biológie sa dá i 

zabaviť.  

Čarovný svet chémie - Boli prezentované ukážky úžasného sveta chémie, zaujímavé pokusy, 

ktoré si deti pre návštevníkov pripravili.  

Akvaristika - Návštevníci si odniesli informácie o akvaristike i o rybičkách, ktoré máme v 

školskom akváriu.  

Fyzika nás baví - Odohráva sa „fyzika“ len vo veľkých laboratóriách a sú vedci čudáci v bielych 

plášťoch? Návštevníci objavovali spolu s nami krásu fyziky a nahliadli do „čarov a kúziel“, ktoré 

sú všade okolo nás prostredníctvom jednoduchých pokusov. Svet je oveľa zaujímavejší ako si 

vieme predstaviť... .  

 

Príprava na prijímacie pohovory 

Aj v tomto školskom roku bola žiakom deviateho ročníka poskytnutá príprava na prijímacie 

pohovory z predmetov biológia a chémia.  

 

 

 

Aktivity  PK vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť, Človek a hodnoty 

Predmety: dejepis, geografia, občianska náuka, náboženská výchova, etická výchova 

 

Činnosť  PK v šk. roku 2021/2022 prebiehala v súlahe s Plánom práce PK. Úlohy,  ktoré boli 

rozdelené jednotlivým členom PK, boli splnené. Žiaci zvládli učivo jednotlivých predmetov na 

škole v súlade so školským vzdelávacím programom. Pri hodnotení žiakov sme prihliadali aj na 

individuálne možnosti na výučbu. Všetci žiaci prospeli. Náboženská výchova a Etická výchova 

boli hodnotené absolvoval/a, neabsolvoval/a. Vo výchovno-vzdelávacom procese vyučujúci 

uplatňovali medzipredmetové vzťahy včleňovali prierozové témy. Dôležitou súčasťou 

vyučovania bolo rozvíjanie čitateľskej gramotnosti žiakov.  
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Členovia PK prehodnotili proces a špecifiká vzdelávania zdravotne znevýhodnených žiakov. 

Konkrétne sa zaoberali úrovňou zvládnutia učiva, hodnotením žiakov a posúdením dosiahnutých 

výsledkov vzhľadom k obsahu IVVP jednotlivých začlenených žiakov. Dohodli sa na potrebe 

využívania relaxačných prestávok pre žiakov.  

V mesiaci september bola zrušená exkurzia pre žiakov 5. ročníka Duchonka- Kulháň, z dôvodu 

nepriaznivej epidemiologickej situácie. Všetky plánované exkurzie sa realizovali podľa pokynov 

Úradu vereného zdravotníctva SR. 

 

Dejepis - tak trochu inak v 5. B 

Dňa 21.októbra 2021 traja žiaci pripravili na hodine dejepisu pre svojich spolužiakov zážitkové 

spestrenie. Priniesli staré vzácne mince, fotografie starých Topoľčian a starú heligónku z čias 

SNP a žiak, ktorý ju priniesol, spolužiakom o nej porozprával príbeh. 

 

Svätoplukovo kráľovstvo ožíva -  v mesiaci január 2022 sa tri žiačky zapojili do tejto 

historicko - výtvarnej súťaže. Boli to 2 žiačky z 9.C a žiačka z 6.B. 

Všetky tri žiačky si vybrali tému : Sv. Cyril a Sv. Metod a ich nasledovníci. Žiačky nakreslili Sv. 

Klimenta, Sv. Gorazda a Sv. Nauma. 

Žiaci sa zúčastnili historickej prednášky v Galérii mesta Topoľčany - T.G. Masaryk a Topoľčany 

 

Dejepisná olympiáda 

Dňa 7.12.2021 sa uskutočnilo školské kolo dejepisnej  olympiády,  na ktorom sa zúčastnilo 19 

žiakov 6. –  9.  ročníka . Do okresného kola postúpili prví dvaja žiaci z každej kategórie. Tento 

rok bola dejepisná olympiáda  pre všetky štyri kategórie zameraná na jednu monotematickú časť: 

Kultúrne pamiatky UNESCO na Slovensku a história regiónov na Slovensku. Test obsahoval 

otázky z polročného učiva, neobsahoval však otázky z regionálnej histórie. 

Okresné kolo dejepisnej olympiády  (14.ročník) sa uskutočnilo  dňa 9.2. 2022. Úspešným 

riešiteľom sa stáva ten žiak, ktorý získa 60 %  a viac (t.j. 54 bodov a viac ) z celkového počtu 90 

bodov. Z našej školy súťažilo 8 žiakov. Najlepšie umiestnenie získal žiak 6. ročníka, ktorý 

v kategórii F s počtom 78,88 bodov získal 3. miesto. 

 

Geografická olympiáda 

školské kolo sa uskutočnilo dňa  24.11.2021, žiaci písali on-line test, ktorý pozostával z dvoch 

častí. Teoretickej, kde žiaci bez použitia atlasu a praktickej časti. Mohli dosiahnuť až 100 bodov.   

Okresné  kolo geografickej olympiády sa uskutočnilo 17.2.2022. Žiaci 6., 7., 8. a 9. ročníka boli 

na okresnom kole úspešní. Žiak 9. ročníka obsadil 4. miesto. Žiak 5. ročníka vo svojej kategórii 

obsadil 1. miesto.  

 

Členovia PK prehodnotili proces a špecifiká vzdelávania zdravotne znevýhodnených žiakov. 

Konkrétne sa zaoberali úrovňou zvládnutia učiva, hodnotením žiakov a posúdením dosiahnutých 

výsledkov vzhľadom k obsahu IVVP jednotlivých začlenených žiakov. Dohodli sa na potrebe 

využívania relaxačných prestávok pre žiakov. 
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V sobotu dňa 18.6.2022 o 10.00 hod. sa žiaci 9. ročníka zúčastnili sviatosti birmovania, ktorú 

prijali od nitrianskeho pomocného biskupa Petra Beňa. Na túto veľkú slávnosť sa pripravovali 

nielen na farských stretnutiach, ale aj na hodinách náboženskej výchovy, kde s nimi učitelia 

prechádzali jednotlivé témy potrebné na prijatie sviatosti.    

 

 

 

Aktivity  PK vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra 

Predmet: hudobná výchova, výtvarná výchova 

 

Vyhodnotenie práce PK a súťaží v školskom roku 2021/2022. 

Hudobná výchova:  

1. apríla 2022 žiaci zo záujmového útvaru Hudba nás spája pripravili hudobné a literárne 

pásmo pri príležitosti Dňa učiteľov.  

 

26. apríla 2022 sa v ZŠ Tribečská v Topoľčanoch uskutočnilo školské kolo súťaže Slávik 

Slovenska.  

12.5.2022 sa v ZŠ s MŠ Gogoľova v Topoľčanoch uskutočnilo okresné kolo súťaže Slávik 

Slovenska 2022. Žiaci sa predviedli v speve krásnych slovenských folklórnych piesní. Súťažilo 

sa v troch kategóriách. Našu školu reprezentovali žiaci:  žiak  z triedy 1.A, žiačka  z triedy 5.C 

a žiak z 8.A. 2. miesto v I. kategórii získal žiak 1. A. miesto v III. kategórii a postup do 

krajského kola získal žiak z 8. A. 

2.6.2022 sa v CVČ Domino v Nitre uskutočnilo krajské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska 

2022. Našu školu úspešne reprezentoval žiak z triedy 8.A, ktorý sa umiestil na 3. mieste v 3. 

kategórii. 

           

Výtvarná výchova: 

30.5.2022 sa uskutočnila súťaž výtvarnej výchovy Záhradkárska súťaž, do ktorej sme sa zapojili 

poslaním 5 žiackych prác.  

 

Vyučujúce výtvarnej a hudobnej výchovy si počas školského roku odovzdávali skúsenosti 

z praxe a vzájomne sa informovali o novinkách na poli umeleckého diania, s dostupnými 

portálmi, ktoré sú vhodným inšpiračným zdrojom ako pre učiteľov, tak aj pre žiakov.  

