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A   ) ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

1. Názov:    Základná škola, Mariánska ulica 554/19,  Prievidza 
 

2. Adresa:   Mariánska ulica 554/19,   971 01 Prievidza 
 

3. Kontakt:  telefónne spojenie:  046/542 20 49 
   046/542 07 41 
   0914 39 11 33 

 

4. E-mail:    vedenie@marianska.sk  
Webové sídlo školy:   www.marianska.sk  

 

5. Zriaďovateľ: Mesto PRIEVIDZA 
   Mestský úrad -  Námestie slobody 14,  971 01  Prievidza 
 

6. Vedenie školy 
 

Mgr. Miroslava Hepnerová  riaditeľka školy vedenie@marianska.sk 

Mgr. Dana Mihalovičová    zástupkyňa riaditeľky školy mihalovicova@marianska.sk  

Mgr. Katarína Oberfrancová výchovná poradkyňa oberfrancova@marianska.sk 

 

7.  Rada  školy  
 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a 
presadzuje záujmy miestnej samosprávy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov 
a ďalších zamestnancov školy a žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu 
verejnej kontroly vedúcich zamestnancov tejto ZŠ. 

Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k 
práci tejto školy.  

V školskom roku 2018/2019 pracovala Rada školy v zložení: 

Mgr. Jozef Macko predseda Rady školy, zvolený zástupca pedagogických  zamestnancov 

PaedDr. Monika Malotová zvolený zástupca pedagogických  zamestnancov 

Anna Drozdová zapisovateľ,  zvolený zástupca nepedagogických  zamestnancov 

Mgr. Andrea Klocoková zvolený zástupca rodičov 

Ing. Peter Hoppan zvolený zástupca rodičov 

Mgr. Mária Michaela Gregorová zvolený zástupca rodičov 

Ing. Miroslav Kratka zvolený zástupca rodičov 

Mgr. Peter Krško delegovaný zástupca zriaďovateľa 

PaedDr. Eleonóra Porubcová delegovaný zástupca zriaďovateľa 

Ing. Jozef Polerecký delegovaný zástupca zriaďovateľa      (do 02.12.2018) 

Katarína Vráblová delegovaný zástupca zriaďovateľa      (do 02.12.2018) 

Michal Dobiaš delegovaný zástupca zriaďovateľa      (od 03.12.2018) 

Július Urík delegovaný zástupca zriaďovateľa      (od 03.12.2018) 

 

mailto:vedenie@marianska.sk
http://www.marianska.sk/
mailto:vedenie@marianska.sk
mailto:mihalovicova@marianska.sk
mailto:oberfrancova@marianska.sk
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Rada školy pracovala v zložení 11 členov, postupovala v zmysle zákona č.596/2003 
Zb. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade s ustanovením § 24,25, 
zasadala 3-krát.  

RŠ sa oboznámila  so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach školy a školských zariadení za uplynulý školský rok, prerokovala 
pedagogicko-organizačné  a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu, výsledky  Testovania 5 a Testovania 9, výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti 
žiakov a projektov. Rada školy nemá vlastný majetok. 

 
 
 

B)   PREHĽAD O TRIEDACH A ŽIAKOCH  

SPOLU  

počet žiakov: 372 

počet tried: 21 

naplnenosť tried: 17,71 

 
APROGEN 

 

počet žiakov: 82 

počet tried: 7 

naplnenosť tried: 11,71 

 
Klasické triedy 

 

počet žiakov: 290 

počet tried: 14 

naplnenosť tried: 20,71 

 
 

Prehľad tried – k 15.9.2018 
 

Primárne vzdelávanie – 1. stupeň ZŠ 

P.č. Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Triedny učiteľ 

1 1.A 14 6 8 PaedDr. Anna Valterová 

2 1.B 15 8 7 Mgr. Miriam Lomnická 

3 1.C 15 8 7 Mgr. Daniela Hajrová 

4 2.A 11 7 4 Mgr. Elena Antalíková 

5 2.B 27 11 16 Mgr. Monika Gregorová 

6 3.A 13 7 6 PaedDr. Monika Malotová 

7 3.B 18 10 8 Mgr. Katarína Letavajová 

8 3.C 21 10 11 Mgr. Jarmila Repiská 

9 4.A 10 8 2 Mgr. Dagmar Šmidáková 

10 4.B 17 10 7 PaedDr. Alena Čavojská 

11 4.C 18 8 10 Mgr. Michaela Kašičková 

spolu: 179 93 86  
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Nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň ZŠ 

P.č. Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Triedny učiteľ 

12 5.A 12 4 8 Mgr. Lucia Mellová 

13 5.B 21 12 9 Mgr. Katarína Rosinová 

14 5.C 21 10 11 Mgr. Alena Hírešová 

15 6.A 12 7 5 Mgr. Aneta Škulcová 

16 6.B 20 9 11 Mgr. Viera Jacková 

17 6.C 18 6 12 Mgr. Jozef Macko 

18 7.A 10 3 7 Mgr. Lenka Krajčíková 

19 7.B 25 14 11 Mgr. Eduard Jelačič 

20 8.A 30 18 12 Mgr. Ľubica Galovičová 

21 9.A 24 13 11 Mgr. Daniela Bezáková 

spolu: 193 96 97  

1.a 2. stupeň spolu 372 189 183 
 

V septembri 2018  nastúpilo do 21 tried 372 žiakov, do prvého ročníka nastúpilo 44 
žiakov. 

