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Vypracovala:       
Mgr. Gabriela Herodeková  

riaditeľka školy 

 

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre 

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

a školských zariadení. 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

3. Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ); Zákon č. 37/2011 

z 1. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z.o výchove 

a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

4. Koncepcia školy na roky 2012 - 2014.   

5. Plán práce Základnej školy, Tribečská 1653/22, Topoľčany  na školský rok 

2013/2014. 

6. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení 

a predmetových komisií. 

7. Informácie o činnosti Rady školy pri Základnej škole, Tribečská 1653/22, Topoľčany.  
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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

Základnej školy, Tribečská 1653/22,  Topoľčany 

za školský rok 2013/2014. 

 

 

 

 

I. Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 

 

1. Názov školy:               Základná škola 

2. Adresa školy:              Tribečská 1653/22 

3. telefónne číslo:            038/5325002                          faxové číslo: ––––––––––––––– 

4. Internetová adresa:      www.zstribecskato.sk  

    e-mailová adresa:        info@zstribecskato.edu.sk 

5. Zriaďovateľ:                Mesto Topoľčany, Námestie M. R. Štefánika 1/1 

 

 

 

6. Vedúci zamestnanci školy: 

Meno a priezvisko Funkcie 

Mgr. Gabriela Herodeková riaditeľ školy 

Mgr. Miriam Hajrová zástupca riaditeľa školy pre I. stupeň 

Mgr. Anna Krajčíková zástupca riaditeľa školy pre II. stupeň 

Viera Rybanská vedúca vychovávateľka ŠKD 

Renáta Božiková  vedúca ŠJ 

 

 

 

 

  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy 

 

 

      Rada školy pri Základnej škole, Tribečská  1653/22,  Topoľčany  bola ustanovená 

v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách. Funkčné 

obdobie sa začalo dňom  23.03.2012  na obdobie 4 rokov. 

 

 

 

Informácia o činnosti rady školy za školský rok 2013/2014 

          

Rada školy je poradný a kontrolný orgán školskej samosprávy. Jej hlavným poslaním je 

presadzovanie verejných záujmov ako aj záujmov rodičov, žiakov, pedagógov 

a nepedagogických zamestnancov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej 

kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a  ku všetkým závažným rozhodnutiam 

vedenia školy. Má nezastupiteľnú funkciu pri výberovom konaní na funkciu riaditeľa školy. 
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Členovia rady školy na nové 4ročné funkčné obdobie 2012 -2016: 
P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  + 

1. Ing. Rastislav Gaži predseda za pedagogických zamestnancov 

2. JUDr. Alexandra Gieciová podpredseda za rodičov 

3. Ing. Mária Ticonová člen za rodičov 

4. Kvetoslava Markovičová člen delegovaný zástupca  zriaďovateľa 

5. Štefan Grach člen delegovaný zástupca  zriaďovateľa 

6. JUDr. Milan Lisý člen delegovaný zástupca  zriaďovateľa 

7. Gabriela Haluzová člen za nepedagogických zamestnancov 

8. Ing. Andrea Mazáňová člen za rodičov 

9. Mgr. Janka Galassová  člen za pedagogických zamestnancov  

10. PhDr. Juraj Krajči člen delegovaný  zástupca zriaďovateľa  

11. Mária Hrdá člen za rodičov 
 

 

Celkovo rada školy zasadala v školskom roku 2013/2014 päťkrát. 

Rada školy sa na svojich zasadnutiach zaoberala nasledovnou  problematikou: 

 aktuálne informácie o výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 schválenie školského vzdelávacieho programu ZŠ Tribečská 1653/22, Topoľčany pre 

školský rok 2013/2014 

 návrh správy o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej 

školy, Tribečská 1653/22, Topoľčany za školský rok 2012/2013 

 vyjadrenie k žiadosti o schválenie počtu žiakov do 1. ročníka ZŠ v šk. roku 2014/2015 

 organizačné zabezpečenie školského roka 2013/2014 

 výchovno-vzdelávacie výsledky školy 

 úspechy učiteľov a žiakov v odborných súťažiach, predmetových olympiádach 

a športových súťažiach 

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

 schválenie návrhu pedagógov na udelenie ďakovného listu mestom Topoľčany 

 a Komenského plakety ku Dňu učiteľov 

 požiadavky na organizovanie kultúrnych a športových akcií 

 projekty realizované na škole 

 rozmiestnenie žiakov na štúdium na stredných školách 

 personálne otázky a personálne zabezpečenie  

Na zasadnutiach rady školy sa zúčastnila ako hosť riaditeľka školy Mgr. Gabriela 

Herodeková, ktorá informovala radu školy,  predkladala návrhy a zúčastňovala sa diskusie. 

Rada školy veľmi dobre spolupracuje s vedením školy a je ústretová  k ich návrhom a 

požiadavkám. 
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Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 

riaditeľa školy 

 

1. Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľa školy: 

Metodické združenie 1. - 4. ročníka 

Predmetové komisie 5. – 9. ročníka 

Školský klub detí 

Školský psychológ 

Výchovný poradca 

Centrum voľného času 

 

2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy (systém 

práce poradných orgánov, rozpracovanie plánu práce školy do plánov poradných 

orgánov, systém kontroly práce poradných orgánov zo strany vedenia školy, atď.)  

 

 

 

  Činnosť metodického združenia 1. – 4. ročníkov  
 

        je rozdelená do troch skupín: 

        MZ 1. – 2. ročníkov  ( vedúca MZ  - Mgr. Ingrid Švajcová ) 

        MZ  3. – 4. ročníkov  ( vedúca MZ -   Mgr. Jana Vránová ) 

        MZ pre  nadané deti v  1. – 4. ročníkoch  ( vedúca MZ – Mgr. Jarmila Hainová ) 

        MZ triednych učiteľov I. stupňa  ( vedúca Mgr. Zuzana Snopová ) 

 

Každé MZ pracovalo podľa plánu, ktorý vychádzal z Plánu práce školy, bol vypracovaný 

v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi pre školy a školské zariadenia pre školský 

rok 2013/2014, z hlavných úloh práce školy a základných dokumentov. Vedením MZ boli 

poverení pedagógovia s najdlhšou praxou a bohatými pedagogickými skúsenosťami, ktorí 

dohliadali na dôsledné plnenie plánu práce MZ. Členovia MZ sa zúčastňovali  rôznych aktivít 

organizovaných nadriadenými školskými orgánmi, spolupracovali s vedením školy, 

vychovávateľkami v ŠKD i rodičmi. Navzájom si vymieňali skúsenosti získané na rôznych 

seminároch a čítaním pedagogickej literatúry.  

      V každom ročníku je diagnostikovaných niekoľko žiakov s poruchami učenia. Týmto 

deťom bola venovaná zvýšená pozornosť a individuálny prístup im pomáhal prekonávať 

problémy. 

       Na výbornej úrovni bola aj spolupráca s materskými  školami. Deti z MŠ sa boli dvakrát 

pozrieť na prácu v prvých ročníkoch, čím sa prispelo k zvyšovaniu k budúcej adaptability na 

školské prostredie. 

      Spolupracovali so školským psychológom pri vytváraní zdravej sociálnej klímy   

a intrerpersonálnych vzťahov v triede a školskom prostredí. 

     Pedagógovia sa zúčastnili a zúčastňujú kontinuálneho vzdelávania, rôznych školení, 

odborných seminárov a štúdií: 

 

- Informačno-komunikačné technológie v  celodennom výchovnom systéme  

- Emocionalita a sebapoznanie v rozvoju osobnosti učiteľa  

- Otvorená hodina AJ vydavateľstva Macmillan  

- Metodické školenie AJ vydavateľstva Oxford University Press  

- Inovácia v škole – konferencia združenia Orava 

- Interaktívna tabuľa v edukačnom procese  
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- Práca v knižnici  

- Ako tvoriť texty na rozvoj čitateľskej gramotnosti  

 

 

 

Činnosť predmetových komisií  5. – 9. ročníkov 

     

 

      V školskom roku 2013/2014 pracovalo 8 predmetových komisií: 

 

Vzdelávacia oblasť Predmety Vedúci PK 

Jazyk a komunikácia SJL Mgr. R. Macková 

Jazyk a komunikácia 

Cudzie jazyky 

ANJ, NEJ, RUJ PaedDr. A. Godálová 

Človek a príroda FYZ, CHE, BIO RNDr. V. Glosová 

Človek a spoločnosť,   

človek a hodnoty 

DEJ, GEG, OBV, NBV, 

ETV 

Mgr. E. Maková 

Matematika a práca 

s informáciami,  

Človek a svet práce 

MAT, INF, TECH, SVP Mgr. B. Lukáčiková 

Umenie a kultúra VYV, VYU, HUV Mgr. Libuša Balážová 

Zdravie a pohyb TSV PaedDr. L. Vozár 

Triedni učitelia II. stupeň Mgr. J. Bezáková 

 

      Predmetové komisie zasadali pravidelne, v súlade s časovým harmonogramom. Ich 

činnosť vychádzala z Plánu práce školy pre školský rok 2013/2014, z hlavných úloh práce 

školy a základných  pedagogických  dokumentov.  

 

  

 

Aktivity  PK slovenského jazyka 

 

- monitorovanie vedomostí žiakov z predchádzajúceho školského roka 

- intenzívna príprava žiakov na Testovanie 9 a prijímacie pohovory 

- zapojenie sa do elektronického testovania NÚCEM – E-testovanie 9 

- rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 

- využívanie IKT, práca s interaktívnou tabuľou 

- práca novinárskeho krúžku a vydávanie školského časopisu Tribečan  

- organizácia rozlúčky s deviatakmi – VENČEK 2014 

- práca s talentovanými žiakmi, ich príprava na recitačné a literárne súťaže  

- pripravené a zrealizované akcie:  

- Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 

- Čitateľský maratón – „Čítajme si ...2014“ 

- Deň zeme 

- Kráľ čítania 2014 

- Záložka do knihy spája školy 

- Výstava záložiek v školskej knižnici 

- Nové knihy v našej knižnici – výstava 

- Beseda so spisovateľkou Drahomírou Pechorčiakovou 

- Valentínska tvorivá dielňa 



5 

 

- Z rozprávky do rozprávky 

Beseda so spisovateľkou Martou Hlušíkovou 

      -    zapojenie sa do jazykových a literárnych súťaží: 

           - Olympiáda v slovenskom jazyku a literatúre 

           - Európa v škole – literárna časť 

           - Literárna súťaž – Múdra príroda 

           - Súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín  

           - Súťaž v prednese povestí – Šaliansky Maťko 

 

Mgr. Miriam Sedláčeková a Mgr. Alexandra Mrižová absolvovali aktualizačné vzdelávanie 

v MPC Banská Bystrica – Práca v školskej knižnici. 