 

Aktivity  PK vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb 

Predmet: telesná a športová výchova 

 

Počas vyučovacích hodín telesnej a športovej výchovy vyučujúce so žiakmi preberali pravidlá 

volejbalu, futbalu, hádzanej, basketbalu, atletiky. Žiaci boli oboznamovaní s ukážkami 
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v jednotlivých športoch, hrách a gymnastike. V jarných mesiacoch 2022 žiaci 5. až 9. ročníka 

začali cvičiť v areáli školy a v telocvični, obnovili sa riadne vyučovacie hodiny.  

 

Športové súťaže: 

26. apríl 2022 -  MC Donald Cup vo futbale žiakov - 3.miesto.  

4. máj 2022-  Majstrovstvá okresu v stolnom tenise: 1. miesto – žiaci, 1. miesto žiačky.                                                                    

17. a 18. máj 2022 - majstrovstvá kraja v stolnom tenise žiaci obsadili 3.m, žiačky 3.m. 

6.máj 2022 - školská stolnotenisová liga :    1.miesto -  žiak 7.A, 3. miesto – žiačka 9.C                                   

17. máj 2022 - majstrovstvá okresu v Bedmintone: 1.m žiačka 8.A, žiačka 8. C - postup do 

krajského kola.  

26  apríl 2022 - základné kolo vo florbale žiačok. Žiačky postúpili do okresu kde obsadili 4. m. 

28. apríl 2022 - základné kolo vo florbale žiakov. Žiaci nepostúpili do okresného kola. 

8 apríl 2022 - 3. ročník Tribečská školská liga  

12.4.2022 - malý futbal mladších žiakov základné kolo v Solčanoch 

21.4.2022 - základné kolo vo vybíjanej žiačok na našej škole.  

20. 5. 2022 – minihádzaná - 4.miesto  

10.6.2022 - 3 kolo  Topoľčianskej školskej stolnotenisovej ligy – 1. miesto a 2. miesto 

 

Vzhľadom na nepriaznivú pandemickú situáciu sa lyžiarsky a snoubordingový výcvik uskutočnil 

dennou formou, zúčastnili sa ho žiaci 8. ročníka. 40 žiakov absolvovalo lyžiarsky kurz 

v lyžiarskom stredisku Ski Krahule v termíne od 7.3.2022 do 14.3.2022. Neuskutočnil sa 

zdokonaľovací plavecký výcvik pre žiakov 6. ročníka. 

 

 

 

Analýza práce PK triednych učiteľov II. stupňa 

Počas stretnutí PK triednych učiteľov 2.stupňa v školskom roku 2021/2022  sme sa venovali 

najmä otázkam triedneho poriadku, výchovným problémom so žiakmi v triedach, náplni 

triednických hodín a náplni práce triedneho učiteľa, problematike začlenených žiakov a ich 

prospievania aj hodnotenia a asistencii učiteľa. 

Problémy vo výchove a vzdelávaní sme konzultovali nielen v rámci vytýčených pravidelných 

stretnutí, ale i formou individuálnych konzultácii podľa aktuálnej potreby a výskytu problémov. 

Úlohou vedúceho PK triednych učiteľov je koordinovať prácu triednych učiteľov a vhodne ich 

usmerňovať pri napĺňaní cieľov v práci so žiackym kolektívom. 

Vedúci PK triednych učiteľov konzultuje priebežne počas školského roka s jednotlivými 

triednymi učiteľmi I. a II. stupňa problémy jednotlivých žiakov, skupín žiakov i celého žiackeho 

kolektívu. Vedúci PK tiež prispieva svojimi návrhmi a pripomienkami k zlepšeniu atmosféry 

v triedach, a tým aj k zlepšeniu klímy na škole. 

Monitorovali sme sociálnu atmosféru vo vybraných triedach a snažili sme sa vytvárať 

podmienky pre tvorivú a motivujúcu atmosféru. V rámci práce so žiackym kolektívom sme sa 
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venovali témam, ktoré sa týkali tolerancie, výchovy k mravným hodnotám alebo aj 

prosociálnemu cíteniu.  

Výberom metód, foriem práce a primerane náročných úloh sme venovali pozornosť žiakom so 

ŠVVP, integrovaným žiakom, ale aj tým, ktorí vyrastajú v málopodnetnom prostredí. Pre  

optimalizáciu pomoci začleneným žiakom, je nevyhnutné, aby všetky zložky systému škola čo 

najviac spolupracovali a pružne hľadali vhodné riešenia pomoci začleneným žiakom (vedenie 

školy, pedagógovia, vychovávatelia, školský psychológ, školský špeciálny pedagóg, asistenti 

učiteľa). 

V rámci PK bola s triednymi učiteľmi diskutovaná aj problematika dodržiavania zásad 

ustanovených medzinárodnými dokumentmi -  Všeobecná deklarácia ľudských práv a Dohovor 

o právach dieťaťa. 

Triedni učitelia plnili úlohy predmetovej komisie v súlade s pokynmi a plánom. 

 

 

 

 

Údaje o žiakoch  (§ 2  ods. 1  písm. d) 

 

 

Prehľad o oddeleniach ŠKD, počtoch žiakov a vedúcich oddelení ŠKD  šk.rok 2021/2022     

 

 

 
Oddelenie ŠKD 

 

Počet žiakov 

 Vedúci oddelenia ŠKD 

(meno a priezvisko) začiatok 

šk. roka 
koniec 

šk. roka 

oddelenie I. 28 27 Tatiana Kupcová 

oddelenie II.     26 22 Mgr. Alica Ružičková 

oddelenie III.  28 26 Mgr. Simona Korčeková 

oddelenie IV. 29 27 Mgr. Miroslava Patai 

oddelenie V. 27 27 Zuzana Mervartová 

oddelenie VI. 21 19 Janka Valjentová 

oddelenie VII. 25 20 Zdenka Marková 

oddelenie VIII. 26 26 Bc. Bronislava Illášová 

oddelenie IX. 28 27 Andrea Matejová 

C E L K O M 238 221  
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Prehľad o triedach, počtoch žiakov a triednictve v školskom roku 2021/2022 

 

 
Trieda 

 

Počet žiakov 

 
Triedny učiteľ 

(titul, meno a priezvisko) začiatok 

šk. roka 

koniec  

šk. roka 

1.A 22 22 Mgr. Božena Kováčová 

1.B 22 22 Mgr. Soňa Holbayová 

1.C 22 22 Mgr. Janka Rumanová 

2.A 11 11 Mgr. Jana Gallasová 

2.B 19 19 Mgr. Zuzana Zacharová  

od 07.03.2022 Mgr. Gabriela Líšková 

2.C 22 22 Mgr. Jana Vránová 

2.D 22 22 Mgr. Gabriela Dragulová 

3.A 12 12 Mgr. Zuzana Grauzlová 

3.B 22 22 Mgr. Dana Strejčková 

3.C 21 21 Mgr. Drahomíra Šupová 

3.D 21 21 Mgr. Ľubica Bučeková 

4.A 10 10 Mgr. Eva Gregorová 

4.B 22 22 Mgr. Andrea Jakubičková 

4.C 21 21 Mgr. Alžbeta Fábiková 

4.D 22 22 Mgr. Ingrid Švajcová 

5.A 11 11 Mgr. Martina Žáková 

5.B 22 22 Mgr. Katarína Melušová 

5.C 22 22 Mgr. Soňa Májiková 

5.D 21 20 Mgr. Erik Zmetek 

6.A 10 10 Mgr. Dominika Jamborová 

6.B 20 20 PhDr. Jana Červeňanská 

6.C 22 22 Mgr. Eva Maková 

6.D 25 25 Mgr. Branislava Lukáčiková 

7.A 12 12 Mgr. Monika Kubrická 

7.B 23 23 Mgr. Tomáš Kováčik 

7.C 22 22 Mgr. Ivan Vőpy 

7.D 22 21 Mgr. Jana Kacinová 

8.A 11 11 Mgr. Adriána Gočová 

8.B 29 29 PhDr. Annamarie Mikulová 

8.C 29 29 Ing. Dana Kopencová 

9.A 9 9 Rastislava Macková 

9.B 23 23 Mgr. Janka Chvojková 

9.C 23 23 Mgr. Johana Fabová 

9.D 22 22 Mgr. Zlata Pavlovičová 

C E L K O M 669 667  
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Údaje o pedagogických zamestnancoch, odborných zamestnancoch a ďalších 

zamestnancoch  (§ 2  ods. 1  písm. e) 