 

Starostlivosť o žiakov so ŠVVP – špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

Formy integrácie IVP kategória ročník počet 

v špeciálnej triede nie žiak s intelektovým nadaním 1. 14 

   2. 11 

   3. 13 

   4. 10 

   5. 12 

   6. 12 

   7. 10 

 

Prehľad počtu integrovaných žiakov s IVP 

 

Ročník 
Počet 
žiakov 

Kategória 

III. 1 ADHD 

IV. 3 ADHD, dyslexia, dysortografia 

  Pervazívna vývinová porucha, sluchové postihnutie 

  Viacnásobné postihnutie - telesné a zrakové 

V. 5 ADHD 

  Dyslexia 

  Aspergerov syndróm, dysgrafia, dysortografia 

  Dysgrafia, dysortografia 

  ADD 
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VI. 3 Dysortografia, deficit pozornosti 

  ADHD s prevahou poruchy pozornosti, Diabetes mellitus I. 
typu 

  Dysortografia, dyslexia, dysgrafia, deficit pozornosti 

VII. 4 Hyperkinetická porucha správania - ADHD 

  Dysortografia 

  ADHD, dysgrafia, dysortografia, dyslexia 

  Dysortografia 

VIII. 2 ADHD, dysgrafia 

  ADHD s prevahou poruchy pozornosti 

IX. 2 ADD 

Počet žiakov spolu:  19 

 

Žiaci s vývinovými poruchami učenia 

 

Vývinová porucha učenia/ 
činiteľ ovplyvňujúci vzdelávanie 

Počet žiakov 
spolu 

Ročník 
Počet žiakov 

v  ročníku 

ADHD 11 III. 2 

  IV. 1 

  V. 1 

  VI. 1 

  VII. 3 

  VIII. 3 

ADD 7 V. 1 

  VI. 2 

  VIII. 1 

  IX. 3 

Dyslexia 7 IV. 1 

  V. 2 

  VI. 2 

  VII. 1 

  IX. 1 

Dyslália 2 VI. 2 

Dysgrafia 8 II. 1 

  V. 2 

  VI. 1 

  VII. 1 

  VIII. 2 

  IX. 1 

Dysortografia 10 IV. 1 

  V. 3 

  VI. 2 

  VII. 3 

  VIII. 1 
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Pervazívne vývinové poruchy, Aspergerov  2 IV. 1 

syndróm  V. 1 

Zrakové postihnutie 1 IV. 1 

Telesné postihnutie 1 IV. 1 

Skrížená lateralita 1 II. 1 

Diabetes Mellitus 1 VI. 1 

Obsedantno-kompulzívna porucha 1 V. 1 

Tiková porucha 1 V. 1 
 

Poznámka: Niektorí žiaci majú viac VPU. 
 

Žiaci  v ŠKD – školskom klube detí  

Školský klub detí pracoval v 5 oddeleniach, k 15.09.2018 bolo zapísaných 143 detí. 
 

Meno Zaradenie úväzok 
povinný 
úväzok 

úväzok v % 
počet 
detí 

Junasová Žanet 
1. odd. – 1.B, 1.C 

vychovávateľka ŠKD 21,5 27 79,63 24 

Benedikovičová Stanislava 
2. odd. – 2.A, 2.B 

vychovávateľka ŠKD 27 27 100 33 

Bc. Sedláčková Jana 
3. odd. – 3.B, 3.C 

vychovávateľka ŠKD 27 27 100 33 

Chudá Anna/Mgr. 
Mešinová Helena 
4. odd. – 4.B,C, 5. A,B,C 

vychovávateľka ŠKD 7,5 27 27,78 19 

Pajdlhauserová Soňa 
Aprogen – 1.A, 3.A, 4.A  

vychovávateľka ŠKD 24 27 100 34 

 
 

C) ZAPÍSANÍ ŽIACI DO PRVÉHO ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

Zápis žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2019/2020 sa uskutočnil 24. apríla 
2019. Zapísali sme 53 žiakov, z toho 4 deti mali odklad povinnej školskej dochádzky na 
základe žiadosti zákonného zástupcu a odporučenia CPPPaP, 1 dieťa bolo prijaté do 
prípravného ročníka v ŠZŠ.  

Do programu APROGEN  - vzdelávanie žiakov s intelektovým nadaním, v zmysle 
výsledkov testovania v CPPPaP je zaradených 8 žiakov (6 detí sa zúčastnilo zápisu na našej 
škole). 

Zápis žiakov do 1. ročníka bol dôstojne pripravený a zrealizovaný. V mesiaci 
február sa doručili do jednotlivých materských škôl propagačné materiály o škole, 
v ktorých sme prezentovali našu prácu a priority našej školy. 23. marca 2019 sa konal Deň 
otvorených dverí, na ktorom si rodičia budúcich prvákov a ich deti mohli pozrieť 
konkrétnu prácu počas vyučovania v 1. ročníku, ukážky využitia metódy CLIL vo vyučovaní 
predmetov, ukážky práce s netbookmi a IKT, ukážky práce s legom a rôzne tvorivé aktivity 
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v odborných učebniach školy. Rodičia mali možnosť konzultácií s výchovnou poradkyňou 
a špeciálnou pedagogičkou. 
 