 

 

 

Aktivity  PK matematiky, informatiky, techniky a sveta práce 
 

- využívanie informačno-komunikačných technológií pri vyučovaní matematiky, práca 

s interaktívnou tabuľou 

- zavádzanie prvkov tvorivosti, využívanie matematiky v reálnom živote,  

- rozvíjanie finančnej gramotnosti 

- náučný chodník – Duchonka-Kulháň 

- práca s talentovanými žiakmi, ich príprava na matematické súťaže Matematická 

olympiáda a  Pytagoriáda 

- popularizácia matematiky a zapájanie žiakov do matematických korešpondenčných 

súťaží MAKS, Matematický klokan a Genius logicus   

- príprava žiakov deviateho ročníka na Testovanie 9 a na prijímacie skúšky 

z matematiky na stredné školy 

- realizácia KOMPARO 8 

- zapojenie sa do elektronického testovania NÚCEM – E-testovanie 9 

- práca na programovaní robotov v krúžku ROBOLAB, účasť na súťažiach robotiky 

- zapojenie sa do informatických súťaží - iBOBOR, Internetová olympiáda  

- účasť na súťaži TOPVEDAM 

- doučovanie slaboprospievajúcich žiakov 

- účasť na kulinárskej súťaži Kuchár bez čapice 

- účasť na súťaži Kuchár bez čapice 

- zapojenie sa do technickej olympiády 

-  účasť na celoslovenskej súťaži - Festival vedy a techniky – Roboty v šoubiznise 

-  celoslovenská súťaž ZENIT, robotika, mladý mechatronik 

- účasť na svetových podujatiach robotiky – Robocup 2014 Rakúsko, Slovinsko, 

Brazília 

-  účasť na súťaži Tvorba prezentácií v PowerPoint 2007 

 

 

Aktivity  PK fyziky, chémie a biológie 

 

      -    účasť na vedomostnej súťaži 8.ročníkov ZŠ o putovný pohár mesta Topoľčany 

- škola v prírode ( 5., ročník ) 

- účasť na fyzikálnej olympiáde, obvodné kolo, krajské kolo 

- účasť na vedeckej súťaži TOPVEDAM 

- účasť na obvodnom a krajskom kole chemickej olympiády 
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- príprava žiakov na biologickú olympiádu – botanika, zoológia, geológia 

- účasť na krajskom a celoslovenskom kole biologickej olympiády 

- projekt Zelená škola 

- projekt Tribečská zebra 

- vysadenie stromčekov v areáli školy 

- Deň Zeme 

- Postup do celoslovenského kola – Čo vieš o Hviezdach 

- výchova prostredníctvom životného prostredia, skvalitňovanie environmentálnej 

výchovy 

- besedy s členom Mestskej polície na tému Kriminalita, Dopravná výchova 

- prevencia drogovej závislosti, účasť žiakov 7.,8. a 9. ročníka na výstave zameranej na 

drogovú prevenciu, výchovný koncert pre žiakov II. stupňa zameraný na boj proti 

drogám, závislosti a šikanovaniu 

- využívanie zážitkového učenia 

- účasť na súťaži Mladý záchranár 

 

 

 

Aktivity PK cudzích jazykov 

 

- úrovňové testy ako spôsob preverovania vedomostí žiakov 

- tvorba PPT prezentácií z anglického, nemeckého a ruského jazyka v každom ročníku 

- práca na projekte eTwinning – projekt: „Európsky deň jazykov“ – spolupráca so 

základnými školymi z 12 krajín 

- prispievanie textami v anglickom jazyku do školského časopisu Tribečan 

- zorganizovanie školského kola olympiády z anglického jazyka a z nemeckého jazyka 

- účasť učiteľov cudzích jazykov na odborných seminároch a konferenciách anglického 

jazyka organizovaných MPC Bratislava a vydavateľstva Oxford, Cambridge, INFOA, 

MacMillan 

- účasť v krajskom kole súťaže „Jazykový kvet“ v anglickom, nemeckom a ruskom 

jazyku 

- úspešná reprezentácia na krajskom kole nemeckej olympiády 

- návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku 

-    využívanie kníh z  oddelenia cudzojazyčnej literatúry v školskej knižnici vo výchovno-   

     vzdelávacom procese, rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 

-  účasť na súťaži TOPVEDAM 

-  organizácia čitateľského maratónu „Let´s read“ 

      

 

 

Aktivity  PK výtvarnej výchovy, výchovy umením a hudobnej výchovy  
 

- využívanie inovatívnych metód a foriem práce vo výchovno-vzdelávacom procese 

- rozvíjanie praktických zručností žiakov 

- využitie výrobkov zhotovených na hodinách na dekoratívne účely v priestoroch školy 

- úprava areálu školy 

- zapájanie sa do výtvarných súťaží – Európa v škole, Vesmír očami detí, výtvarná 

súťaž  Zlaty Dônčovej 

- návštevy výstav profesionálnych a neprofesionálnych výtvarníkov a žiakov ZUŠ 

- príprava výstavy žiackych výtvarných prác  
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- verejné vystúpenia žiakov ku Dňu matiek 

- vystúpenie vo finále TOP-TALENTU v Spoločenskom dome v Topoľčanoch   

- účasť na speváckej súťaži Slávik Slovenska 

 

 

 

Aktivity  PK  dejepisu, geografie, občianskej, náboženskej, etickej výchovy  

-    sprostredkovávanie poznatkov o základných zákonitostiach stavu a vývoja krajiny a    

            rozmiestnení jej rôznych typov v priestore 

- učiť žiakov chápať odlišnosti medzi jednotlivými kultúrami 

- výchova k vlastenectvu, poznanie svojej vlasti 

- absolvovanie náučného chodníka – Duchonka-Kulháň 

- účasť na vedomostnej súťaži 8.ročníkov ZŠ o putovný pohár mesta Topoľčany 

- práca s talentovanými žiakmi, ich príprava na geografickú olympiádu 

- zorganizovanie školského kola geografickej olympiády, účasť v obvodnom kole 

- účasť vyučujúcich na dejepisných a geografických seminároch 

- netradičné hodiny dejepisu  – žiaci priniesli na hodinu historické exponáty z rodinných 

zbierok 

-     návšteva židovského cintorína v Topoľčanoch 

- príprava žiakov na dejepisnú olympiádu 

- zorganizovanie školského kola dejepisnej olympiády,  

- účasť v obvodnom a krajskom kole dejepisnej olympiády 

- návštevy výstav Tribečského múzea v Topoľčanoch  

- návštevy rímsko-katolíckeho kostola v Topoľčanoch 

- návštevy verejných pojednávaní na Okresnom súde v Topoľčanoch 

- účasť na celoslovenskej súťaži – Čo vieš o ČS légiách, postup medzi 10 najlepších pác 

Slovenska 

- účasť v celoslovenskej internetovej súťaži _ Vytvor komiks, na tému Veľká Morava 

 

 

 

 

Aktivity  PK telesnej výchovy 

 

- upevňovanie zdravia, zvyšovanie telesnej zdatnosti a pohybovej výkonnosti žiakov 

- pravidelná krúžková činnosť (basketbal, florbal, futbal ) 

- účasť na športových súťažiach – futbal, florbal, stolný tenis, šach, bedminton, atletika, 

gymnastika, viacboj všestrannosti, basketbal, volejbal, T-ball 

- organizovanie športových podujatí – Športová olympiáda pre žiakov I. 

- organizovanie okresného kola v bedmintone 

- zvyšovanie aktivity v starostlivosti o zdravie a zdravý životný štýl  

- organizovanie lyžiarskeho a snoubordingového výcviku pre žiakov 7. ročníka 

- organizovanie zdokonaľovacieho plaveckého výcviku pre žiakov 6. ročníka 

- účasť na plaveckej štafete 
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Prehľad o najúspešnejších žiakoch školy                                                                          

 

Meno a priezvisko žiaka 

 

Trieda Úspechy žiaka 

názov súťaže + (príp. druh postupového kola),  

umiestnenie resp. cena 

 

 

Šimon Varga 

 

 

9.A 

2. miesto v obvodnom kole chemickej olympiády 

1. miesto v okresnom kole chemickej olympiády  

3. miesto v krajskom kole chemickej olympiády 

1. miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády  

3. miesto v krajskom kole fyzikálnej olympiády  

1. miesto v okresnom kole matematickej olympiády 

4. miesto  v celoslovenskom kole súťaže Mladý 

mechatronik v kategórii mechatronika  

Cena v celoslovenskom kole Festivalu vedy a techniky  

2. miesto v celoslovenskom kole súťaže ZENIT v kategórii 

Robotika  

1. miesto v súťaži Robocup – celoslovenské kolo, kategória 

Konštrukcia  

3. miesto v súťaži Robocup – celoslovenské kolo, kategória 

Záchranár  

1. miesto (najviac získaných bodov na Slovensku) 

v celoslovenskom kole súťaže Labák 

 

Romana Čanigová 

 

 

 

9.A 

2. miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády 

5. miesto v celoslovenskom kole logickej olympiády 

1. miesto v celoslovenskej súťaži Matematický klokan 

2. miesto v okresnom kole v tvorbe prezentácií 

1. miesto v okresnom kole majstrovstiev v bedmintone 

 

Martin Gulika 

 

 

9.B 

1. miesto v krajskom kole -  biologická olympiáda 

kategória E, geológia 

 6.miesto v celoslovenskom kole – biologická olympiáda 

kategória E, geológia 

 

Kristína Kyseľová 

 

 

4.A 

2. miesto v obvodnom kole - Hviezdoslavov Kubín 

3. miesto v okresnom kole – Dopravná súťaž 

1. miesto v okresnom kole – Pytagoriáda 

Úspešná riešiteľka celoslovenského kola – Všetkovedko 

Úspešná riešiteľka celoslovenského kola – Matematický 

klokan 

 

Simona Strejčková 

 

 

7.C 

2. miesto v obvodnom kole – Hviezdoslavov Kubín 

2. miesto v okresnom kole – Biologická olympiáda, 

botanika 

10. miesto v krajskom kole – Biologická olympiáda, 

botanika 

4. miesto – Zdravotnícka súťaž, Červený kríž 

 

Dominika Trnovská  

 

 

9.A 

1. miesto v krajskom kole súťaže Jazykový kvet 

1. miesto v okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín 

4. miesto v okresnom kole fyzikálnej olympiády 

3. miesto v okresnom kole chemickej olympiády 

1. miesto v okresnom kole majstrovstiev v bedmintone 

  2. miesto v obvodnom kole – Hviezdoslavov Kubín 

Postup do krajského kola – Hviezdoslavov Kubín 
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Natália Ondrejmišková 

 

6.D TOPTALENT  2014 - finále 

 

Martin Gešnábel  

 

 

9.C 

1. miesto – majstrovstvá okresu v bedmintone družstvá 

3. miesto – majstrovstvá kraja v bedmintone družstvá 

3. miesto – župná olympiáda v speed bedmintone 

2. miesto – majstrovstvá okresu b bedmintone jednotlivci 
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Úspechy žiakov v olympiádach                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Názov 

olympiády 

Regionálne kolo Krajské kolo Celoslovenské kolo Medzinárodné kolo 

Počet 
žiakov 

1. 2. 3. 4. - 10. 