 

Počet všetkých zamestnancov k 30.6.2022: 84 

 

Pedagogickí zamestnanci: 65 

Učitelia 1. stupeň: 18 

Učitelia 2. stupeň: 30 

Asistenti učiteľa: 7 

Vychovávateľky ŠKD: 9 

Školská špeciálna pedagogička: 1 

 

Odborní zamestnanci: 1 

Školská psychologička: 1 

 

Nepedagogickí zamestnanci: 18 

IT technik: 1 

Ekonómka školy: 1 

Administratívna pracovníčka: 1 

Personalistika a mzdy: 1 

Upratovačky: 6 

Školník: 1 

Školská jedáleň: 7 

 

  

Zoznam učiteľov a ich aprobácia  

 
Učitelia ZŠ 1. stupeň : 

P.č. Titul, meno, priezvisko  

1. Majtánová Martina Mgr. 1. -4.  
2. Bučeková Ľubica Mgr. 1. -4., ANJ 
3. Dragulová Gabriela Mgr. 1. -4., ANJ 
4. Fábiková Alžbeta Mgr. 1. -4. 
5. Gallasová Jana Mgr. 1. -4., NEJ  
6. Grauzlová Zuzana Mgr. 1. -4., ANJ 
7. Gregorová Eva Mgr. 1. -4. 
8. Hainová Jarmila Mgr. 1. -4., ANJ 
9. Holbayová Soňa Mgr. 1. -4.  
10. Jakubičková Andrea Mgr. 1. -4.  
11. Kováčová Božena Mgr. 1. -4.  
12. Líšková Gabriela Mgr. 1. -4.  
13. Rumanová Janka Mgr. 1. -4.  
14. Strejčková Dana Mgr. 1. -4.  
15. Šupová Drahomíra Mgr. 1. -4.  
16. Švajcová Ingrid Mgr. 1. -4.  
17. Vránová Jana Mgr. 1. -4.  
18. Zacharová Zuzana Mgr. 1. -4.  
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Učitelia ZŠ 2. stupeň : 

P.č Titul, meno, priezvisko  

1. Krajčíková Anna Mgr. ANJ, RUJ 
2. Mrižová Alexandra ANJ, pedagogika 
3. Balážiová Ľubica PaedDr. NBV, TSV 
4. Červeňanská Jana PhDr. SJL, DEJ 
5. Fabová Johana Mgr. BIO, EKOL, GEG 
6. Gočová Adriana Mgr. BIO, TSV, NEJ 
7. Godálová Anna PaedDr. SJL, ANJ 
8. Haláková Mária Mgr. NEJ, TSV, ETV 

9. Haritunová Miroslava Mgr. MAT, INF 
10. Chvojková Janka Mgr. SJL, HUV 
11. Jamborová Dominika Mgr. BIO, OBN 
12. Kacinová Jana Mgr. BIO, CHE 
13. Kopčan Ivan Mgr. MAT, FYZ, INF 
14. Kopencová Dana Ing. technológia dreva 
15. Kováčik Tomáš Mgr. SJL, INF 
16. Kubrická Monika Mgr. ANJ, DEJ 
17. Lukáčiková Branislava Mgr. MAT, Základy techniky 
18. Macková Rastislava SJL, DEJ 
19. Maková Eva Mgr. GEG, TSV 

20. Májiková Soňa Mgr. ANJ 

21. Melušová Katarína Mgr.  ANJ, SJA 
22. Mikulová Annamarie PhDr. NEJ, SJL, Estetika 
23. Pavlovičová Zlata Mgr. FYZ, CHE 

24. Rusňáková Anna Mgr. NBV 
25. Rybanská Andrea Mgr. SJL, DEJ 

26. Šlosárová Katarína Mgr. SJL, RUJ 
27. Vöpy Ivan Mgr. MAT, GEG 
28. Vöpy Martina Mgr. MAT, SJL 
29. Zmetek Erik Mgr. NBV, INF 
30. Žáková Martina Mgr. ANJ, Etika 

 

 

 

 

 

Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov  (§ 2  ods. 1  

písm. f) 

 

Plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov a ďalšie vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov, ich profesijný rozvoj,  prebiehal v súlade so schváleným plánom 

profesijného rozvoja na školský rok 2021/2022. Škola zabezpečovala adaptačné vzdelávanie 

začínajúcich pedagogických zamestnancov aj aktualizačné vzdelávanie pedagogických 

a odborných zamestnancov.  
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Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  (§ 2  ods. 1  písm. g) 

 

Aktivity organizované školou: 

 

 Imatrikulácie žiakov I. ročníka 

 Deň otvorených dverí v ZŠ Tribečská 

 Slávnostná akadémia pri príležitosti 55. výročia založenia školy 

 Školské kolá predmetových olympiád a postupových súťaží 

 Pytagoriáda 

 Let´s Read – čitateľský maratón v anglickom jazyku 

 Kráľ čítania 2022 

 Účelové cvičenia, cvičenia v prírode, didaktické hry 

 Besedy s príslušníkom MsP 

 Veselé Vianoce – pásmo vianočných videí pre rodičov 

 Výstava záložiek v školskej knižnici 

 Zážitkové učenie s Harry Potterom na hodine slovenského jazyka 

 Učenie v maskách 

 Pyžamová párty 

 Školská športová olympiáda 

 Lyžiarsky a snoubordingový výcvik 

 Deň Zeme, Deň zdravia, Deň vody, Deň matiek, Deň otcov 

 

 

 

Aktivity, do ktorých sa škola zapojila: 
 

 AMAVET - Festival vedy a techniky 

 Robotická súťaž RBA 

 Metodické semináre a konferencie pre učiteľov – MPC, OXFORD 

 Výchovné programy, koncerty  

 Prezentačné dni SŠ, Dni otvorených dverí SŠ 

 KOMPARO 

 Vedecká konferencia, vedecký jarmok 

 Predmetové olympiády a postupové súťaže: Olympiáda zo slovenského jazyka, 

Olympiáda z anglického jazyka, Olympiáda z nemeckého jazyka, Fyzikálna olympiáda, 

Matematická olympiáda, Chemická olympiáda, Biologická olympiáda, Dejepisná 

olympiáda, Technická olympiáda, Pytagoriáda, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín  

 Súťaže: iBOBOR, Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice, Čo vieš 

o hviezdach,  

 Športové súťaže: Minihádzaná, Stolný tenis, Bedminton, Cezpoľný beh, Ľahká atletika, 

Coca-Cola Cup, MC-Donalds Cup, Hádzaná, Gymnastický štvorboj, Malý futbal, 

Florbal, Futsal, Vybíjaná, Volejbal, Futbal, Viacboj všestrannosti 
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 Korešpondenčné súťaže: MAKS, Matematický klokan, EXPERT Geniality Show, 

Klokanko, Všetkovedko 

 Záložka do knihy spája školy 

 Vítanie sv. Mikuláša  

 Medzinárodný deň školských knižníc 

 Mesiac úcty k starším 

 Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 

 Knižná burza 

 Týždeň boja proti drogám 

 Roztancuj Topoľčany 

 Upracme si Topoľčany 

 Maľované Slovensko  

 Fast Heroes 

 Adoptuj si kravičku 

 Čitateľský oriešok 

 

Informácie o aktivitách školy sú verejne prístupné na web stránke školy  www.zstribecskato.sk 

v časti Úvodná stránka. Informácie o aktivitách školy a aktuálne oznamy si môžete prezrieť aj na  

FB stránke školy:  https://www. facebook .com/ zstribecska1653topolcany 

 

 

 

 

Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená  (§ 2  ods. 1  písm. h) 

 

 

Spolu múdrejší 2, Spolu múdrejší 3 

Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR 

Cieľ projektu: zabezpečiť pre žiakov našej školy, ktorí sú ohrození školským neúspechom, 

nemali vhodné podmienky na dištančné vzdelávanie, potrebujú dovysvetľovať učivo 

z dištančného vzdelávania,  dostupné a kvalitné doučovanie.  