D) PRIJÍMACIE SKÚŠKY A PRIJATIE ŽIAKOV  NA ŠTÚDIUM NA STREDNÉ ŠKOLY - 

POČTY A ÚSPEŠNOSŤ  ŽIAKOV  

 
Vzdelanie poskytované základnou školou získalo v školskom roku 2018/2019 - 24 žiakov 

IX.A – bežná trieda – 24 žiakov 
 
 
 

Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka 

 

Škola spolu 

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza 3 

Biligválne gymnázium C. S. Lewisa, Haanova 28, Bratislava 1 

Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza 2 

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 3 

SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza 2 

SŠ - SOŠ automobilová, Školská 7, Banská Bystrica 1 

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 7 

Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová 5 

Počet žiakov končiacich ZŠ v 9. ročníku 24 

 
 

Rozmiestnenie žiakov 5. ročníka 

Škola spolu 

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza 3 

Počet žiakov končiacich ZŠ v 5. ročníku 3 

 
 

Rozmiestnenie žiakov 8. ročníka 

Škola spolu 

Gymnázium M. Hodžu, Komenského 215, Sučany                                       2 

Počet žiakov končiacich ZŠ v 8. ročníku 2 
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E)VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 

 
 

Prospech na konci školského roka 
1. - 4. ročník 5. - 9. ročník spolu 

Počet % Počet % Počet % 

Prospel s vyznamenaním 95 55,55 100 52,08 195 53,71 

Prospel veľmi dobre 22 12,86 39 20,31 61 16,80 

Prospel  54 31,57 53 27,60 107 29,47 

Neprospel 0 0 0 0 0 0 

Neklasifikovaní  (v zahraničí) 8 4,46 1 0,51 9 2,41 

 
 

Správanie 1. - 4. ročník 5. - 9. ročník spolu 

Veľmi dobré 171 192 363 

Uspokojivé 0 0 0 

Menej uspokojivé 0 0 0 

Neuspokojivé 0 0 0 

Neklasifikované (v zahraničí) 8 1 9 

 
 

Výchovné opatrenia – celý šk. rok 1. - 4. ročník 5. - 9. ročník spolu 

Pochvala od triedneho učiteľa 30 49 79 

Pochvala od riaditeľa školy 18 33 51 

Napomenutie od triedneho učiteľa 7 24 31 

Pokarhanie od triedneho učiteľa 0 8 8 

Pokarhanie od riaditeľa školy 0 0 0 

 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov 

 

Predmet 
Ročník 

  1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

6. 
  

7. 
  

8. 
  

9. 
 SJL   1.02   1.37   1.69   1.44   1.74   2.12   2.15   1.66   2.00 

ANJ - -   1.33   1.50   1.48   1.63   1.91   1.31   1.92 

NEJ - - - -   1.00   1.18   1.21   1.52   2.04 

MAT   1.02   1.26   1.37   1.62   1.78   1.94   2.12   1.86   2.71 

PDA - -   1.39   1.26 - - - - - 

VLA - -   1.29   1.26 - - - - - 

PVC - -   1.00   1.00 - - - - - 

HUV   1.00   1.00   1.00   1.00 - - - - - 

VYV   1.00   1.00   1.00   1.00 - - - - - 

INF - -   1.00   1.00 - - - - - 

FYZ - - - - -   1.67   1.59   1.90   1.88 
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Predmet 
Ročník 

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

CHE - - - - - -   1.32   1.52   1.71 

BIO - - - -   1.28   1.35   1.65   1.34   1.83 

DEJ - - - -   1.44   1.71   1.53   1.21   2.21 

GEG - - - -   1.63   2.00   2.15   1.90   2.54 

OBN - - - - -   1.39   1.71   1.41   1.79 

TSV   1.00   1.00   1.00   1.00 - - - - - 

OHT -   1.00   1.00   1.00 - - - - - 

ATH   1.00   1.08 - - - - - - - 

IFC   1.00   1.00 - - - - - - - 

PVO   1.00   1.26 - - - - - - - 

 

Dochádzka žiakov 

 

Dochádzka 1. - 4. ročník 5. - 9. ročník Spolu 

Počet žiakov 179 192 372 

Počet vymeškaných hodín spolu 12 125 17 334 26 349 

Ø na 1 žiaka 67,74 89,81 79,19 

Neospravedlnené hodiny spolu 0 0 0 

 

Odbornosť vyučovania 

 

Odbornosť vyučovania    

 počet hodín z toho odborne odbornosť v % 

ISCED 1 268 258 96,27 

ISCED 2 329 305 92,55 

ISCED 1 a ISCED 2 597 563 94,30 

 
 