Počet 

úspešných 

žiakov 

Počet 
žiakov 

1. 2. 3. 4. - 10. 

Počet 

úspešných 

žiakov 

Počet 
žiakov 

1. 2. 3. 4. - 10. 

Počet 

úspešných 

žiakov 

Počet 
žiakov 

1. 2. 3. 4. - 10. 

Počet 

úspešných 

žiakov 

Geografická 

olympiáda 

10  2 1 5 2                   

Dejepisná 

olympiáda 

8  1 1 2 4 1     1             

Matematická 

olympiáda 

8 3 1 1 3                    

Chemická 

olympiáda 

3 1  1 7.mi

esto 

 2   1  2             

Fyzikálna 

olympiáda 

                        

Biologická 

olympiáda / 

geológia 

1 1     1 1     1    7.mi

esto 

1       

Biologická 

olympiáda / 

zoológia 

1 1     1    7.mi

esto 

             

Biologická 

olympiáda / 

Botanika 

1  1    1    10.

mie

sto 

             

Olympiáda 

v slovenskom 

jazyku a 

literatúre 

1     1                   

Olympiáda 

v anglickom 

jazyku 

2  1  5.mi

esto 
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Olympiáda 

v nemeckom 

jazyku 

2 1 1    1    5.mi

esto 

             

                         

 

 

 

 

 

 

 

Úspechy žiakov v športových súťažiach (jednotlivci) 

 

                                                                                                   

Názov 

súťaže 

POP 

(áno/nie

) 

Regionálne kolo Krajské kolo Celoslovenské finále Medzinárodné súťaže 
Počet 

žiakov 1. 2. 3. 4. - 10. 
Počet 

žiakov 1. 2. 3. 4. - 10. 
Počet 

žiakov 1. 2. 3. 4. - 10. 
Počet 

žiakov 1. 2. 3. 4. - 10. 

Viacboj všestrannosti I.st. nie 6 1 2 1 2                

Viacboj všestrannosti II.st. nie 3  2  1                

Atletika žiačky  2   1                 

Župná olympiáda Speed 

Badminton 

 2 

 

  3                 

Kalokagatia Speed 

Badminton 

           2   3       
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Úspechy žiakov v športových súťažiach (kolektívy)                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                             

Názov 

súťaže 

POP 

(áno/nie

) 

Regionálne kolo Krajské kolo Celoslovenské finále Medzinárodné súťaže 
Počet 

družstiev 1. 2. 3. 4. - 10. 
Počet 

družstiev 1. 2. 3. 4. - 10. 
Počet 

družstiev 1. 2. 3. 4. - 10. 
Počet 

družstiev 1. 2. 3. 4. - 10. 

MS vo futbale McDonald 

Cup 

 1 1    1    6.miesto           

Hádzaná žiačky   1  1                  

Hádzaná žiaci   1  1                  

Badminton žiaci  2 1  1                 

Badminton žiačky   2 1   5.mie

sto 

               

Stolný tenis žiaci   1   1                 

Stolný tenis žiačky   1   1                 

Basketbal žiačky  1    4.mie

sto 

               

Florbal mladší žiaci   1  1                  

Florbal mladšie žiačky   1 1    1 1              

Florbal staršie žiačky  1 1    1 1    1    5.mie

sto 

     

Florbalová liga U13 

Mladší žiaci 

 1 1                   

Florbalová liga U13 

Mladšie žiačky 

 1   1                 

Florbalová liga U13 

Starší žiaci 

 1    5.mie

sto 

               

Gymnastický štvorboj 

žiačky 

 2  1 1                 

Gymnastický štvorboj žiaci  1 1    1    5.mie

sto 

          

Minifutbal staršie žiačky  1    4.mie                
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sto 

Minifutbal mladšie žiačky  1  2                  

Šachová liga  2 1   4.mie

sto 

               

                      

 

 

 

 

 

Úspechy žiakov v ostatných súťažiach (jednotlivci)                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                             

Názov 

súťaže 

POP 

(áno/nie

) 

Regionálne kolo Krajské kolo Celoslovenské finále Medzinárodné súťaže 
Počet 

žiakov 1. 2. 3. 4. - 10. 
Počet 

žiakov 1. 2. 3. 4. - 10. 
Počet 

žiakov 1. 2. 3. 
Úspeš. 

riešit. 

Počet 

žiakov 1. 2. 3. 4. - 10. 

Šaliansky Maťko áno 1   1                 

Hviezdoslavov Kubín áno 1  1                  

Matematický Klokan nie           15 2 1  12      

Pytagoriáda áno 3 1 1 1                 

Topvedám nie 2 1   1                

O cenu Zlaty Dônčovej            2 2         

Voda – lit.súťaž áno           1   1       

Mestská polícia – výtv.súť. nie 1   1                 

i-Bobor nie           10    10      

Všetkovedko nie           21    21      

Maksík nie           18    18      

Európa v škole nie 1 1   1                

Vesmír očami detí nie 10    6                

Hviezdoslavov Kubín áno 5 2 3   2 1 1             

Slávik Slovenska  3  1                  

TOPTALENT  10                    
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Jazykový kvet  5 1                   

Pytagoriáda áno 4 2   2                

                      

                      

       

 

 

Úspechy žiakov v ostatných súťažiach (kolektívy)                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                             

Názov 

súťaže 

POP 

(áno/nie

) 

Regionálne kolo Krajské kolo Celoslovenské finále Medzinárodné súťaže 
Počet 

družstiev 1. 2. 3. 4. - 10. 
Počet 

družstiev  1. 2. 3. 4. - 10. 
Počet 

družstiev 1. 2. 3. 4. - 10. 
Počet 

družstiev 1. 2. 3. 4. - 10. 

Top oriešky nie 1   1                 

Na bicykli bezpečne áno 1   1                 

TOPTALENT  5                    

TAK TIK            1 1         

Komiks o Veľkej Morave            1  1        

TOPVEDAM  4 1  1 2                

ZENIT – mladý 

mechatronik 

           1    1      

ZENIT - robotika            1  1        

Robocup 2014            2 4 1 1  1 1   1 

Robocup Rakúsko                 1  1   

Robocup Slovinsko                 2 1 1   
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Školský klub detí  

 

 

v školskom roku 2013/2014  navštevovalo 263 detí v desiatich oddeleniach. Základným 

dokumentom  pre výchovnú činnosť bol Výchovný program ŠKD - Radosť. Všetky výchovné 

činnosti v ŠKD sme striedali v jednotlivých tematických oblastiach tak, aby dochádzalo  

k celostnému rozvoju osobnosti dieťaťa navštevujúceho školský klub počas celého školského 

roka. Pri výchovno-vzdelávacích činnostiach  boli uplatňované zásady komplexného  rozvoja 

osobnosti dieťaťa, individuálneho prístupu, zásada dobrovoľnosti, slobodného rozhodovania, 

cieľavedomosti, uvedomelosti a aktivity, sústavnosti a primeranosti, tvorivého prístupu 

a zásada spojenia vzdelávania a výchovy s reálnym životom. Činnosti oddychového 

charakteru boli pokojné, pohybovo a psychicky nenáročné, s prihliadaním na individuálne  

záujmy a požiadavky detí. Vo výchovno-vzdelávacích činnostiach sa deti učili odpočívať 

a relaxovať tak, aby to zodpovedalo zdravotno- hygienickým zásadám striedania práce 

a odpočinku a prispievalo k odstráneniu z predchádzajúcej školskej činnosti. Rekreačné 

a športové aktivity boli realizované  hlavne vonku v areáli školy, kde sme deti viedli 

k pravidelnému pohybu a cvičeniu, k dodržiavaniu zásad zdravého životného štýlu. 

V záujmovej činnosti sme striedali  všetky tematické oblasti výchovy a pri ich realizácii sme 

vychádzali zo záujmov detí. V rámci pracovno-technickej a esteticko-výchovnej oblasti  sme 

venovali pozornosť činnostiam vedúcim k rozvoju zručnosti, fantázie a predstavivosti detí, 

podnecovali sme záujem detí o kreslenie, maľovanie, učili sme deti zužitkovať odpadový 

materiál. Zhotovené výrobky spestrili priestory triedy a školy. V športových činnostiach sme 

sa venovali dopravnej výchove, nácviku pohybových hier, súťaživým hrám s loptou, 

otužovaniu tela, zdravému spôsobu života. Veľký dôraz sme kládli na bezpečnosť pri hrách 

a dodržiavanie dohodnutých pravidiel. Spoločensko-vedná  činnosť umožnila deťom 

oboznámiť sa s významnými udalosťami, vštepovať deťom zásady sebadisciplíny, 

kolektívnosti, kladný vzťah k rodine  a k svojim spolužiakom. Zaoberali sme sa otázkami 

mieru, demokracie, tolerancie, humanity v oblasti  ľudských práv. Zamerali sme sa na 

zdravotnú prípravu, výchovu k manželstvu a rodičovstvu. Do výchovnej činnosti boli 

zavedené prvky enviromentálnej výchovy, čím sa u detí kultivovalo správne zameranie na 

spoznávanie prírody, jej rešpektovanie a oboznámenie sa so spôsobmi ochrany životného 

prostredia. Dôležitou úlohou bolo aj učiť deti pravidelne sa pripravovať na vyučovanie 

prostredníctvom didaktických hier a zábavnou formou si upevniť nadobudnuté vedomosti. 