Doučovanie žiakov prebiehalo na prvom aj druhom stupni ZŠ v mesiacoch október – december 

2021 (Spolu múdrejší 2) a v mesiacoch január – jún 2022 (Spolu múdrejší 3).  Do projektu Spolu 

múdrejší 2 bolo celkovo zapojených 174 žiakov, ktorých doučovalo 18 učiteľov v predmetoch 

slovenský jazyk a literatúra, matematika, anglický jazyk, prvouka, prírodoveda, biológia, fyzika 

a chémia. Do projektu Spolu múdrejší 3 bolo celkovo zapojených 349  žiakov, ktorých 

doučovalo 29 učiteľov v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, matematika, informatika, 

anglický jazyk, nemecký jazyk, prvouka, vlastiveda, prírodoveda, dejepis, biológia, fyzika 

a chémia. 

 

 

http://www.zstribecskato.sk/
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Letná škola 2022 

Projekt MŠVVaŠ SR: Zmiernenie dopadu pandémie ochorenia COVID-19 na vzdelávací proces 

v základných školách vrátane zlepšenia dostupnosti vzdelávania. 

Cieľ projektu: zmiernenie dopadov dištančného vzdelávania na výsledky žiakov, poskytnúť 

žiakom základných škôl možnosť na osvojenie, prípadne upevnenie vedomostí, zručností 

a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka najmä v dôsledku  

dištančného vzdelávania.  

Letná škola poskytla priestor na zmysluplné využitie času počas letných prázdnin s výchovno-

vzdelávacími aktivitami, ktoré boli prispôsobené veku a potrebám žiakov a zároveň poskytla 

možnosť adaptácie žiakov na začatie nového školského roka po stránke vzdelávacej, 

socializačnej a výchovnej.  

Od 8. do 19. augusta 2022 boli žiakom poskytnuté výchovno-vzdelávacie aktivity v triedach, 

areáli školy aj v prírode. Prostredníctvom skupinových aktivít a tímových hier, didaktických hier 

a zážitkového učenia realizovaného v prírode sme v deťoch podnecovali aj estetické cítenie pri 

tvorbe spoločných výrobkov, prežívanie emócií, aktívny relax a utužovali sme kolektív. Pod 

vedením inštruktorov si mohli vyskúšať trpezlivosť, presnosť a odvahu 3D lukostreľbou. 

Aktívne strávené dva týždne v letnej škole priniesol deťom skvelé zážitky, priateľstvá a ukázal 

nové možnosti trávenia voľného času. 

Žiakom bola z dotácie MŠVVaŠ SR poskytnutá celodenná strava, pitný režim, uhradené náklady 

na kurz a dopravu.  

 

Modernejšia škola 

Projekt MŠVVaŠ SR: Inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v základných 

a stredných školách 

Cieľ projektu: Modernizácia priestorov školy 

Dotácia bola schválená v mesiaci júl 2021, realizácia projektu  prebiehala do 15. októbra 2021. 

V rámci projektu sa modernizovali nasledovné priestory: 

a) Revitalizácia klasickej učebne, ktorá je využívaná na vyučovanie delených skupín cudzích 

jazykov  

b) vybudovanie troch oddychových zón na chodbách školy (v hlavnej budove a v prístavbe) 

c) doplnenie voľnočasových hier priamo do oddychových zón 

O poskytnutie dotácie MŠVVaŠ SR na inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby v 

základných a stredných školách sa uchádzalo 1845 škôl. MŠVVaŠ SR podporilo 144 projektov, 

medzi ktorými bol aj projekt našej školy. 

V rámci projektu sa nám na chodbách školy podarilo nevyužitý priestor vhodne pretvoriť na 

oddychové zóny so sedacími vakmi, taburetkami, kreslami priamo pri triedach, ktoré slúžia 

žiakom na uvoľnenie počas prestávok a ich socializáciu. Zóny sú doplnené stolovými futbalmi, 

regálmi na knihy a spoločenské hry. Okrem dekoračných polepov, steny zdobia maľby, ktorých 

autorkou je naša talentovaná pani vychovávateľka Tatiana Kupcová. Učebňa cudzích jazykov je 

vďaka projektu vybavená novými lavicami netradičného tvaru, modernými stoličkami a 

knižnými regálmi. Vynovené priestory slúžia všetkým ako vhodný priestor na uvoľnenie, 
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vypnutie a načerpanie energie, na voľnočasové aktivity, záujmovú činnosť ale aj triednické 

hodiny.  

 

Záložka do knihy spája školy 

Aj v školskom roku 2021/2022 sa škola zapojila do 12. ročníka česko–slovenského projektu 

Záložka do knihy spája školy. Cieľom česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy 

je nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania 

prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Tento rok si naše záložky vymieňame so žiakmi z 

pridelenej partnerskej slovenskej školy – Základná škola s materskou školou Varín v  Žilinskom 

kraji. 

 

 

 

Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v 

škole  (§ 2  ods. 1  písm. i) 

 

V školskom roku 2021/2022 bola v základnej škole vykonaná jedna inšpekčná činnosť v mesiaci 

september 2021 – kontrola plnenia opatrení. Štátna školská inšpekcia vykonala kontrolu v ZŠ 

Tribečská 1653/22, Topoľčany, dňa 13.09.2021 so záverom: Opatrenia prijaté riaditeľkou školy 

na odstránenie nedostatkov a príčin ich vzniku boli splnené na dobrej úrovni. 

 

 

 

 

Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy  (§ 

2  ods. 1  písm. j) 

 

Hlavná budova, v ktorej sa nachádzajú: 

- triedy 3., 4. ročníka I. stupňa ZŠ a všetky triedy 5. – 9 ročníka II. stupňa ZŠ 

- špeciálna učebňa biológie s interaktívnou tabuľou 

- drevodielňa  

- cvičná kuchynka 

- počítačová učebňa VT1, VT3, VT4,  

- fyzikálna a chemická učebňa 

- učebňa s interaktívnou tabuľou 

- učebňa cudzích jazykov 

- ŠKD 

- školská knižnica 

- kancelária školskej psychologičky pre  I. a II. stupeň 

- kancelária výchovného poradcu 

- kabinety pedagógov 

- oddychová zóna 
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Prístavba, v ktorej sa nachádzajú: 

- triedy 1. až 2. ročníka I. stupňa 

- trieda pre rannú ŠKD 

- zborovňa učiteliek 1. a 2. ročníka 

 

Budova ŠKD, v ktorej sa nachádzajú: 

- kabinet ŠKD 

- školský klub detí 

- kabinet špeciálnej pedagogičky 

- triedy pre deti so všeobecným intelektovým nadaním 

- telocvičňa 

- posilňovňa 

- počítačová učebňa  VT2, VT5 

- školská jedáleň 

 

Školský areál, v ktorom sa nachádza: 

- futbalové ihrisko 

- viacúčelové ihrisko 

- basketbalové ihrisko 

- doskočisko 

- atletická dráha 

 

Materiálno-technické podmienky: 

Odborné učebne sú vybavené didaktickou technikou, modernými učebnými pomôckami, ktoré sa 

snažíme dopĺňať a obmieňať každý školský rok. V klasických triedach sa postupne vymieňa 

starší školský nábytok za nový. Z 34 tried je v 29 interaktívna tabuľa. Školská knižnica ponúka 

našim čitateľom bohatý knižný fond s viac ako 5000 kusmi kníh. V škole boli v rámci projektu 

Modernejšia škola vytvorené moderné oddychové zóny. Zamestnanci školy majú k dispozícii 

tlačiarenské a kopírovacie zariadenia a výpočtovú techniku.  