Odbornosť vyučovania v 
jednotlivých vyučovacích 

predmetoch –  
primárne vzdelávanie 

odborne  v 
% 

 Odbornosť vyučovania v 
jednotlivých vyučovacích 

predmetoch –  
nižšie stredné vzdelávanie 

odborne  v  
% 

Slovenský jazyk 100,00%  Slovenský jazyk 100,00% 

Tvorivé písanie 100,00%  Anglický jazyk 100,00% 

Anglický jazyk 100,00%  Nemecký jazyk 100,00% 

Angličtina tvorivo a hravo 100,00%  Fyzika 100,00% 

Prvouka 100,00%  Chémia 100,00% 

Prírodoveda 100,00%  Biológia 100,00% 

Vlastiveda 100,00%  Tvorba projektov 100,00% 

Obohatenie 100,00%  Dejepis 100,00% 
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Odbornosť vyučovania v 
jednotlivých vyučovacích 

predmetoch –  
primárne vzdelávanie 

odborne  v 
% 

 Odbornosť vyučovania v 
jednotlivých vyučovacích 

predmetoch –  
nižšie stredné vzdelávanie 

odborne  v 
% 

Tvorba projektov 100,00%  Geografia 100,00% 

Etická výchova 100,00%  Občianska náuka 0,00% 

Náboženská výchova 100,00%  Etická výchova 100,00% 

Matematika 100,00%  Náboženská výchova 100,00% 

Informatika 42,86%  Matematika 100,00% 

Informáčik 20,00%  Informatika 66,67% 

Pracovné vyučovanie 60,00%  Technika 100,00% 

Výtvarná výchova 100,00%  Výtvarná výchova 100,00% 

Hudobná výchova 100,00%  Hudobná výchova 66,67% 
Telesná a športová výchova 100,00%  Telesná a športová výchova CH 16,67% 

SPOLU: 96,27%  Telesná a športová výchova D 100,00% 

   SPOLU: 92,55% 

 
 

E) VÝSLEDKY TESTOVANIA 5 – 2018 A TESTOVANIA 9 - 2019 

Cieľom Testovania 5-2018 bolo získať objektívne informácie o výkone žiakov pri 
vstupe na vzdelávací stupeň nižšie stredné vzdelávanie - poskytnúť školám, širokej 
odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach 
žiakov z testovaných predmetov, ktorá napomôže pri skvalitňovaní vyučovania. Cieľom 
testovania piatakov je monitorovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov a získanie 
objektívnych informácií o ich výkone pri vstupe na 2. stupeň ZŠ ako aj poskytnutie spätnej 
väzby školám o pripravenosti žiakov na prechod z 1. na 2. vzdelávací stupeň ZŠ. Zároveň 
budú tieto celoštátne výsledky predstavovať vstupné údaje pri výpočte pridanej hodnoty 
vo vzdelávaní na základných školách na Slovensku.  

 
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ sa uskutočnilo dňa 21. novembra 

2018 v papierovej forme. 
 

 

Výsledky Testovania 5 - 2018 - Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza 
 

 

Predmet Celoslovenský priemer Priemer školy 

Matematika 59,3% 75,3% 

Slovenský jazyk a literatúra 58,4% 71,0% 

 
 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ je sumatívne hodnotenie žiakov na 
výstupe z 2. stupňa ZŠ, ktoré sa realizuje prostredníctvom centrálne zadaných 
štandardizovaných testov. Úlohy v testoch boli zamerané na porozumenie textu, 
overovanie vedomostí a zručností, aplikáciu poznatkov v praktických súvislostiach a na 
logické myslenie. V teste z matematiky sa tradične vyskytujú nesúvislé texty obsahujúce 
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tabuľky a diagramy. Súčasťou testu z matematiky bol prehľad vzorcov a jednotiek. V 
testoch z vyučovacích jazykov majú už niekoľko rokov svoje stále zastúpenie aj úlohy na 
čítanie s porozumením, v ktorých žiaci pracujú s ukážkami súvislých a nesúvislých textov.  
Cieľom testovania je získať obraz o výkonoch žiakov pri výstupe z druhého stupňa ZŠ 
(nižšie stredné vzdelávanie), monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium a 
porovnať výkony jednotlivých žiakov a škôl. 

 
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ sa uskutočnilo dňa 3. apríla 2019 

v papierovej forme. 
 
Výsledky Testovania 9 - 2019 - Základná škola, Mariánska ul. 554/19, Prievidza 
 

Predmet Celoslovenský priemer Priemer školy 

Matematika 63,1% 66,4% 

Slovenský jazyk a literatúra 62,3% 70,3% 

 
Objektívnosť testovania T5 2018 a T9 2019  bola  zabezpečená prostredníctvom 

externého dozoru. V každej triede bol počas testovania prítomný pedagogický 
zamestnanec z inej základnej školy. Osoby vykonávajúce externý dozor sa zúčastňovali 
kontroly pri rozbaľovaní zásielky s testami až po dohľad nad prípravou spätnej zásielky s 
odpoveďovými hárkami. 