V najobľúbenejších príležitostných aktivitách organizovaných  priebežne počas celého 

školského roka deti prezentovali zdravú súťaživosť medzi oddeleniami, sebadisciplínu 

a upevňovali  medziľudské vzťahy v detskom kolektíve. 

 

Akcie zrealizované  v priebehu školského roka 2013/2014: 

 

- Skrášľujeme si ŠKD 

- Svetový deň srdca 

- Imatrikulácia prvákov 

- Šarkaniáda 

- Vitamínová rozcvička 

- Usmiate tekvičky 

- Oddelenie baví oddelenie 

- Adventná fantázia 

- Vitaj, Mikuláš! 

- Pečenie a zdobenie medovníkov 

- Darček pre kamaráta 

- Súťaživé hry v snehu 

- Snehuliakovo 
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- Obrazy pre matku Zem 

- Fašiangy- karneval 

- Čitateľský maratón 

- Týždeň zdravia 

- Nové talenty v ŠKD 

- Veľkonočné variácie 

- Veselý maľovaný chodník 

- Deň detí -zábavné popoludnie 

- Hľadáme talenty 

- 4.školská detská olympiáda 

 

Súčasťou výchovnej činnosti bola okrem záujmových aktivít aj odpočinkovo-rekreačná 

činnosť zameraná na pravidelný pobyt detí vonku, kde sme dostatočne využívali priestory 

športového areálu a telocvičňu. Každodennou prípravou na vyučovanie sme rozvíjali u detí  

zmysel pre povinnosť, intelektové schopnosti a kladný vzťah ku škole. 

Realizáciou  naplánovaných aktivít sme splnili   obsahový  zámer Výchovného programu 

“Radosť“ pre školský rok 2013/2014. 

 

 

 

 Činnosť výchovnej  poradkyne 

          

Výchovná poradkyňa plnila úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, 

vzdelávania, profesijnej orientácie žiakov i v oblasti problémového a delikventného vývinu 

detí. Poskytovala metodickú a informačnú pomoc pedagogickým pracovníkom školy, 

zákonným zástupcom žiakov a žiakom základnej školy. Spolupracovala s vedením školy, s 

triednymi učiteľmi, so školskými psychologičkami, Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny 

v Topoľčanoch a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

v Topoľčanoch. 

V školskom roku 2013/2014 boli zriadené v ZŠ 3 deviate triedy s počtom žiakov 63. 

Prijímacieho pokračovania sa zúčastnili všetci žiaci 9. ročníka, 3 žiačky 8. ročníka a  6  

žiakov 5.ročníka. Jeden žiak, ktorý opakoval 9. ročník, nepokračuje v štúdiu na strednej škole, 

ale zaradil sa pracovného procesu. Všetci ostatní boli prijatí na vybrané stredné školy. 

Podľa záujmu sa žiaci 9.ročníka zúčastňovali Dní otvorených dverí na stredných 

školách.  

Žiaci boli pravidelne informovaní o SŠ a prijímacom konaní formou individuálnych  

pohovorov, skupinových sedení, násteniek.  

V mesiaci január 2014 bolo zorganizované rodičovské združenie pre rodičov žiakov 

9.ročníka o voľbe strednej školy, sieti stredných škôl a kritériách prijímania žiakov na SŠ, 

ktoré boli známe z novembrovej pracovnej porady výchovných poradcov. Taktiež 

informovala rodičov žiakov o príprave a organizácii celoplošného testovania žiakov 9. 

ročníkov – Testovanie 9. Bola koordinátorkou tohoto testovania. 

V mesiaci február boli spoločne so žiakmi a rodičmi vyplnené a zaslané prihlášky na 

stredné školy, ktoré vyžadovali overenie špeciálnych schopností, zručností alebo talentu. 

V mesiaci marec sa uskutočnilo e-testovanie a Testovanie 9, ktorých priebeh 

zabezpečovala výchovná poradkyňa ako hlavná koordinátorka. 

V mesiaci apríl boli vyplnené a v spolupráci s riaditeľstvom školy odoslané prihlášky 

žiakov na stredné školy. 

V mesiaci máj sa žiaci, ktorí podávali prihlášky na 4-ročné maturitné štúdium, 

zúčastnili písemných prijímacích skúšok. 

V priebehu mesiacov máj a jún boli žiakom vydávané zápisné lístky a vedený prehľad 

o zapisovaní žiakov na stredné školy. 
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V mesiacoch máj a jún boli vykonanávané pohovory so žiakmi 8. ročníka, následne 

boli vyplnené prihlášky žiakov 8. ročníka na SŠ a zaslané do ŠVS Piešťany  formou programu 

Proforient. 

Počas celého školského roka  bola uskutočňovaná poradenská činnosť výchovného 

poradcu. 

Výchovná poradkyňa sa zúčastnila všetkých pracovných porád, ktoré organizovalo 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Topoľčanoch.  

Spolupracovala najmä s triednymi učiteľmi 5. a 9. ročníka, so školskými 

psychologičkami a s koordinátorkou protidrogovej výchovy.  

 

Výchovná poradkyňa spolupracovala: 

1. s vedením školy, / plán práce, pohovory s rodičmi so žiakmi, …./ 

2. s triednymi učiteľmi,/ správanie žiakov, záujem o SŠ, doučovanie, nadaní a 

integrovaní žiaci, súťaže, olympiády…/ 

3. so školskými psychologičkami,/ integrácia žiakov, individuálne plány pre žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, org. Testovania 9, problémové 

správanie žiakov, vyšetrenia, hodnotenie plnenia individuálnych plánov…/ 

4. s Úradom práce, rodiny a sociálnych vecí v Topoľčanoch,/ účasť na Kariérnych 

dňoch, besedy a aktivity ohľadom výberu SŠ, exkurzie – práca s programom Cesta k 

povolaniu , nahlásenie neospravedlnených hodín – záškoláctvo/ 

5. so Školským výpočtovým strediskom Piešťany,/ pravidelné odosielanie záujmu 

žiakov o SŠ, odoslanie prihlášok žiakov,známok žiakov, práca s programom 

Proforient/ 

6. so Školským výpočtovým strediskom Michalovce,/ organizácia Testovania 9, 

kritériá SŠ, prehľad záujmu o SŠ – program Proforient/ 

7. s NÚCEM / organizácia Testovania 9, výsledky Testovania 9, E-testovanie 9/ 

8. s riaditeľmi a výchovnými poradcami stredných škôl / odoslanie prihlášok žiakov, 

komunikácia ohľadom kritérií, neprijatých žiakov, voľných miest a odvolacieho 

konania/ 

 

 

 

Činnosť školského psychológa 

 

Aktivity vykonávané na našej škole v rámci školskej psychológie môžeme deliť najmä do 

týchto troch oblastí : 

- preventívne : prevencia v oblasti duševného zdravia a harmonického, všestranného vývinu            

                            detí, prevencia v oblasti agresivity ( verbálnej i neverbálnej ) a šikany  

                            medzi deťmi, predchádzanie strachom, úzkostiam, depresiám a suicidálnym  

                            pokusom u detí , predchádzanie konfliktom v detskom kolektíve,  

                            predchádzanie konfliktom žiak – učiteľ, učiteľ – žiak, učiteľ – žiacky  

                            kolektív, žiacky kolektív – učiteľ, učiteľ - učiteľ 

 

- identifikačno – diagnostické : identifikácia a včasné podchytenie porúch učenia   

                            a správania u detí, najmä na prvom stupni ZŠ, následná spolupráca  

    s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,        

     Špeciálno – pedagogickou poradňou, Detským integračným centrom,    

     s detským klinickým psychológom, detským psychiatrom,  

                            špeciálnym pedagógom , účasť na korekcii porúch správania a učenia,  

                            koordinácia spolupráce medzi odborníkmi 

 

- intervenčné – okamžitý zásah školského psychológa pri vzniknutých každodenných                      
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                            problémoch v žiackom kolektíve, v prípadoch záškoláctva, šikanovania, pri  

                            učebných, osobných a rodinných problémoch detí, pri suicidálnych  

                            pokusoch, úzkostiach, stresoch a depresiách, pri ohlásených prípadoch  

                            týrania, zanedbávania, zneužívania detí 

 

 

- úzka spolupráca / osobne, telefonicky, v písomnom styku / s oddelením Sociálno – 

právnej ochrany detí a kurately pri závažných problémoch v rodine / rozvod rodičov 

žiakov, striedavá starostlivosť o dieťa, nedostatočná starostlivosť o dieťa v rodine – 

zanedbávanie povinnej výživy a výchovy, nedostatočná spolupráca rodiny a školy, 

neospravedlnené absencie / 

 

 

- úzka spolupráca s príslušníkmi Polície SR a Mestskej polície v Topoľčanoch  pri  

      riešení problémových prejavov správania u starších žiakov na druhom stupni našej školy /     

     delikventné správanie, záškoláctvo, protispoločenské tendencie /, ako aj v oblasti  

     preventívnych aktivít / koordinácia aktivít v rámci projektu „Správaj sa normálne“,  

     organizovanie besied s príslušníkom Mestskej polície / 

 

 

 

INÉ AKTIVITY : 

 

- aktívna účasť na zápise detí do 1. ročníka, konzultácie s rodičmi detí, u ktorých 

predpokladáme odklad školskej dochádzky, odporúčanie detí na vyšetrenie do CPPPaP 

- koordinácia spolupráce pri vypracovávaní individuálneho vzdelávacieho programu 

integrovaných žiakov,  úzka spolupráca s triednymi učiteľmi 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 a Polície SR. 