 

 

 

 

Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých 

má škola nedostatky (§ 2  ods. 1  písm. k) 

 

Informáciu o týchto oblastiach uvádzame 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 

- vysoká úspešnosť žiakov na prijímacích 

pohovoroch na stredné školy a ich úspešné 

SLABÉ STRÁNKY 
- slabšia spolupráca s rodičmi niektorých 

žiakov najmä zo sociálne znevýhodneného 

prostredia 

- narastajúca agresivita niektorých žiakov k 

učiteľom 
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umiestnenie na stredných školách, stredných 

odborných školách a stredných odborných 

učilištiach 

- triedy pre žiakov so všeobecným 

 intelektovým nadaním 

- individuálny prístup k žiakom s IVVP 

- práca školskej psychologičky a špeciálnej 

pedagogičky, asistentiek učiteľa priamo v 

škole 

- výučba s využívaním IKT – 5 počítačových 

učební, 4 učebne s interaktívnou tabuľou 

- špeciálne odborné učebne na vyučovanie 

predmetov: anglický jazyk, nemecký jazyk, 

fyzika, chémia, biológia, výtvarná výchova, 

technika, svet práce 

- vybavenosť školy didaktickými pomôckami 

a didaktickou technikou 

- vysoká gramotnosť učiteľov a žiakov 

v práci s IKT 

- práca žiackeho parlamentu 

- odborná kvalifikovanosť pedagogického 

zboru 

- pedagogickí zamestnanci ochotní a schopní 

rozvíjať školu 

- 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 

- organizovanie lyžiarskeho 

a snoubordingového výcviku, plaveckého 

výcviku, plaveckého zdokonaľovacieho 

výcviku, škôl v prírode, exkurzií 

- rozpracované programy environmentálnej 

výchovy, protidrogovej výchovy a prevencie 

šikanovania 

- zapájanie sa do rôznych podujatí 

a projektov 

- úspešná realizácia rozvojových 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 

- rôzna individuálna efektívnosť členov 

pedagogického zboru na rozvoji školy 

- nadmerná zaťaženosť telocvične 

- nedostačujúce elektrické rozvody 

- nedostatočná ochrana areálu školy, ničenie 

školského areálu cudzími osobami vo 

večerných hodinách a počas víkendov, chýba 

kamerový systém 
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- veľmi dobrá spolupráca s materskou školou  

- pravidelné konzultačné hodiny 

v popoludňajších hodinách pre rodičov 

- školský klub detí 

- centrum voľného času 

- kvalitné stravovanie v školskej jedálni 

- komplexná rekonštrukcia budovy školy, 

vybavenie novým nábytkom a šatňovými 

skrinkami 

- novovybudovaná atletická dráha s 

doskočiskom 

- školská knižnica aj s oddelením 

cudzojazyčnej literatúry 

- bezbariérový prístup pre telesne 

postihnutých žiakov na 1. poschodie  hlavnej 

budovy 

- výborná poloha školy  

- kvalitná estetická úroveň interiéru školy 

- veľmi dobrá spolupráca so zriaďovateľom, 

miestnou samosprávou, radou školy a radou 

rodičov  

- organizovanie školských akadémií pre 

verejnosť 

- webová stránka školy s aktuálnymi 

a relevantnými informáciami 

www.zstribecskato.sk 

PRÍLEŽITOSTI 
- dobrá spádovosť školy 

- záujem rodičov o spoluprácu so školou 

- prezentácia školy na verejnosti 

- zmena legislatívy - možnosť tvorby 

školského vzdelávacieho programu 

- možná užšia spolupráca s družobnou 

zahraničnou školou v Luhačoviciach 

- práca na medzinárodných projektoch 

eTwinning 

- podpora školských činností zo strany 

zriaďovateľa 

- možnosť celoživotného vzdelávania 

pedagogických zamestnancov 

- možnosť odborného rastu pedagogických 

a odborných zamestnancov, kontinuálne 

vzdelávanie 

- informatizácia vyučovacieho procesu 

- možnosť získať finančné prostriedky 

z európskych fondov a nadácií 

- vytváranie možností pre nové projekty – 

rozvojové, grantové a pod. 

RIZIKÁ 
- migrácia žiakov do iných škôl, najmä so 

športovými triedami (vykonávanie športu 

podmienené prestupom na ich školu) 

- nárast počtu detí s poruchami učenia 

a správania 

- zvyšovanie agresivity detí 

- psychická preťaženosť a administratívna 

zaťaženosť pedagogických a odborných 

zamestnancov 

- nedostatočné finančné ohodnotenie 

pedagogických zamestnancov zo strany štátu 

- limitované finančné prostriedky v rámci 

normatívneho financovania 

- nízka spoločenská prestíž učiteľskej 

profesie 

- ničenie športového areálu voľným pohybom 

ľudí aj vo večerných hodinách a počas voľna 
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Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  (§ 2  ods. 3  písm. a) 

 

Individuálne integrovaní žiaci v školskom roku 2021/2022 ku koncu školského roka: 

I.stupeň ZŠ – 15 žiakov 

narušená komunikačná schopnosť (NKS) – 6 žiakov 

vývinové poruchy učenia (VPU) – 4 žiaci 

porucha aktivity a pozornosti (PaP) – 2 žiaci 

mentálne postihnutie (MP – variant A) – 2 žiaci 

porucha autistického spektra (PAS) – 2 žiaci 

II.stupeň ZŠ – 29 žiakov 

narušená komunikačná schopnosť (NKS) – 7 žiakov 

vývinové poruchy učenia (VPU) – 11 žiakov 

porucha aktivity a pozornosti (PaP) – 7 žiakov 

mentálne postihnutie (MP – variant A) – 2 žiaci 

chorý a zdravotne oslabený – 1 žiak 

porucha autistického spektra – 1 žiak 

 

Špeciálny pedagóg: Mgr. Marcela Šustrová 

Na začiatku školského roka 2021/2022 sa formou individuálnej integrácie vzdelávalo                               

34 žiakov. Ku koncu školského roka 2021/2022 bolo 44 žiakov, ktorí sa vzdelávali formou 

individuálnej integrácie, a z toho 15 žiakov na I. stupni ZŠ a 29 žiakov na II. stupni ZŠ. Počet 

žiakov, vzdelávaných formou individuálnej integrácie sa v priebehu školského roka viackrát 

menil.  Individuálnu skupinu, t.j. 11 žiakov tvorili žiaci so ŠVVP bez individuálnej integrácie - 

s podozrením na špecifické vývinové poruchy učenia, poruchu aktivity a pozornosti, s narušenou 

komunikačnou schopnosťou. V školskom roku 2021/2022 bolo 2 žiakom z II. stupňa ZŠ 

povolené individuálne vzdelávanie.  

Na základe odporúčaní pedagogických centier (CPPPaP, CŠPP a SCŠPP) a žiadostí zákonných 

zástupcov žiakov, boli v školskom roku 2021/2022 individuálne integrovaní – začlenení 10 noví 

žiaci so zdravotným znevýhodnením. 

Reedukačné a stimulačné cvičenia realizovala špeciálna pedagogička so žiakmi 

v dopoludňajších, ale aj popoludňajších hodinách podľa stanoveného rozvrhu a plánu. Školská 

špeciálna pedagogička sa venovala žiakom s mentálnym postihnutím, vývinovými poruchami 

učenia a žiakom s narušenou komunikačnou schopnosťou.  

Špeciálna pedagogička monitorovala vývin rizikových žiakov v 1. ročníku, následne realizovala 

konzultácie s pedagogickými zamestnancami, ale aj zákonnými zástupcami daných žiakov 

a špeciálno-pedagogické intervencie. 

Školská špeciálna pedagogička sa podieľala na depistáži detí a žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami v rámci školy, na začiatku školského roka na vypracovaní 

a prehodnocovaní individuálnych výchovno-vzdelávacích programov začlenených žiakov. 

Odborne a metodicky usmerňovala asistentov pedagóga, tvorila rozvrhy asistentom pedagóga, 

viedla dokumentáciu individuálne integrovaných žiakov a priebežne riešila vzniknuté 

problémy/potreby. 
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Podieľala sa na účasti na zápise detí do 1. ročníka ZŠ, viedla pohovory so zákonnými zástupcami 

detí inštruktážneho charakteru. 

Počas celého školského roka prebiehala spolupráca s centrami výchovného poradenstva 

v Topoľčanoch (CPPPaP, SCŠPP, CŠPP), so psychológmi, odbornými lekármi... 

Dňa 21.8. 2021 absolvovala školská špeciálna pedagogička on-line vzdelávanie s názvom: Ako 

integrovať deti a žiakov so ŠVVP? 

Zodpovedne pristupovala k tvorbe individuálnych vzdelávacích programov, k vedeniu 

dokumentácie individuálne integrovaných žiakov v súlade s platnou legislatívou. 