 
 

F)ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV 

Na zasadnutí pedagogickej rady 3. septembra 2018 sa uskutočnilo prerokovanie 
dokumentov  platných v školskom roku 2018/2019: 

Vzdelávací program a Učebný plán pre základnú školu  

Vzdelávací program 

Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ (ISCED 2) 
nižšie sekundárne vzdelávanie 

Inovovaný Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ  
primárne vzdelávanie    

Inovovaný Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ 
nižšie stredné vzdelávanie   

Školský vzdelávací program – 9. ročník, nižšie sekundárne vzdelávanie 
Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka 

Inovovaný Školský vzdelávací program - primárne vzdelávanie 
Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka 

Inovovaný Školský vzdelávací program – 5. - 8. ročník, nižšie stredné vzdelávanie 
Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka 

Učebné plány 

Inovovaný učebný plán - variant s II. cudzím jazykom 
Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka 

Inovovaný učebný plán - triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním APROGEN 
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Alternatívny program edukácie nadaných APROGEN (Zákon o výchove a vzdelávaní č. 
245/ 2008, §103 - §106) zameranie na rozvoj všeobecného intelektového nadania. 
 

 

G) ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV ŠKOLY  

Zamestnanci Počet Z toho 

Pedagogickí zamestnanci 34 učiteľ 28 

  vychovávateľ 5 

  asistent učiteľa 1 

Odborní zamestnanci 1 špeciálny pedagóg (externe) 1 

Prevádzkoví zamestnanci  6 ekonómka pre PAM 1 

  školník 1 

  upratovačky 3 

 
 

ekonómka pre rozpočet 
(externe) 

1 

Školská jedáleň 5 vedúca ŠJ 1 

  kuchárky 5 

Spolu 46   

 

 

G) PLNENIE  KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH 

ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

Kategória Počet 
z toho 

začínajúci samostatní 
1. 

atestácia 
2. 

atestácia 

Pedagogickí zamestnanci 34 1 6 17 10 

Odborní zamestnanci (externe) 1 / 1 / / 

 
 

Kariérová pozícia Počet 

Vedúci pedagogický zamestnanec 2 

Pedagogický zamestnanec špecialista: 

Triedny učiteľ 21 

Uvádzajúci PZ 1 

Výchovný a kariérový poradca 1 

Vedúci metodického združenia 1 

Vedúci predmetovej komisie 7 

Koordinátor prevencie 1 

Koordinátor ENV 1 
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H) ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

 
Kontinuálne vzdelávanie 
 

Druh kontinuálneho 
vzdelávania 

Program kontinuálneho vzdelávania Počet PZ 

Aktualizačné Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní 2 

 Technika hrou od základných škôl 11 

 Využitie čitateľských stratégií na podporu rozvoja 
matematickej gramotnosti 

2 

 Detské folklórne žánre ako prostriedok rozvoja 
umeleckej expresie detí 

1 

 Pokročilé interaktívne vyučovanie v práci učiteľa 2 

Funkčné Funkčné vzdelávanie  1 

 Funkčné inovačné vzdelávanie pre absolventov FV 1 

Atestácia Vykonanie 2. atestácie 1 

 
 
Iné vzdelávania 
 

Poskytovateľ Názov vzdelávania Počet PZ 

OÚ Trenčín, OŠ Školské informačné systémy – zber údajov RIS 1 

RVC Trenčín Zodpovedná osoba v praxi škôl 1 

MPC Trenčín Vyučovanie prírodovedy a vlastivedy podľa iŠVP 1 

CPPPaP Prievidza Porady koordinátorov primárnej prevencie 1 

SŠ Nováky Uplatnenie žiakov v praxi 1 

ÚPSVaR Prievidza Úvod do problematiky CAN 1 

Indícia Základný kurz Hejného metódy pre 1. stupeň ZŠ 1 

Projekt Ad Tech Školenia pedagógov v projekte Ad Tech 1 

PF KU Ružomberok 7. národná konferencia učiteľov chémie 1 

CPPPaP Prievidza Porady výchovných poradcov 1 

RVC Trenčín Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl 1 

SZ bedmintonu Začni s bedmintonom 2 

SČK Prievidza Inštruktáž v poskytovaní prvej pomoci 1 

ZZŠ Slovenska Celoslovenská konferencia ZZŠS 2 

IT Akadémia Využívanie IT Science Lab vo vyučovacom procese 1 

ŠpMNDaG Bratislava Malá vedecká konfrencia 2 

RVC Trenčín Novela Zákona č. 317/2009 o PZ a OZ 2 

ÚPSVaR Prievidza Metodika odhaľovania sexuálneho zneužívania detí 1 
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I) AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

Počas školského roka 2018/2019 sme organizovali rôzne podujatia pre žiakov, 
rodičov a verejnosť. O činnosti školy pravidelne informujeme verejnosť prostredníctvom 
webovej stránky školy http://www.marianska.sk/index.php/zaili-sme-v-kole . 
 
 

Aktivita Popis Termín 
Účasť žiakov 

trieda/počet/PZ 

September 

Deň kroja 

Obnoviť ľudové tradície medzi deťmi. 
Priblížiť krásu ľudového kroja. Inšpiráciou 
bol banskobystrický jarmok, ktorého sa 
zúčastnilo viac ako dvetisíc ľudí v krojoch. 

8.9.2018 30 žiakov /1.- 9. roč. 

Deň Háčkovania 
V rámci medzinárodného dňa háčkovania si 
pripomenúť krásu ručných prác, s 
možnosťou naučiť sa. 

12.9.2018 14 žiakov /1.- 7. roč. 

Beseda Fetálny 
alkoholový syndróm 

Beseda so zdravotnou sestrou o požívaní 
alkoholu u žien a vplyvu alkoholu na 
tehotenstvo a novonarodené dieťa. 