- realizácia sociálno – psychologických tréningov vo vybraných triedach v spolupráci 

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

odstránenie neznášanlivosti, rasových prejavov a netolerancie medzi deťmi 

-    riešenie opakovaných prípadov šikanovania, kyberšikanovania a sebapoškodzovania  

- aplikovanie princípov Výchovy  k manželstvu a rodičovstvu, Výchovy k zdravému 

životnému štýlu v každodennom kontakte so žiakmi – v rámci individuálnych i 

skupinových stretnutí, ako aj pri stretnutí s rodičmi žiakov 

- časté, opakované konzultácie s triednymi učiteľmi, ostatnými vyučujúcimi, 

vychovávateľmi  a vedením školy  zamerané na zlepšenie sociálnej klímy a atmosféry na 

škole i v triedach, medzi deťmi ako aj pri riešení aktuálnych problémov jednotlivcov 

i kolektívov  

- spolupráca pri prepracovaní Školského poriadku, pripomienkovanie, poskytnutie nových 

návrhov 

- účasť  na zasadnutiach Detského  parlamentu, poradenstvo pre zástupcov parlamentu 

-  informovanie o  činnosti a záveroch zistení školského psychológa, podávanie 

zlepšujúcich návrhov na pracovných poradách školy 

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

pedagógom ( nácviky, pracovné listy ) 

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

aktuálnych problémov v triedach 
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- účasť na zasadnutiach RZ vo vybraných triedach pri výskyte problémov v triednom 

kolektíve  

- úzka spolupráca s vedením školy – vzájomná výmena informácií s cieľom skvalitniť 

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

-  pozorovanie detí v prirodzených podmienkach  ( prestávky, hry v prírode, výlety, 

exkurzie, iné  mimoškolské aktivity a školské akcie ) za účelom odhalenia porúch 

správania a monitorovania sociálnych vzťahov 

- pozorovanie žiakov 1. a 2. ročníka za účelom včasnej diagnostiky ŠVPU, konzultácia 

s triednymi učiteľmi 

- pravidelné  konzultácie so spolupracujúcim školským psychológom, výchovným 

poradcom  a školským špeciálnym pedagógom 

- realizácia projektu školskej drogovej prevencie „Unplugged“ u žiakov  6. ročníka v počte 

12 stretnutí v mesiacoch september – december 2013  / zameranie na prevenciu pred 

zneužívaním návykových látok – legálnych aj nelegálnych, zlepšenie komunikačných 

spôsobilostí u detí, nácvik asertivity a konštruktívneho riešenia problémov /  

                                                

 

Pracovné aktivity školského psychológa  počas školského roka 2013/ 2014 vychádzali z plánu 

práce a nariadení vedenia školy, pričom  vždy boli zohľadnené najmä aktuálne potreby 

a požiadavky všetkých podsystémov v systéme škola, mnohokrát bolo nevyhnutne pružne 

reagovať na  krízové situácie a okamžite riešiť vzniknuté problémy. 

 

 

Celoročné vyhodnotenie činnosti CVČ v školskom roku 2012/2013 

 

CVČ v školskom roku 2013 / 2014 zabezpečovalo výchovno - vzdelávacie činnosti a aktívny oddych 

detí vo voľnom čase formou pravidelných, príležitostných i spontánnych aktivít záujmových činností, 

súťaží, iných aktivít počas celého školského roka. Poskytovalo deťom a mládeži okrem iného i aktívny 

oddych v ich voľnom čase. Zamerané bolo na uspokojovanie  a rozvíjanie individuálnych potrieb, 

schopností a záujmov jedinca. Deti mali možnosť prezentovať svoje schopnosti na rôznych kultúrnych 

vystúpeniach, programoch. 

 Na vedení krúžkov sa podieľali interní a externí pracovníci našej školy. 

 

 

Krúžky v školskom roku 2013/2014 

 

            

P.č. Názov Vedúci krúžku 

1. AEROBIK Mgr. Zuzana Lukáčová 

2. Florbal starší žiaci Jozef Kakula 

3. Florbal mladší žiaci I. Marián Daňo 

4. Florbal mladší žiaci II. Marián Daňo 

5. Folklórny krúžok Dominika Bačiková 

6. Futbal I. stupeň Jozef Kakula 

7. Futbalový krúžok PaedDr. Ladislav Vozár 

8. Krúžok raketových športov Jozef Kakula 

9. Loptové hry  Mgr. Eva Maková 
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10. Florbal žiačky Jozef Kakula 

11. Strelecký krúžok  Jozef Kakula 

12. Novinársky krúžok  Tribečan  Mgr. Tomáš Kováčik 

13. Pohybové hry I. stupeň Jozef Kakula 

14. Robolab  Ing. Rastislav Gaži 

15. Staviame LEGO I. Mgr. Darina Mišovýchová 

16. Staviame LEGO II. Mgr. Darina Mišovýchová 

17. Divadelný krúžok Mgr. Simona Tomašovičová 

18. Turistický krúžok Mgr. Lukáš Baluška 

19. Šachový krúžok Mgr. Martin Bujna 

20. Anglická konverzácia I. Mgr. Lukáš Baluška 

21. Anglická konverzácia II. Mgr. Lukáš Baluška  

 

Tieto krúžky sa zapájali do rôznych súťaží , vystúpení , športových a kultúrnych akcií, ako napríklad: 

                                                             

Florbal -   MO – Florbal – mladší žiaci -  2. miesto 

                  MO – Florbal – mladšie žiačky  - 1. miesto 

                  MO – Florbal – starší žiaci  - 3. miesto 

                  MO – Florbal – staršie žiačky -  1. miesto 

                  MK – Florbal – mladšie žiačky  - 1. miesto 

                  MK – Florbal – staršie žiačky  - 1.miesto 

                  MSR – Florbal – staršie žiačky -  5. miesto 

 

                  CVČ – Florbalová liga U13 - mladší žiaci -  1. miesto 

                                                                  mladšie žiačky -  3. miesto 

                                                                  starší žiaci - 5. miesto 

 

 

Futbal - I.stupeň - MO vo futbale MCdonald´s Cup – 1.miesto 

                                MK vo futbale MCdonald´s Cup – 6.miesto 

 

 

Krúžok raketových športov - MO – Badminton – žiaci -  1. miesto 

                                                  MO – Badminton – žiačky  - 1. miesto 

                                                  MK – Badminton – žiaci -  3. miesto 

                                                  MK – Badminton – žiačky  - 5. – 6. miesto 

                                                  MO – Stolný tenis – žiaci  - 3. miesto 

                                                  MO – Stolný tenis – žiačky -  3. miesto 

                                                  Župná olympiáda – Speed Badminton  – 3. miesto 

                                                  Kalokagatia – MSR- Speed Badminton  – 3. miesto 

 

 

Strelecký krúžok –  MO v streľbe zo vzduchovky 
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Pohybové hry - I.stupeň -  Účast na obvodnom kole viacboja všestrannosti 
                                         Detská športová olympiáda 
 
 
Šachový krúžok -  Šachová liga  –  Tribečská „A“ – 1.miesto 

                                                           Tribečská „B“ - 4.miesto 

 

 

Loptové hry -   Minifutbal staršie žiačky – 4. miesto v okrese 

     Minifutbal mladšie žiačky – 2. miesto v okrese 

 

 

 

Futbalový krúžok -  Obvodné kolo vo futbale Coca – Cola v Prašiciach – 4. miesto 

                       MO -  mladší žiaci v malom futbale – 3.miesto 

                                   MO - starší žiaci v malom futbale – 3.miesto 

                                   Turnaj o pohár primátora.- 1.miesto 

 

 

 

Robolab -   
 
1. Robot Party 2013 – stretnutie záujemcov o robotiku a netradičné technológie vo vede a 
vzdelávaní 
 

2. Festival vedy a techniky 2013 

 

3.  ZENIT – Robotika – Celoslovenská súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ  

                      2. miesto –  Šimovn Varga 9.A, Jakub Krošlák 

 

4.  ZENIT – Mladý Mechatronik 2014 – Celoslovenská súťaž pre žiakov ZŠ a SŠ  

                       4. miesto –  Šimovn Varga 9.A, Jakub Krošlák 

 

5.  RoboCup 2014 – Celoslovenská súťaž v stavbe a programovaní robotov pre žiakov ZŠ  

 

Soccer PRIMARY : 

1. miesto – Robotický futbal – /Soccer Primary/ – XLC Young – Jozef Hrdý 6.B, Dagmar 

Adamkovičová 6.B 

Soccer SECONDARY: 

1. miesto – Robotický futbal – /Soccer Secondary/ – XLC Team- Jakub Krošlák, Faltus 

Martin, Adrián Matejov 

2. miesto – Robotický futbal – /Soccer Secondary/– XLC Padawans- Marek Tebeľák 9.B, 

Michaela Gažiová, Veronika Gažiová,  David Fusan 

3. miesto – Robotický futbal /Soccer Secondary/– Team 0x584C43- Jakub Krošlák, Faltus 

Martin, Adrián Matejov 

Konštrukcia Primary: 

1. miesto – Konštrukcia – Robotic Team – Šimon Varga 9.A, Dávid Pokus 8.A 

Záchranár / Rescue/ Primary: 

1. miesto – Zácranár – Robotic Team – Šimon Varga 9.A, Dávid Pokus 8.A 
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6. RoboCup 2014 Rakúsko – Medzinárodná súťaž v stavbe a programovaní robotov pre 

žiakov ZŠ a SŠ  

                               2. miesto – Robotický futbal – /Soccer/ – XLC Padawans – Michaela 

Gažiová, Jakub Krošlák 

 

7. RoboCup 2014 Slovinsko – Medzinárodná súťaž v stavbe a programovaní robotov pre 

žiakov ZŠ a SŠ  

                                1. miesto – Robotický futbal – /Soccer/ – XLC Padawans – Jakub 

Krošlák, Adrián Matejov 

                                2. miesto – Robotický futbal – /Soccer/ – XLC Padawans – Michaela 

Gažiová, Jakub Krošlák 

 

8.  Robotický Battle Alejova – RBA 2014 

 

                                 2. miesto - Mário Kačina - pokročilý 

                                 4. miesto - Faltus Martin Racing – pokročilý 

                                 6. miesto - David Fusan - Racing – pokročilý 

 

 

Aerobik -  

 

Tanečné vystúpenia: 

Vianočný tanečný festival- choreografia - Prebudiť sa zo sna 

Školská športová olympiáda- choreografia Cez prestávku 

Májový tanečný festival – Cez prestávku 
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II. Údaje o žiakoch školy za školský rok 2013/2014 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

Základná škola 

 

                                Stav k 15.9.2013 Stav k 30.6.2014 

Ročník Počet tried Počet žiakov Počet tried Počet žiakov 

1. 4 90 4 91 

2. 4 76 4 77 

3. 3 61 3 61 

4. 4 73 3 73 

5. 3 67 3 68 

6. 4 84 4 84 

7. 3 59 3 59 

8. 3 64 3 64 

9. 3 62 3 62 

Spolu 31 636 31 639 

 