 

 

 

 

Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2021/2022  (§ 2  ods. 3  písm. 

b) 

 

POČET  ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

Počet 

neprijatých 

žiakov 

SPOLU 
PRIJATÍ 

počet / % 

ODKLADY 

počet / % 

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 

počet / % 

SAMOSTATNÉ 

( SPOJENÉ ) 

spolu 

83 69 / 83 % 12 / 14 % 0 / 0  %            3            14 

 

 

 

Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole  (§ 2  ods. 3  písm. c) 

Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole  (§ 2  ods. 3  písm. d) 

 

 

 
Názov strednej školy 

 

 
Počet odoslaných 

prihlášok 

 
Počet prijatých žiakov 

Hotelová akadémia 

Stromová 34 

Piešťany 
1 1 

Gymnázium 

Komenského 2/1074 

Partizánske 
1 1 

SOŠ J.A.B 

Námestie SNP 5 

Partizánske 
1 1 

Gymnázium 

Golianova 68 

Nitra 
17 1 
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Gymnázium 

Párovská 1 

Nitra 
6 3 

Gymnázium 

17. novembra 1180/16 

Topoľčany 
30 30 

Hotelová akadémia 

Slančíkovej 2 

Nitra 
2 1 

Stredná športová škola 

Slančíkovej 2 

Nitra 
1 1 

Stredná zdravotnícka škola 

Farská 23 

Nitra 
7 4 

Stredná zdravotnícka škola 

Daxnerova 6 

Trnava 
1 1 

Stredná zdravotnícka škola  

Veľkomoravská 14 

Trenčín  
1 1 

Stredná zdravotnícka škola 

17. novembra 1056 

Topoľčany 
7 6 

Súkromné konzervatórium 

Gagarinova 2490/13 

Topoľčany 
1 1 

Súkr. škola umelec. Priemyslu 

Gagarinova 2490/13 

Topoľčany 
14 3 

Škola umeleckého priemyslu 

Staničná 8 

Trenčín 
1 0 

Škola umeleckého priemyslu 

Slavkovská 19 

Kežmarok 
1 1 

SOŠ techniky a služieb 

Cintorínska 4 

Nitra 
1 0 

SOŠ techniky a služieb 

Tovarnícka 1609 

Topoľčany 
24 18 

SOŠ agrotechnická 

Tovarnícka 1632 

Topoľčany 
3 3 

SOŠ potravinárska 

Krušovská 2091 
1 1 



 

Základná škola,  Tribečská 1653/22,  955  01 Topoľčany    

          

38 

 

Topoľčany 

SOŠ drevárska 

Pílska 7 

Topoľčany 
16 13 

SPŠ stavebná 

Cabajská 4 

Nitra 
3 3 

SPŠ strojnícka 

a elektrotechnická 

Fraňa Kráľa 20 

Nitra 

1 0 

SOŠ veterinárna 

Drážovská 8/14 

Nitra 
2 0 

Obchodná akadémia 

Inovecká 2041 

Topoľčany 
30 23 

SOŠ obchodu a služieb 

T. Vansovej 2 

Topoľčany 
6 6 

Súkromná SOŠ pedagogická 

Gagarinova 2490/13 

Topoľčany 
9 8 

Súkr. SOŠ polytechnická 

DSA 

Novozámocká 220 

Nitra 

1 1 

Gymnázium Jána Baltazára 

Magina 

Vrbové 
1 0 

Gymnázium Pierra de 

Coubertina 

Námestie SNP 9 

Piešťany 

1 0 

Stredná priemyselná škola 

Bzinská 11 

Nové Mesto nad Váhom 
1 1 

Stredná dopravná škola 

Školská 66 

Trenčín 
2 2 

Súkr. škola umeleckého 

priemyslu Bohumila Baču 

Ivanská cesta 21 

Bratislava 

1 1 

Mimo Slovenska 
 

0 0 

C E L K O M 195 136 
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Názov osemročného gymnázia 

 

 
Počet odoslaných 

prihlášok 

 
Počet prijatých 

žiakov 

Gymnázium                 

17. novembra 1180/16      

Topoľčany                 
 

11 5 

C E L K O M 11 5 

 

 

 

 

 

 

Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania  (§ 2  ods. 3  písm. e) 

 

Vyhodnotenie prospechu                                                                                            

Ročník  1. – 4.                                                                                                                                  

 

Tr. 

Počet 

žiako

v 

1. polrok Počet 

žiako

v 

2. polrok 

PV PVD P N Ne

k. 

Priem

. 
 

PV PVD P N Nek. Prie

mer 

I. A 22 0 0 22 0 0 - 22 0 0 22 0 0 - 

I. B 22 0 0 21 0 1 - 22 0 0 21 0 1 - 

I. C 22 0 0 21 0 1 - 22 0 0 20 1 1 - 

II. A 11 11 0 0 0 0 1,00 11 11 0 0 0 0 1,00 

II. B 19 17 2 0 0 0 1,10 19 16 2 1 0 0 1,15 

II. C 22 21 0 0 0 1 1,03 22 19 2 0 0 1 1,10 

II. D 22 20 1 0 0 1 1,06 22 20 1 0 0 1 1,09 

III. A 12 12 0 0 0 0 1,01 12 12 0 0 0 0 1,01 

III. B 22 21 1 0 0 0 1,08 22 20 2 0 0 0 1,10 

III. C 21 20 1 0 0 0 1,14 21 19 2 0 0 0 1,18 

III. D 21 20 0 0 0 1 1,11 21 20 0 0 0 1 1,06 

IV. A 10 10 0 0 0 0 1,00 10 10 0 0 0 0 1,00 

IV. B 22 21 0 0 0 1 1,05 22 21 0 0 0 1 1,08 

IV. C 21 16 4 1 0 0 1,14 21 16 4 1 0 0 1,12 

IV. D 22 18 2 1 0 1 1,14 22 20 0 1 0 1 1,11 

Spolu 291 207 11 66 0 7 - 291 204 13 66 1 7 - 
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  Ročník  5. – 9. 

 

Tr. 

Počet 

žiako

v 

1. polrok Počet 

žiako

v 

2. polrok 

PV PVD P N Nek Priem. PV PVD P N Nek Priem. 

V. A 11 1 0 0 0 0 1,03 11 11 0 0 0 0 1,00 

V. B 22 12 6 3 0 0 1,41 22 14 6 2 0 0 1,38 

V. C 22 14 7 1 0 0 1,29 22 16 5 1 0 0 1,29 

V. D 20 16 4 0 0 0 1,27 20 15 4 1 0 0 1,25 

VI. A 10 9 0 0 0 1 1,11 10 9 0 0 0 1 1,06 

VI. B 20 5 8 6 0 1 1,77 20 6 5 8 0 1 1,75 

VI. C 22 10 10 1 0 1 1,26 22 16 3 2 0 1 1,33 

VI. D 25 13 8 3 0 1 1,35 25 15 5 4 0 1 1,30 

VII. A 12 11 1 0 0 0 1,12 12 12 0 0 0 0 1,08 

VII. B 23 9 8 6 0 0 1,63 23 8 11 4 0 0 1,56 

VII. C 22 7 11 4 0 0 1,67 22 13 6 3 0 0 1,55 

VII. D 22 10 8 4 0 0 1,51 21 14 5 2 0 0 1,38 

VIII. A 11 8 2 0 0 1 1,25 11 5 5 0 0 1 1,28 

VIII. B 29 17 6 5 1 0 1,53 29 17 7 5 0 0 1,49 

VIII. C 29 16 7 5 0 1 1,43 29 15 9 4 0 1 1,44 

IX. A 9 6 3 0 0 0 1,22 9 7 2 0 0 0 1,21 

IX. B 23 15 5 3 0 0 1,37 23 14 6 3 0 0 1,38 

IX. C 23 10 5 8 0 0 1,66 23 9 6 8 0 0 1,60 

IX. D 22 9 5 8 0 0 1,64 22 10 6 6 0 0 1,61 

Spolu 377 209 104 57 1 6 - 376 226 91 53 0 6 - 

 

 

Výsledky externých meraní  

 

Testovanie 9 sa uskutočnilo dňa 6. apríla 2022. Výsledky z celoslovenského testovania žiakov 

9.ročníka Testovanie 9 2022 boli svojou úrovňou nad celoslovenským priemerom. Testovania 9 

2022 sa v našej škole zúčastnilo 77 žiakov.  