12.9.2018 11 žiakov 9.A dievčatá 

Opekačka 
Upevňovanie vzťahov v triednom kolektíve a 
spolupráca s rodičmi. 

15.9.2018 14 žiakov/3.C 

Ďakujeme rukám 
Uvedomenie si pomáhať druhým, byť 
láskavý, tolerantný. 

19.9.2018 ŠKD 

Srdce Hornej Nitry 
Krst knihy a udelenie ocenenia Srdce Hornej 
Nitry. Prednáška pre žiakov o dejinách 
Slovenska a Hornej Nitry. 

19.9.2018 19 žiakov /5.A, 6.A 

Riziká internetu 

Aktivita realizovaná v RKC Prievidza. 
Národným osvetovým centrom Bratislava 
pod vedením PhDr. Ingrid Hupkovej, PhD. 
A PhDr. Barbory Kuchárovej, PhD., 
zameraná prevenciu rizík internetu.  

21.9.2018 10 žiakov /7.A 

Exkurzia Prepoštská 
jaskyňa 

Spoznávanie významných miest v okolí 
nášho mesta. 

21.9.2018 13 žiakov /4.A 

Exkurzia Prepoštská 
jaskyňa 

Významné lokality v regióne – poznať 
históriu miesta, kde žijem. 

24.9.2018 30 žiakov /6.A,B  

Festival Ekotopfilm  Ochrana životného prostredia. 25.9.2018 
9.A/24ž, 
8.A/29ž,3.A/13.ž. 

Deň s mládežou Výber strednej školy. 28.9.2018 18 žiakov /9.A  

Rozhlasová relácia 
ku Dňu duševného 
zdravia 

Rozhlasová relácia zameraná na Deň 
duševného zdravia, relaxačné techniky, 
upriamenie pozornosti na schránku dôvery 
a vyhlásenie súťaže. 

28.9.2018 
Žiačka zo 6.C triedy 
a cieľová skupina 372 
žiakov 

Október 

Beseda Škodlivosť 

fajčenia 

Beseda so zdravotnou sestrou z RÚVZ 

Bojnice s tematikou škodlivosti fajčenia na 

ľudské zdravie. 

3.10.2018 21 žiakov /5.C 

Beseda „Prečo 

máme MsP?“ 

Beseda s príslušníkom Mestskej polície 

Prievidza s cieľom priblížiť žiakom činnosť 

Mestskej polície a výstroj Mestského 

policajta. 

3.10.2018 44 žiakov /1.A,B,C 

Svetový deň zvierat Deti priniesli do školy zvieratká, ktoré 5.10.2018 9 žiakov /4.A  

http://www.marianska.sk/index.php/zaili-sme-v-kole
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Aktivita Popis Termín 
Účasť žiakov 

trieda/počet/PZ 

chovajú doma a odprezentovali sa s nimi 

pred spolužiakmi z programu APROGEN. 

Exkurzia Múzeum 

praveku Bojnice 

Prehliadka Múzea praveku Bojnice a areálu 

zámockého parku s cieľom spoznávania 

života neandertálskeho človeka a drevín 

mierneho podnebného pásma. 

5.10.2018 10 žiakov /5.C 

Exkurzia Po stopách 
Milana Rastislava 
Štefánika 

Prehliadka Múzea M. R. Štefánika 
v Košariskách a Mohyly na Bradle. 

5.10.2018 
 
21 žiakov /9.A  
 

Stredoškolák Hrdina 
remesla Trenčín 

Prezentácia stredných škôl. 5.10.2018 10 žiakov /8.A 

Katechéza k prijatiu 
Eucharistie 

Príprava k prijatiu Eucharistie, prezentácie 
na tému Desatora.  

8.10.2018 22 žiakov / 3.A,B,C  

Múzeum praveku Dozvedieť sa o tom, ako žili naši predkovia. 8.10.2018 30 žiakov /4.B,C 

ŠvP Repište Ozdravný pobyt žiakov v škole v prírode. 8.-12.10.2018 
2.A, 3.A, 4.A/ 31 

žiakov 

Golf - prezentácia 
Rozvoj hrubej motoriky, správne držanie 

tela, prehlbovať vzťah k športu 
8.10.2018 ŠKD 

Beseda o prevencii 

duševného zdravia 

a násilia páchaného 

na deťoch 

Beseda a aktivity so psychológom z CPPPaP 

Prievidza zamerané na duševné zdravie, 

asertivitu, relaxačné techniky a spôsoby 

pomoci pri násilí páchanom na deťoch. 

10.10.2018 35 žiakov /7.A,B 

Svetový deň 

duševného zdravia 

Deň, v ktorý si triedni učitelia so žiakmi 

pripomenuli dôležitosť duševného zdravia. 

Realizácia súťaže Modrý deň. 

10.10.2018 362 žiakov /1.- 9. roč. 

Zdravo s ovocím a 

zeleninou 

Výroba šalátov, dezertov a poznať ovocie, 

zeleninu podľa hmatu, vône, chuti. 
10.10.2018 ŠKD 

Exkurzia Autosalón 

Nitra 

Užitočnosť vedeckých poznatkov a tech-

nických vynálezov pre rozvoj spoločnosti, 

ich využitie a negat. vplyv na živ. prostredie. 