 

 

 

 

ŠKD 

 

 
Oddelenie ŠKD 

 

Počet žiakov 

 Pedagogickí zamestnanci v ŠKD 

(meno a priezvisko) začiatok 

šk. roka 
koniec 

šk. roka 

I. oddelenie 27 29 Mgr. Miroslava Patai 

II. oddelenie 27 27 Bronislava Illášová 

III. oddelenie  24 23 Mgr. Mária Halmová 

IV. oddelenie 25 25 Mgr. Simona Tomašovičová 

V. oddelenie 27 26 Andrea Matejová 

VI. oddelenie 26 27 Zdenka Marková 

VII. oddelenie 27 27 Zuzana Mervartová 

VIII. oddelenie 27 24 Janka Valjentová 

IX. oddelenie 26 19 Mgr. Renáta Samuelová* 

Mgr. Lenka Kovačiková** 

X. oddelenie 27 24 Viera Rybanská 

 

Spolu žiakov 

 

263 

 

251 

 

* Mgr. Renáta Samuelová  do 31.10.2013 

** Mgr. Lenka Kovačiková  od 1.11.2013 
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Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na 

prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1 

písm2.. c)) 

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 

 

POČET  ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH 
POČET  

TRIED 

Počet  

neprijatých 

žiakov 

SPOLU 
DIEVČATÁ  

počet / % 

ODKLADY 

počet / % 

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 

počet / % 

SAMOSTATNÉ 

( SPOJENÉ ) 

spolu 

95 38  /  40% 11   /  12% 3  /  3%          4            0 

 

 

 

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 

 

Žiaci 9. ročníka 

 

 Počet 

žiakov 

9. roč. 

 

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ 
Gymnáziá Stredné odborné 

školy* 
SOU-4. ročné SOU-3. ročné OU-2.ročné 

62 
Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí 

47 41 32 27 35 33 18 15 0 0 

* priemyslovky, združené školy, obchodné akadémie, hotelové akadémie, pedagogické  akadémie, umelecké 

školy 

 

Žiaci 5. ročníka 

 

Počet 

žiakov 
5. roč. 

Prehľad o počte žiakov 5. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy 

  osemročné gymnáziá  Na iné školy 

68 
Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

6 6 6 0 0 0 

 

 

Žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ 

 

Ročník 

 

Počet žiakov 
prijatých na SŠ 

Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý 

8. ročník 3 Gymnázium, Golianova 68, Nitra /2/, Bilingválne 

gymnázium, Komenského 215, Sučany /1/ 

7. ročník 0 - 

6. ročník 0 - 

5. ročník 6 Gymnázium, 17. Novembra 1180/16, Topoľčany 

 

 

 

Kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou 

Počet žiakov: 0 
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III.  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)   

 

Prehľad prospechu, správania a dochádzky v I. polroku šk. roka 2013/2014 
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Prehľad prospechu, správania a dochádzky v II. polroku šk. roka 2013/2014 
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Výsledky externých meraní – Testovanie 9 

 

Trieda Počet 

žiakov 

Z toho 

písalo 

Matematika 

Ø SR v % 

Matematika 

Ø triedy v 

% 

Slovenský 

jazyk Ø 

SR v % 

Slovenský 

jazyk Ø 

triedy v 

% 

9.A 8 8 54,67 91,875 62 90 

9.B 28 28 54,67 51,071 62 68,368 

9.C 26 24 54,67 50,417 62 59,2 

Celkom 

ZŠ 

62 60 54,67 56,25 62 67,59 

 

 

 

                                                                                                    

 Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v šk. roku 2013/2014 ( §2 ods.1 písm. f) 

 

Ročník 1. – 4.  

 

ŠkVP, učebné plány, varianty: 

ŠkVP – Život v škole, škola pre život – kľúč k životu 

 

ISCED 1     1. – 4. roč.    

 

  Žiaci s intelektovým nadaním 1. – 4.roč.    – CD-2008 18550/33582-1:914  

             zo  dňa 26.5.2009    

        

   

Ročník 5. – 9.  
 

ŠkVP, učebné plány, varianty: 

ŠkVP – Život v škole, škola pre život – kľúč k životu 

 

ISCED 2 5.-9. roč 

 

Žiaci s intelektovým nadaním 6. - 9.roč.    – CD-2008 18550/39582-1:914     

                                                           zo dňa 26.5.2009    
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IV. Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g) 

      

Základná škola Počet Školský klub detí Počet Stredná škola Počet 

zamestnanci ZŠ  74 zamestnanci ŠKD 10 zamestnanci  SŠ –––––– 

Z toho PZ* 44 Z toho PZ 10 Z toho PZ –––––– 

Z počtu PZ   Z počtu PZ   Z počtu PZ  –––––– 

- kvalifikovaní 44 - kvalifikovaní 10 - kvalifikovaní –––––– 

- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní –––––– 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie –––––– 

Z toho NZ** 12 Z toho NZ 0 Z toho NZ –––––– 

Z počtu NZ  Z počtu NZ 0 Z počtu NZ –––––– 

- školský psychológ*** 1 - upratovačky 0 - upratovačky –––––– 

- špeciálny pedagóg 0     

- upratovačky 6 Školská kuchyňa a jed.    

- ostatní  5 zamestnanci -spolu 7   

Spolu počet zamestnancov  

ZŠ + ŠKD + ( MŠ ) + ŠKaŠJ 
74 

Z celkového počtu  

zamestnancov školy počet PZ 
17 (I.st.), 27 (II.st.), 0 (asist.), 10 (ŠKD), 1 (CVČ) = 55 

 
Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci 

Špeciálny pedagóg*** - ak je platený podľa osobitnej tabuľky (nie pedagogickej) 

+ uvádza sa ak je základná škola s materskou školou 

 

 

 

 

Zoznam učiteľov a ich aprobácia  

 

P.č.. Titul, meno, priezvisko Aprob. 

1. Mgr. Miriam Hajrová 1.-4. 

2. Mgr. Jana Gallasová 1.-4. 

3. Mgr. Eva Gregorová 1.-4. 

4. Mgr. Jarmila Hainová 1.-4. , Anj 

5. Mgr. Gabriela Herdová 1.-4. 

6. Mgr. Soňa Holbayová 1.-4. 

7. Mgr. Andrea Jakubičková 1.-4. 

8. Mgr. Božena Kováčová 1.-4. 

9. Mgr. Zuzana Lukáčová 1.-4., Anj 

10. Mgr. Darina Mišovýchová 1.-4. 

11. Mgr. Dana Strejčková 1.-4. 

12. Mgr. Drahomíra Šupová 1.-4. 

13. Mgr. Ingrid Švajcová 1.-4. 

14. Mgr. Jana Rumanová 1.-4. 

15. Mgr. Jana Vránová 1.-4. 

16. Mgr. Gabriela Herodeková M-Z 

17. Mgr. Anna Krajčíková Aj-Rj 

18. Mgr. Ľubica Balážiová NBV 

19. Mgr. Libuša Balážová Sj-VV 

20. Mgr. Zuzana Budajová EV-Aj 
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21. PhDr. Jana Červeňanská Sj-D 

22. Ing. Rastislav Gaži Aut.syst. riadenia 

23. RNDr. Viera Glosová B-CH 

24. Mgr. Adriana Gočová B-TSV-NJ 

25. PaedDr. Anna Godálová Sj-Aj 

26. Mgr. Ivan Kopčan M-F-Inf 

27. Mgr. Tomáš Kováčik Sj-Inf 

28. Mgr. Branislava Lukáčiková M-ZT 

29. Rastislava Macková Sj-D 

30. Mgr. Soňa Májiková ANJ 

31. Mgr. Eva Maková Z-TV 

32. PhDr. Annamarie Mikulová Sj-Est- NJ 

33. Mgr. Alexandra Mrižová Aj- Ped 

34. Mgr. Zlata Pavlovičová F-Ch 

35. Mgr. Andrea Rybanská D-Sj 

36. Mgr. Miriam Sedláčeková Sj-Rj 

37. Mgr. Silvia Schmizingová B-CH 

38. Mgr. Gejza Sikey Sj-D 

39. Mgr. Zuzana Snopová Nej – psych. 

40. Mgr. Zuzana Šmotláková ANJ 

41. PaedDr. Ladislav Vozár TV-Ped 

42. Mgr. Ivan Vöpy  M-GEG 

43. Mgr. Martina Vöpy Sj-M 

44. Mgr. Martina Žáková Anj - Etv 

 

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm. h) 

( uvádzať za školský rok 2013/2014) 

 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Štúdium anglického 

jazyka pre II. stupeň 
1 1 0 0 

Magisterské štúdium 

telesnej výchovy 
1 0 1 0 

 

- aktualizačné a inovačné štúdium učiteľov podľa plánu kontinuálneho vzdelávania 
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V. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti ( § 2 ods. 1 písm. i)  

 

 

Údaje o aktivitách  organizovaných školou Údaje o aktivitách, do kt. sa škola zapojila 

Hallowen party- ŠKD ORION Florbal Cup 

Okresné kolo Matematickej olympiády Deň narcisov 

Okresné kolo Pytagoriády Separujeme so Žochárikom 

Stretnutie s dôchodcami  (október – mesiac 

úcty k starším ) 

Modrý gombík - UNICEF 

Tanečný kurz „Venček“  žiakov 9. ročníka Predmetové olympiády 

Lyžiarsky a snoubordingový výcvik žiakov 7. 