 

SLOVENSKÝ JAZYK priemerný počet bodov priemerná percentuálna 

úspešnosť 

ZŠ Tribečská 18,1 60,30% 

v rámci SR 17,7 59,10% 

 

                   

MATEMATIKA priemerný počet bodov priemerná percentuálna 

úspešnosť 

ZŠ Tribečská 16,7 55,70% 

v rámci SR 16,0 53,20% 
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Testovanie 5 sa uskutočnilo dňa 18. mája 2022. Výsledky z celoslovenského testovania žiakov 

5.ročníka Testovanie 5 2022 boli svojou úrovňou nad celoslovenským priemerom. Testovania 9 

2022 sa v našej škole zúčastnilo 71 žiakov.  

SLOVENSKÝ JAZYK priemerný počet bodov priemerná percentuálna 

úspešnosť 

ZŠ Tribečská 21,2 70,60% 

v rámci SR 20,7 69,20% 

 

MATEMATIKA priemerný počet bodov priemerná percentuálna 

úspešnosť 

ZŠ Tribečská 18,8 62,60% 

v rámci SR 18,3 61,10% 

 

 

 

 

Prehľad dochádzky žiakov                                

     Ročník  1. – 4.   

 

Počet  vymeškaných  hodín 

Trieda 

Počet 

žiako

v 

1. polrok Počet 

žiako

v 

2. polrok Za školský rok 

Spolu Ospr. Neos

pr. 

Spolu  Ospr. Neos

pr. 

Spolu  Ospr. Neos

pr. 

I. A 22 1196 1196 0 22 963 963 0 2159 2159 0 

I. B 22 699 699 0 22 980 980 0 1679 1679 0 

I. C 22 756 756 0 22 1552 1552 0 2308 2308 0 

II. A 11 554 554 0 11 450 450 0 1004 1004 0 

II. B 19 1108 1108 0 19 921 921 0 2029 2029 0 

II. C 22 884 884 0 22 1172 1172 0 2056 2056 0 

II. D 22 834 834 0 22 1056 1056 0 1890 1890 0 

III. A 12 382 382 0 12 643 643 0 1025 1025 0 

III. B 22 925 925 0 22 1053 1053 0 1978 1978 0 

III. C 21 900 900 0 21 1223 1223 0 2123 2123 0 

III. D 21 826 826 0 21 1091 1091 0 1917 1917 0 

IV. A 10 347 347 0 10 597 597 0 944 944 0 

IV. B 22 726 726 0 22 972 972 0 1698 1698 0 

IV. C 21 1194 1194 0 21 1292 1292 0 2486 2486 0 

IV. D 22 1466 1466 0 22 1517 1517 0 2983 2983 0 

Spolu 291 12797 12797 0 291 15482 15482 0 28279 28279 0 

Priemer na žiaka 45,06 45,06 0,00  54,51 54,51 0,00 97,18 97,18 0,00 
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Ročník  5. – 9. 

Počet vymeškaných hodín 

Trieda 

Počet 

žiako

v 

1. polrok Počet 

žiako

v 

2. polrok Za školský rok 

Spolu Ospr. Neos

pr. 

Spolu Ospr. Neos

pr. 

Spolu Ospr. Neos

pr. 

V. A 11 617 617 0 11 668 668 0 1285 1285 0 

V. B 22 1319 1319 0 22 1751 1751 0 3070 3070 0 

V. C 22 911 911 0 22 1350 1350 0 2261 2261 0 

V. D 20 935 935 0 20 1035 1035 0 1970 1970 0 

VI. A 10 525 525 0 10 635 635 0 1160 1160 0 

VI. B 20 944 944 0 20 688 688 0 1632 1632 0 

VI. C 22 1511 1511 0 22 1435 1429 6 2946 2940 6 

VI. D 25 962 962 0 25 983 983 0 1945 1945 0 

VII. A 12 579 579 0 12 552 552 0 1131 1131 0 

VII. B 23 934 934 0 23 1352 1352 0 2286 2286 0 

VII. C 22 1201 1201 0 22 1787 1787 0 2988 2988 0 

VII. D 22 1338 1338 0 21 1883 1883 0 3221 3221 0 

VIII. A 11 647 647 0 11 978 978 0 1625 1625 0 

VIII. B 29 1655 1655 0 29 2077 2077 0 3732 3732 0 

VIII. C 29 1309 1309 0 29 2220 2220 0 3529 3529 0 

IX. A 9 453 453 0 9 784 784 0 1237 1237 0 

IX. B 23 1220 1220 0 23 1852 1852 0 3072 3072 0 

IX. C 23 1686 1686 0 23 2683 2683 0 4369 4369 0 

IX. D 22 1354 1354 0 22 1826 1825 1 3180 3179 1 

Spolu 377 20100 20100 0 376 26539 26532 7 46639 46632 7 

Priemer na žiaka 54,18 54,18 0,00  71,73 71,71 0,02 125,9 125,8 0,02  

 

 

 

 

Prehľad o správaní žiakov 

Ročník  1. – 4. 

 

Trieda 

Znížená známka zo správania 

1. polrok 

Znížená známka zo správania 

2. polrok 

2. stup. 3. stup. 4. stup. 
Ústav. 

pobyt 
2. stup. 3. stup. 4. stup. 

Ústav. 

pobyt 

I. A 0 0 0 0 0 0 0 0 

I. B 0 0 0 0 0 0 0 0 

I. C 0 0 0 0 0 0 0 0 

I. D 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. A 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. B 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. C 0 0 0 0 0 0 0 0 
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II. D 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. A 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. B 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. C 0 0 0 0 0 0 0 0 

III. D 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV. A 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV. B 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV. C 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV. D 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Ročník  5. – 9. 

V. A 0 0 0 0 0 0 0 0 

V. B 0 0 0 0 0 0 0 0 

V. C 0 0 0 0 0 0 0 0 

V. D 0 0 0 0 0 0 0 0 

VI. A 0 0 0 0 0 0 0 0 

VI. B 1 0 0 0 1 0 0 0 

VI. C 0 0 0 0 0 0 0 0 

VI. D 0 0 0 0 0 0 0 0 

VII. A 0 0 0 0 0 0 0 0 

VII. B 0 0 0 0 0 0 0 0 

VII. C 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIII. A 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIII. B 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIII. C 0 0 0 0 0 0 0 0 

VIII. D 0 0 0 0 0 0 0 0 

IX. A 0 0 0 0 0 0 0 0 

IX. B 0 0 0 0 0 0 0 0 

IX. C 0 0 0 0 0 0 0 0 

IX. D 0 0 0 0 0 0 0 0 

Spolu 1 0 0 0 1 0 0 0 
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Iné skutočnosti  (§ 2  ods. 5  písm. d) 

 

 

Školský klub detí 

Vedúca ŠKD:  Andrea Matejová 
 
V školskom roku 2021/2022  začalo  navštevovať  ŠKD  238 detí v deviatich oddeleniach. 
Výchovno-vzdelávacia činnosť sa začínala ranným klubom od 6.00 hod. do 7.40, ktorý  
absolvovalo denne v priemere 40 detí. Výchovno-vzdelávacia činnosť pokračovala od 11.40 
do 17.00 hod. 
Výchovno-vzdelávaciu činnosť sme sa snažili robiť pre deti zábavnou a zaujímavou formou 
s prihliadnutím na potreby a záujmy detí. Dôraz sa kládol na vytváranie pokojnej a 
priateľskej atmosféry v jednotlivých oddeleniach. Výchovno-vzdelávacia činnosť 
prebiehala v súlade s aktuálnymi opatreniami proti COVID 19. 
Základným dokumentom pre výchovnú činnosť bol Výchovný program ŠKD Radosť. 
Celoročný plán práce bol rozpracovaný do týždenných rozvrhov výchovnej činnosti. Vo 
výchovných činnostiach sa striedali jednotlivé tematické oblasti výchovy vychádzajúce 
z potrieb, záujmov, individuálnych schopností a ďalších predpokladov detí, umožňujúce 
celostný rozvoj ich osobnosti. 
Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD prebiehala v triedach, ktoré zodpovedajú priestorovým 
normám, sú vhodné na oddych a relaxáciu žiakov. Zariadenie tried je vybavené kobercami 
na oddych, interaktívnymi tabuľami, magnetofónmi, spoločenskými hrami, športovými 
potrebami, loptami. Pri činnostiach sa využívajú počítačové miestnosti, školské ihrisko, 
multifunkčné ihrisko, zelená oddychová zóna, atletická dráha, telocvičňa kde sa organizujú 
spoločné akcie. K zariadeniu patrí aj kabinet vychovávateliek vybavený metodickými 
pomôckami a literatúrou. 
Výchovný proces bol uskutočňovaný najrozličnejšími  aktívnymi činnosťami - 
oddychovými, rekreačnými, záujmovými a vzdelávacími. Do činnosti bola pravidelne 
zaraďovaná príprava na vyučovanie, alebo didaktická hra, odpočinkové, rekreačné a 
relaxačné činnosti, vrátane pobytu vonku. Pri odpočinkovej činnosti sme využívali hlavne 
rozhovory, čítanie a počúvanie rozprávok, stolové hry, počúvanie ľudových a moderných 
piesní, rôzne zaujímavé súťaže. Uplatňované boli zásady komplexného rozvoja osobnosti 
dieťaťa, individuálneho prístupu, sústavnosti a primeranosti, tvorivého prístupu a zásada 
spojenia vzdelávania s reálnym životom. 
 