11.10.2018 7.-9. ročník 

Prezentácia 
organizácie Úsmev 
ako dar 

Prezentácia organizácie Úsmev ako dar 
spojená s besedou zameranou na význam 
dobrovoľníctva a svet detí z detského 
domova. 

11.10.2018 22 žiakov /9.A 

Prezentácia SSOŠ 
CA&TS 

Oboznámenie žiakov deviateho ročníka so 
študijnými odbormi SSOŠ CA&TS. 

12.10.2018 24 žiakov /9.A 

Slávenie liturgie 
Príprava liturgie, textov a príprava detí na 
slávenie liturgie 

14.10.2018 10 žiakov /3:A,B,C 

Exkurzia Mini farma 
Lubina, Beckovský 
hrad 

Spoznávať významné miesta Trenčianskeho 
kraja a oboznámiť sa so živou prírodou. 

18.10.2018 31 žiakov /4.B,C 

Motýlie slávnosti 
Aktivita pre predškolákov s cieľom vzbudiť 
záujem o štúdium na našej škole. 

18.-
22.10.2018 

130 predškolákov 
40 žiakov našej ZŠ  

Beseda Zdravý 
životný štýl 

Beseda so zdravotnou sestrou z Referátu 
výchovy k zdraviu a poradenstva zdravia 
RÚVZ Bojnice o zdravom životnom štýle, 
dôležitosti konzumácie ovocia, zeleniny a 
mlieka pre zdravie detí. 

19.10.2018 33 žiakov /5.A,B 

Katechéza k prijatiu 
Eucharistie 

Príprava k prijatiu Eucharistie 22.10.2018 22 detí /3.A,B,C 

Deň pôvodných Aktivity v triede zamerané na zdravú výživu. 22.10.2018 18 žiakov /3C 
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Aktivita Popis Termín 
Účasť žiakov 

trieda/počet/PZ 

odrôd jabĺk  

Psychodiagnostika 
žiakov 9. ročníka 

Testovanie žiakov 9.ročníka psychologičkou 
z CPPPaP Prievidza za účelom poradenstva - 
profesijnej orientácie a výberu strednej 
školy. 

24.10.2018 22 žiakov/9.A 

Čitateľský maratón 
Počas prvej hodiny všetky triedy na škole 
čítali svoju obľúbenú knihu, pripomínali sme 
si Medzinárodný deň školských knižníc.  

24.10.2018 
cca 300 žiakov /ISCED 
1, ISCED 2 

Exkurzia Nitra Dejiny Veľkej Moravy – DEJ, SJL.  25.10.2018 35 žiakov /7.A,B 

Vyrezávanie tekvíc 
Žiaci 2.B a ich rodičia v triede  privítali jeseň 
vyrezávaním tekvíc, spevom a tancom v 
karnevalových maskách.  

25.10. 2018 16 žiakov /2.B  

Pochod svetlonosov Pochod so svetielkami na Námestie slobody. 25.10.2018 žiaci I.1.-4. roč. 

100. výročie vzniku 
Československa 
Prednáška a 
vedomostný kvíz  
Sadenie lipy slobody 

Pripomenutie si 100. výročia vzniku 
Československa - prezentácia so 
sprievodným slovom a vedomostný kvíz, 
výstava „Vedecká hračka“ 
vysadenie lipy s odkazmi detí v areáli školy. 

29.10.2018 

všetci žiaci školy 
 
 
 
v spolupráci s 
organizáciou Berkat 

November 

Katechéza k prijatiu 
Eucharistie 

Príprava k prijatiu Eucharistie. 5.11.2018 22 žiakov /3.A,B, 

Úcta zosnulým 
Návšteva cintorína, pálenie sviečok padlým 
hrdinom. 

7.11.2018 ŠKD 

Návšteva výstavy 
hmyzu v RKC 

Prehliadka mimoriadnej zberateľskej 
činnosti pána Zachara. 

7.11.2018 13 žiakov /3.A 

Exkurzia v Archíve v 
Bojniciach 
 

Prezentácia k vzniku ČSR, prehliadka výstavy 
„Prievidza v období vzniku ČSR, prehliadka 
archívnych depozitov.  

8.11.2018 24 žiakov /9.A 

Plavecká štafeta 
miest 

Plavecká štafeta mesta Prievidza. 8.11.2018 20 žiakov /7.B 

Exkurzia v Nestlé Prezentácia o Nestlé, prehliadka závodu. 9.11.2018 12 žiakov /9.A 

KOMPARO Príprava na Testovanie 9. 15.11.2018 28 žiakov /9.A 

Súťaž o naj tekvicu Rozvoj zručnosti pri činnosti a tvorbe 15.11.2018 ŠKD 

Tajomstvá sveta 
hmyzu 

Expozícia hmyzu zberateľa p. Zachara 
spojená s prednáškou. 

16.11.2018 24 žiakov /3.B 

Divadelné 
predstavenie 

Návšteva divadelného predstavenia – 
Bratislava, Zdravý – nemocný. 