ročníka 

Obvodné kolá literárnych súťaží – Šaliansky 

Maťko, Hviezdoslavov Kubín 

Plavecký výcvik pre žiakov 1. stupňa Výchovné koncerty 

Plavecký a zdokonaľovací výcvik pre žiakov 

6. ročníka 

Divadelné predstavenia 

Školy v prírode 1. stupeň, 5. ročník Európa v škole 

Školské výlety a exkurzie Viacboj všestrannosti 

Záložka do knihy spája Školenia pre učiteľov ANJ, NEJ, RUJ 

Výchovné koncerty TOP TALENT 2014 

Slávnostná akedémia ku Dňu matiek Kuchár bez čapice 

Zber papiera, tatra-packov Plavecké štafety 

Kráľ čítania Deň Zeme 

Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej 

knižnice  

Tanečný maratón 

Školské kolá - Šaliansky Maťko , 

Hviezdoslavov Kubín 

Komparo 8 

Marec - Mesiac knihy Testovanie 9 

Školské kolo prednesu poézie a prózy 

v cudzích jazykoch „Jazykový kvet“ 

Kinderiáda 

Športová olympiáda pre žiakov I. stupňa Týždeň boja proti drogám 

Deň ľudovej rozprávky Futbal – súťaž o pohár primátora mesta 

Čitateľský maratón – „Čitajme si 2013“ Deň detí 

Opekačka v prírode Čo vieš o hviezdach 

Deň Zeme  Deň otvorených dverí – Armáda SR 

Tvorivé spisovateľské pero Pytagoriáda 

Výstava záložiek v školskej knižnici Seminár výchovných poradcov 

Speed badminton Majstrovstvá kraja v ľahkej atletike 

Školské kolá predmetových olympiád Jednota Cup 

Výstava nových kníh v školskej knižnici Korešpondenčné súťaže – MAKS, 

Matematický klokan, Genius Logicus 

Hľadáme športové talenty TOP VEDÁM 

Moja mama najdrahšia Internetová súťaž - iBOBOR 

Najkrajší detský účes Internetová olympiáda 

Snehová galéria Jazykový kvet 

Projekt – Energie okolo nás Ekofond – Mesto pre život 

Náučný chodník – Duchonka, Kulháň Energia v škole 

Vianočný karneval - ŠKD Slávik Slovenska 

 Coca Cola futbalový turnaj 

 

 

 



 

31 

 

Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 

 

1.miesto v okrese Topoľčany v hodnotení ZŠ vo vedomostných a postupových súťažiach 

podľa POP v školskom roku 2013/2014  

Vedomostné súťaže – 286 bodov 

 

1.miesto v okrese Topoľčany v hodnotení ZŠ v športových súťažiach  

Športové súťaže 172 bodov 

 

3.miesto v Nitrianskom kraji v hodnotení ZŠ vo vedomostných súťažiach 

 

 (viď tabuľky str. 10 - 14 o úspechoch žiakov) 

 

 

VI. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 

 

Všeobecný prehľad o realizovaných programoch a projektoch v šk. roku 2013/2014 

 

Názvy programov, resp. projektov realizovaných v šk. roku 2013/2014 

Európsky deň jazykov – projekt eTwinning 

Bedminton  

Školská olympiáda I. stupeň 

ENVIROPROJEKT 2013 

Unplugged (projekt zameraný na protidrogovú výchovu) 

 

Škola počas šk. roka 2013/2014 realizovala celkom  5  programov a projektov. 

 

 

Všeobecný prehľad o programoch a projektoch, na ktoré si škola v šk. roku 2013/2014 podala 

žiadosť (prihlášku) 

 

Názov programov resp. projektov na ktoré si škola v šk. roku 2013/2014 podala 

žiadosť (prihlášku) 

(a v prípade úspešnosti ich škola bude realizovať v budúcom šk. roku, resp. v 

nasledujúcich šk. rokoch) 

„Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v 

základných školách 2014“    - rozvojový projekt 

Enviroprojekt 2014 

eTwinning 

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

AMAVET – aktivizujúce metódy vo výchove 

 

Škola si počas šk. roka 203/2014 podala žiadosť (prihlášku) celkom na  5  programov 

a projektov. 
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VII. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

v škole (§ 2 ods. 1 písm. k) .  
 
 Inšpekčná činnosť bola vykonaná Školským inšpekčným centrom Nitra v dňoch od 

19.04.2007 do 20.04.2007 a od 23.04.2007 do 26.04.2007. V záveroch inšpekčnej činnosti je 

konštatované, že silnou stránkou školy sú realizácia projektov, orientácia školy na aktivity 

s environmentálnym zameraním a priestorové podmienky, najmä vytvorenie a využívanie 

odborných učební. Veľmi dobré je pedagogické pôsobenie učiteľov. Podmienky, efektivita 

vyučovania a učenia, úroveň vedomostí, zručností a vzdelávacie výsledky majú dobrú úroveň. 

Rozvoj osobnosti žiakov je na dobrej úrovni, preventívne a multidisciplinárne aktivity školy 

sú na veľmi dobrej úrovni, s dôrazom na profiláciu práce s nadanými žiakmi a zapojenie 

žiakov do súťaží a olympiád. Celkové výsledky školy sú dobré, výrazne lepšie v porovnaní 

s výsledkami základných škôl v SR a v pôsobnosti Školského inšpekčného centra Nitra. 

 

Školská inšpekcia hodnotila na: 

veľmi dobrej úrovni: 

- výchovno-vzdelávací proces celkom, 

- významné aktivity školy, 

- priestorové a materiálno-technické podmienky, 

dobrej úrovni: 

- rozvoj osobnosti žiakov, 

- informačný systém, 

priemernej úrovni: 

      - kvalitu a efektívnosť strategického plánovania, 

     -  kontrolný systém 

 

Školská inšpekcia na hodnotenie používa tieto hodnotiace výrazy: 

veľmi dobrý – výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna úroveň 

dobrý – prevaha pozitív, formálne, menej významné vecné nedostatky, nadpriemerná úroveň 

priemerný - vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň 

málo vyhovujúci  -   prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľne slabé miesta, podpriemerná  

úroveň   

nevyhovujúci  -  výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy a 

vzdelávania     

 

 

VIII. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l)      

 

 

Hlavná budova, v ktorej sa nachádzajú: 

 

- triedy 3., 4. ročníka I. stupňa a všetky triedy ročníkov II. stupňa 

- špeciálna učebňa výtvarnej výchovy 

- kovodielňa 

- drevodielňa  

- cvičná kuchynka 

- počítačová učebňa VT1, VT3, VT4,  

- fyzikálna a chemická učebňa 

- učebňa s interaktívnou tabuľou 

- trieda pre CVČ 

- prírodovedná učebňa  

- školská knižnica 
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- jazykové učebne anglického a nemeckého jazyka 

- kancelária školskej psychologičky stupeň 

- kancelária špeciálnej pedagogičky 

- kabinety pedagógov 

 

Prístavba, v ktorej sa nachádzajú: 

 

- triedy 1. až 3. ročníka I. stupňa 

- trieda pre rannú družinu 

 

 

Budova ŠKD, v ktorej sa nachádzajú: 

 

- kabinet ŠKD 

- kabinet špeciálnej pedagogičky 

- školský klub detí 

- triedy pre deti s intelektovým nadaním 

- telocvičňa 

- posilňovňa 

- počítačová učebňa  VT2  

- učebňa kontinuálneho vzdelávania  

- školská jedáleň 

 

Školský areál, v ktorom sa nachádza: 

 

- futbalové ihrisko 

- viacúčelové ihrisko 

- basketbalové ihrisko 

- doskočisko 

 

 

 

IX. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 

odst. 1 písm. m) za kalendárny rok 2013 

 

1. Financovanie PK: 
- mzdy a odvody                732 306,00 € 

- prevádzka školy              137 625,00 € 

- asistent učiteľa                       11 520,00 € 

- odchodné                         2 476,00 € 

- príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia          3 033,00 €  

- vzdelávacie poukazy                     10 638,00 € 

- príspevok žiakom v hmotnej núdzi          5 085,90 € 

- kreditné príplatky            2 874,00 € 

- doprava žiakov do školy              457,60 € 

- Enviroprojekt                800,00 €

  

 

Financovanie OK: 

- ŠKD                       82 992,00 € 

- CVČ              9 250,00 € 

- ŠJ                 61 983,00 € 
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- 5 % navýšenie platov na základe uznesenia vlády 52/2013       5 556,95 € 

 

Príjmy: 

- vlastné príjmy                 40 365,59 € 

- cudzie príjmy                                3 050,17 € 

z toho:  

transfer z rozpočtu obce - krúžky                           482,00 € 

transfer z rozpočtu obce – Separujeme so Žochárikom                        60,00 € 

refundácia – Modernizácia vzdelávacieho procesu (EÚ, ŠR)                  2 268,17 € 

transfer z VÚC                                                        240,00 € 

 

Skutočné plnenie príjmov bolo vo výške 43.437,51 €, z toho príjmy vo výške 43.415,76 € boli 

použité na bežné výdavky. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 21,75 € boli vrátené 

zriaďovateľovi. 

 

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

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 

- poplatky za ŠKD        14 688,00 € 

- poplatky za krúžky          3 957,60 € 

 

Finančné prostriedky – vlastné príjmy vo výške 40 365,59 € boli použité na:  

- mzdy a odvody ŠKD: 646,69 € 

- energie: 2 237,14 € - teplo 

- interiérové vybavenie: 7 584,30 € - ventilátor, písacie stolíky, regálový systém ŠJ, 

obrusy do ŠJ, mobilné projekčné vozíky, pojazdná tabuľa, stolová doska, skrine, 

plastové zásuvky 

- prevádzkové stroje, prístroje: 648,99 € - krovinorez, vysávač 

- všeobecný materiál: 699,40 € - spájkovací mat., materiálne vybavenie ŠJ 

- učebné pomôcky – časopisy: 276,66 € - Historická revue, Hello, Právny kuriér, 

Manažment školy v praxi, Gate, Bridge, Vychovávateľ, Rodina a škola 

- učebné pomôcky a materiál na výchovnú činnosť: 5 810,23 € - kopírka, podávač, HP 

Compaq, športové potreby a náčinie, vzduchovky, stavebnice, softvér Robolab,  

náplne do tlačiarní 

- údržba programového vybavenia: 226,00 € - Urbis, aSc Agenda 

- údržba budov: 14 947,90 € - odstránenie havarijného stavu kanalizácie, 

zdravotechniky, oprava multifunkčného ihriska, vonkajšieho oplotenia, skladových 

priestorov kuchyne a skladu odpadu, dielne školníka, podlahovej krytiny 

a keramických podláh, klampiarskych konštrukcií, betónového prechodu, maliarske 

a natieračské práce 

- propagácia, reklama, inzercia: 292,68 € - webhostingové služby Doména, unlimited 

hosting, služby virtuálnej knižnice 

- všeobecné služby: 2 194,20 € - revízie el. zariadení, lokalizácia poruchy na rozvodoch 

ÚK, balík služieb Prémium, servisné a inštalačné práce, montáž pohybového senzora 

a prívodného telekomunikačného kábla, odber a odvoz kuchynského odpadu 

- poistenie: 4 801,40 € - skupinové úrazové poistenie žiakov a zamestnancov, majetok- 

poškodenie požiarom, vodou, víchricou, krádežou 

 