Okrem výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z výchovných osnov sme organizovali 
spoločné akcie oddelení ŠKD, za dodržania  všetkých  opatrení proti Covid 19: 

 Navrhni svoj obal na čokoládu 
 Týždeň športových aktivít 
 Zdravá výživa 
 Už som žiakom – pasovanie prvákov 
 Svetový týždeň vesmíru 
 Babka, dedko, urobíme pre vás všetko 
 Šarkaniáda 
 Jesenné listovanie 
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 Svetový deň vesmíru 
 Zabehni koľko vládzeš 
 Vianočné tvorivé dielničky 
 Netradičné športové súťaženie 
 Valentín v ŠKD 
 Záložkovo 
 Vítame jar 
 Veľkonočná fantázi 
 Týždeň aktívneho čítania 
 Vláčik Separáčik- Deň Zeme v ŠKD 
 Roztancujme Tríbečskú 
 Poteš svoju mamičku 
 Rozhýbme sa na deň detí- spoločný tanec 
 Piknik v ŠKD 

 

 

Činnosť školského psychológa 

Aktivity vykonávané na našej škole v rámci pozície školského psychológa v školskom roku 

2021/2022 pokrývali najmä tieto hlavné oblasti: 

 preventívne: prevencia v oblasti duševného zdravia a harmonického vývinu detí vo 
všetkých oblastiach, 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, 
pozornosti a správania u detí, najmä na prvom stupni ZŠ, následná spolupráca 
s Centrom pedagogicko- psychologického poradenstva a prevencie, Špeciálno – 
pedagogickou poradňou, Súkromným centrom špeciálno-pedagogického 
poradenstva v Topoľčanoch, s detským klinickým psychológom, detským 
psychiatrom, špeciálnym pedagógom, sociálnym a liečebným pedagógom, 
asistentmi učiteľa, účasť na korekcii porúch správania a učenia – korekcia 
nesprávnych učebných štýlov dieťaťa, koordinácia spolupráce medzi odborníkmi, 
vyhotovenie správ pre ich potreby 

 intervenčné: okamžitý zásah školského psychológa pri vzniknutých každodenných 
problémoch v žiackom kolektíve, v prípadoch zneužívania omamných látok v škole, 
šikanovania, kyberšikanovania, automutilácie, pri učebných, osobných a rodinných 
problémoch detí (konflikty dieťa – rodič, výchovné štýly v rodine, úzkosti, stres 
a depresívne ladenie dieťaťa, pri podozrení na zanedbávanie detí zo strany rodičov) 

 
Ďalšie aktivity školskej psychologičky: 

 aktívna účasť na zápise detí do 1. ročníka, odporúčanie detí na vyšetrenie do CPPPaP, 

 pomoc pri zvládaní adaptačných problémov žiakov 1. ročníka (emocionálna podpora 

dieťaťa, konzultácie s rodičmi) 
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 koordinácia spolupráce pri vypracovávaní individuálneho vzdelávacieho programu pre 

integrovaných žiakov, úzka spolupráca s triednymi učiteľmi i rodičmi žiakov, ostatnými 

vyučujúcimi, školským špeciálnym pedagógom a poradenskými zariadeniami,  

 vypracovávanie správ na žiakov pre potreby poradenských zariadení  a odborníkov – 

psychológov, psychiatrov, špeciálnych pedagógov, pracovníkov kurately,  

 realizácia sociálno – psychologických sedení vo vybraných triedach v spolupráci 

s triednymi učiteľmi – zameranie na rozvoj empatie, asertivity, kooperácie, 

prosociálnosti, odstránenie neznášanlivosti, rasových prejavov a netolerancie medzi 

deťmi , 

 účasť na triednych schôdzkach vo vybraných triedach – prevencia, ale aj riešenie 

aktuálnych problémov v triedach, hodiny zamerané na stmeľovanie kolektívu 

a zlepšovanie vzťahov v triede, 

 individuálne sedenia so žiakmi s problémovým správaním,  

 korekcie špecifických porúch učenia u detí na 1. stupni ZŠ v spolupráci so špeciálnym 

pedagógom (nácviky, pracovné listy), 

 cvičenia pre žiakov s poruchou aktivity a pozornosti na 1. aj 2. stupni ZŠ,  

 starostlivosť o mimoriadne nadané deti – poradenstvo, konzultácie, úzka spolupráca 

s vedením školy – vzájomná výmena informácii s cieľom skvalitniť služby poskytované 

žiakom s problémami v učení, správaní, v rodinnom prostredí,  

 koordinácia práce asistentov učiteľa, poradenstvo, sprostredkovanie informácii o žiakoch  

 realizácia triednických hodín v rámci celej školy v spolupráci s koordinátorom prevencie 

na tému Prevencia šikanovania na školy + kyberšikana,  

 realizácia besedy a otvorenej diskusie na tému Zdravý životný štýl so žiačkami 9.ročníka, 

 

Účasť na odborných seminároch a vzdelávaniach:  

 Školská fóbia, úzkosť a strach u detí (Inštitút rodinnej terapie a terapie vzťahovej väzby 

o.z.) 

 Primárna intervencia v prípade zistenia násilia páchaného na dieťati (ÚPSVaR 

Topoľčany) 

 O kyberšikane (Dosťbolo.sk, s.r.o.) 

 Rozvod a čo ďalej? Alebo ako pomôcť dieťaťu? (lektor – Mgr. V. Nemčoková) 

 Školská mediácia, riešenie konfliktov a vyjednávanie (lektor – Mgr. Eva Račková, PhD., 

ACC.)  

Pracovné aktivity školského psychológa počas školského roka 2021/2022 vychádzali z plánu 

práce a nariadení vedenia školy, z dokumentu Sprievodca školským rokom 2021/2022. Pri práci 

školského psychológa boli vždy zohľadnené najmä aktuálne potreby a požiadavky všetkých  

podsystémov v systéme školy, mnohokrát bolo nevyhnuté pružne reagovať na krízové situácie 

a okamžite riešiť vzniknuté problémy. 
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Centrum voľného času 

Centrum voľného času Tribcentrum (ďalej len CVČ) v školskom roku 2021/2022 činnosť 

nevykazovalo. K 31.12.2021 bolo CVČ vyradené zo siete škôl a školských zariadení.  

 

 

Záujmové útvary v školskom roku 2021/2022 

 

 Športový krúžok pre 1. – 4. ročník 

 Čary s farbami 

 Matematika hravo pre 3. – 4. ročník 

 Minihádzaná I. stupeň 

 Loptové hry pre 2. ročník 

 Angličtina hrou pre 3. ročník 

 Hravá angličtina pre začiatočníkov pre 2. – 3. ročník 

 Matematický krúžok pre 9. ročník 

 Chémia – Chcem vedieť viac pre 8. a 9. ročník 

 Novinársky krúžok 3bečan 

 Hudba nás spája pre 2. stupeň 

 Háčkovanie pre 2. stupeň 

 Príprava na testovanie a prijímacie skúšky pre 8. a 9. ročník 

 Robolab pre 2. stupeň 

 Futbalový krúžok pre mladších a starších žiakov 

 Krúžok raketových športov pre 2. stupeň 

 Loptové hry pre 2. stupeň 

 Volejbal 

 Gymnastický krúžok 

 