Finančné prostriedky – cudzie príjmy vo výške 3 050,17 € boli použité: 

- transfer VÚC: 240,00 € - 3. ročník športovej olympiády žiakov 1. stupňa škôl okresu 

Topoľčany - medaile, poháre 

- transfer z rozpočtu obce  – krúžky: 482,00 € - mzdy, odvody, dohody a dodávka tepla 
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- transfer z rozpočtu obce – Separujeme so Žochárikom: 60,00 € - učebné pomôcky 

a materiál na výchovnú činnosť 

- refundácia – Modernizácia vzdelávacieho procesu z EÚ a ŠR: 2 268,17 € - mzdy, 

odvody a cestovné náklady ZŠ, ŠKD, CVČ a ŠJ 

 

3. Finančné prostriedky za vzdelávacie poukazy vo výške 10 638,00 € boli použité na: 

- mzdy, odvody a dohody o vykonaní práce (za krúžky)   6 176,95 € 

- energie – dodávka tepla a el. energie      3 920,18 € 

- učebné pomôcky – DVD, vzduchovky, puzdrá, diabolky      290,67 € 

- materiál na výchovnú činnosť – xerox papier, výkresy, tonery     250,20 € 

 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

Iné príjmy: 

- prenájom priestorov        4 018,04 € 

- poplatky a platby za kuchynský odpad, dobropisy, poškod. majetku 6 049,68 € 

- réžia stravného, režijné náklady ŠJ              11 670,80 € 

- úroky z účtov fin. hospodárenia                        3,22 € 

 

 

 

     

 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

Iné príjmy:  prenájom priestorov        3.736,98 € 

   poplatky a platby za kuch.odpad, spotreba energii  2.826,11 €

  

   platby za stravné                         11.600,00 € 

   úroky z účtov fin. hospodárenia                    11,20 € 

 

 

 

X. Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský 

rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).   
 

 

Koncepčný zámer Základnej školy, Tribečská 1653/22 Topoľčany bol vypracovaný na  roky 

2004 – 2006, 2007 – 2009, 2010 – 2012, 2012 - 2014  

 

 a II. stupni ZŠ zabezpečiť, aby žiaci jednej triedy využívali učebňu počas piatich 

rokov    školskej dochádzky.                                                                                                      

splnené     

 skvalitniť prostredie učební, vymaľovanie tried a učební, obnova a oprava nábytku  

splnené      

 vymaľovať kuchyňu a jedáleň, jedáleň zariadiť novým nábytkom, kuchyňu novým 

riadom 

splnené 

 pri telocvični zriadiť posilňovňu, ktorú môžu využívať žiaci i pedagogickí pracovníci. 

Túto miestnosť doplniť športovým zariadením i náradím ( v spolupráci s rodičmi)  

splnené 

 zabezpečiť kvalitné ozvučenie, ktoré využijeme v telocvični, pri kultúrnych 

a športových akciách, v areáli školy, prípadne na školských akadémiách pre rodičov.                   

splnené 
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 v športovom areáli vybudovať basketbalové ihrisko (položiť asfaltový koberec), 

udržiavať atletickú dráhu, doskočisko.                                                                                    

nesplnené 

 miestnosť pre stredisko voľného času doplniť vhodným nábytkom i pomôckami. 

splnené 

 vypracovať projekt na oplotenie areálu školy (v prípade úspešnosti projektu získať 

finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ)                                                             

nesplnené 

 vybudovať učebňu fyziky a chémie               splnené 

 ďalší rozvoj jazykovej, čitateľskej a počítačovej gramotnosti 

čiastočne splnené 

 preferovanie zdravého životného štýlu s podporou aktívneho trávenia voľného času 

splnené 

 skvalitňovanie preventívnych programov protidrogovej výchovy, environmentálnej 

výchovy 

spnené 

 poskytovať rôznorodú činnosť záujmových útvarov 

splnené 

 zaviesť integrované vyučovanie CLIL 

nesplnené 

 pokračovať a ďalej rozvíjať spoluprácu so združením ORAVA , s materskou školou 

v spádovej oblasti 

splnené 

 zlepšiť a rozvíjať spoluprácu s rodičmi (najmä problémových žiakov) 

splnené 

 zviditeľňovať školu v okresnom, štátnom a medzinárodnom meradle 

splnené 

 skvalitniť regionálne povedomie, kultúrne a ľudové tradície 

čiastočne splnené 

 zaviesť nové školské tradície ako napr.: Galéria úspešných žiakov 

splnené 

 nainštalovať kamerový systém v interiéri školy, značkami zabezpečiť exteriér školy 

pred vstupom nepovolanými osobami 

nesplnené 

 zrekonštruovať bežeckú dráhu 

nesplnené 

 vychovať nie len múdrych, tvorivých a vzdelaných žiakov, ale i zodpovedných, 

tolerantných a kultivovaných mladých ľudí 

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

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení (§ 2 ods.             

1 písm. o).  

 

 Informáciu o týchto oblastiach uvedie škola podľa SWOT analýzy t. j. silné stránky školy, 

slabé stránky školy, príležitosti a riziká. 

 

SILNÉ STRÁNKY 

- dlhodobé vynikajúce výsledky 

v predmetových olympiádach, postupových 

súťažiach a športových súťažiach 

- triedy pre deti s intelektovým nadaním 

- individuálny prístup k žiakom s IVVP 

- vysoká úspešnosť žiakov na prijímacích 

pohovoroch na stredné školy a ich úspešné 

umiestnenie na stredných školách, stredných 

odborných školách a stredných odborných 

učilištiach 

- práca žiackeho parlamentu 

- odborná kvalifikovanosť pedagogického 

zboru 

- pedagogickí zamestnanci ochotní a schopní 

rozvíjať školu 

- možnosť odborného rastu pedagogických 

zamestnancov 

- účasť pedagogických zamestnancov na 

odborných školeniach, seminároch a 

konferenciách 

- vysoké pracovné nasadenie zamestnancov 

školy aj mimo pracovného času 

- kladné hodnotenie klímy školy učiteľmi 

- demokratické vedenie školy, prirodzená 

autorita vedenia školy 

- práca školskej psychologičky a špeciálnej 

pedagogičky, asistentiek učiteľa priamo na 

škole 

- výučba s využívaním IKT – 5 počítačových 

učební, 2 učebne s interaktívnou tabuľou 

- špeciálne odborné učebne na vyučovanie 

predmetov: anglický jazyk, nemecký jazyk, 

fyzika, chémia, biológia 

- vybavenosť školy didaktickými pomôckami 

a didaktickou technikou 

- vysoká gramotnosť učiteľov a žiakov 

v práci s IKT 

- zavádzanie vyučovania metódou CLIL 

- organizovanie lyžiarskych kurzov, 

plaveckých kurzov, škôl v prírode, exkurzií 

- rozpracované programy environmentálnej 

výchovy, protidrogovej výchovy a prevencie 

šikany 

- zapájanie sa do rôznych podujatí 

SLABÉ STRÁNKY 

- slabšia spolupráca s rodičmi niektorých 

žiakov najmä zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, nevhodné správanie niektorých 

žiakov k učiteľom 

- rôzna individuálna efektívnosť členov 

pedagogického zboru na rozvoji školy 

- zlý stav bežeckej dráhy 

- nadmerná zaťaženosť telocvične 

- nedostačujúce elektrické rozvody 

- nedostatočná ochrana areálu školy, ničenie 

školského areálu cudzími osobami vo 

večerných hodinách a počas víkendov 
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a projektov 

- úspešná realizácia projektov 

- spolupráca so školami v zahraničí 

- kvalitná výučba žiakov s využitím 

inovačných metód ( projektové vyučovanie ) 

s rozvíjaním tvorivosti a motivácie žiakov  

- široká ponuka záujmových útvarov, 

mimoškolských aktivít pre žiakov 

- veľmi dobrá spolupráca s materskou školou  

- pravidelné konzultačné hodiny 

v popoludňajších hodinách pre rodičov 

- školský klub detí 

- školské stredisko záujmovej činnosti 

- kvalitné stravovanie v školskej jedálni 

- komplexná rekonštrukcia budovy školy, 

vybavenie novým nábytkom a šatňovými 

skrinkami 

- školská knižnica aj s oddelením cudzích 

jazykov 

- učebňa kontinuálneho vzdelávania priamo 

na škole 

- bezbariérový prístup pre telesne 

postihnutých žiakov 

- výborná poloha školy  

- kvalitná estetická úroveň interiéru školy 

- veľmi dobrá spolupráca so zriaďovateľom, 

s miestnou samosprávou, s radou školy 

a radou rodičov  

- organizovanie školských akadémií pre 

verejnosť 

- webová stránka školy s aktuálnymi 

a relevantnými informáciami 

www.zstribecskato.edu.sk 

PRÍLEŽITOSTI 

- vytváranie podmienok pre vzdelávanie detí 

s intelektovým nadaním 

- dobrá spádovosť školy 

- záujem rodičov o spoluprácu so školou 

- image školy na verejnosti 

- zmena legislatívy - možnosť tvorby 

školského vzdelávacieho programu 

- možná užšia spolupráca s družobnou 

zahraničnou školou v Luhačoviciach 

- práca na medzinárodných projektoch 

eTwinning 

- podpora školských činností zo strany 

zriaďovateľa 

- možnosť celoživotného vzdelávania 

pedagogických zamestnancov 

- informatizácia vyučovacieho procesu 

- kvalitná príprava žiakov na prijímacie 

skúšky na stredné školy zo slovenského 

RIZIKÁ 

- migrácia žiakov do iných škôl, najmä so 

športovými triedami (vykonávanie športu 

podmienené prestupom na ich školu) 

- nárast počtu detí s poruchami učenia, 

zvyšovanie agresivity detí 

- psychická preťaženosť a administratívne 

zaťaženosť pedagogických zamestnancov 

- nedostatočné finančné ohodnotenie 

pedagogických zamestnancov zo strany štátu 

- limitované finančné prostriedky v rámci 

normatívneho financovania, nedostatok 

finančných prostriedkov na odmeňovanie 

zamestnancov 

- nízka spoločenská prestíž učiteľskej 

profesie 
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jazyka a matematiky, cudzích jazykov 

- kvalitná starostlivosť v školskom klube detí 

- možnosť získať finančné prostriedky 

z európskych fondov a nadácií 

- vytváranie možností pre nové projekty 

a medzinárodné kontakty 

 

 