19.11.2018 38 žiakov /8.A 9.A 

Katechéza k prijatiu 
Eucharistie 

Príprava k prijatiu Eucharistie. 19.11.2018 22 žiakov /3.A,B,C 

Zdravé zúbky 
Beseda so stomatologičkou MUDr. 
Simanovou – správna hygiena a starostlivosť 
o chrup. 

21.11.2018 ŠKD 

Výstava hmyzu RKC 
Expozícia preparátov a živého exotického 
hmyzu (motýle, mnohonôžky, pavúky, 
roháče). 

22.-
23.11.2018 

69 žiakov /5.A,B,C 
6.B  

Exkurzia – po 
stopách remesiel, 
Oravský zámok, 
drevená dedina 
Zuberec 

Expozícia drevených domov remeselníkov 
na dedine, expozície fauny a flóry na hornej 
a dolnej Orave. 

23.11.2018 53 žiakov /2.B, 3.B 3.C 

Výstava hmyzu RKC Expozícia preparátov a živého exot. hmyzu 26.11. 2018 14 žiakov /2.A 
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Aktivita Popis Termín 
Účasť žiakov 

trieda/počet/PZ 

(motýle, mnohonôžky, pavúky, roháče). 

Vystúpenie v MŠ 
Krmana, Nový 
domov Prievidza 

Vystúpenie žiakov s vianočným programom. 
27.-
28.11.2018 

26 žiakov /3.B,C 

Pečenie vianočných 
oblátok 

Ukážka prípravy a pečenia spojená s 
výrobou a ochutnávkou. 

27.11.2018 ŠKD 

Starostlivosť o vlasy Výroba projektov a prezentácia. 28.11.2018 ŠKD 

Slovenské porekadlá 
a príslovia 

Súťaž s časopisom Maxík, v ktorej sme 
získali knihu a diplomy pre celú triedu. 

november 
2018 

24 žiakov /3.B 

December 

Katechéza k prijatiu 
Eucharistie 

Farská katechéza-výroba erbu-Vianočný čas. 3.12.2018 20 žiakov /3.A,B,C 

Novinársky 
chlebíček 

Pracovné stretnutie redaktorov školských 
časopisov s redaktormi regionálnych novín a 
médií. 

4.12.2018 10 žiakov /6.A 

Vystúpenie v MŠ 
Clementisa, MŠ 
Gorkého 

Vystúpenie žiakov s vianočným programom. 4.12.2018 26 žiakov /3.B,C 

Vianočná ikebana 
Príprava vianočných ozdôb a zdobenie 
ikebany na námestí. 

5.12.2018 10 žiakov /3.C 

Vzdelávací program 
- „Kuba – dve tváre 
slobody“ 

Projekcia venovaná fyzickogeografickým a 
socioekonomickým pomerom Kuby spojená 
so sprievodným slovom cestovateľov. 

5.12.2018 194 žiakov / 5.-9. roč. 

Beseda so 
spisovateľkou 
Katarínou 
Baluchovou v HNK 
Prievidza 

Predstavenie novej knihy spisovateľky 
Kataríny Baluchovej o pilotovi Padákovi. 

5.12.2018 26 žiakov /3.A, 4.A 

Vianoce so starými 
rodičmi v škole 

Príprava vianočných výrobkov pod vedením 
starých rodičov. 

7.12.2018 13 žiakov /3.A 

Vianočný koncert 
ZUŠ 

Účasť na vianočnom koncerte ZUŠ. 10.12.2018 31 žiakov /5.A,C 

Návšteva 
Hornonitrianskeho 
múzea v Prievidzi 

Vianočné dielne – trpaslíci. 11.12.2018 
 
21 žiakov /4.C 
 

Vianočná akadémia 
Vystúpenie žiakov školy na školskej 
vianočnej akadémii 

11.12.2018 všetci žiaci školy 

Vianočné trhy 
Príprava výrobkov a predaj výrobkov na 
školských vianočných trhoch 

11.12.2018 všetci žiaci školy 

Vystúpenie v MŠ 
Športová 

Vystúpenie žiakov s vianočným programom. 12.12.2018 26 žiakov /3.B,C 

Pásmo k sviatku sv. 
Lucie 

Vystúpenie žiakov s veršami a 
harmonikou(„vymetanie tried Luckami“). 

13.12.2018 20 žiakov /3.C 

Coca - cola kamión 
Vystúpenie žiakov s krátkym programom a 
prezentácia našej školy na Námestí slobody. 

13.12.2018 4 žiaci /3.C 

Vystúpenie na 
námestí v Prievidzi – 
Vianoce 

Vystúpenie žiakov s vianočným programom. 18.12.2018 26 žiakov /3.B,C 

Vianočný koncert 
Vtáčnik  

Účasť na vystúpení Vtáčnika v KaSS.  18.12.2018 všetci žiaci školy 

Vystúpenie v MŠ 
Mišúta 

Vystúpenie žiakov s vianočným programom. 19.12.2018 26 žiakov /3.B,C 

Vianočné RZ s Mimoriadne predvianočné RZ s kultúrnym 20.12.2018 20 žiakov /6.B 
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Aktivita Popis Termín 
Účasť žiakov 

trieda/počet/PZ 

vystúpením žiakov 
6.B 

programom. 

Spanie v škole 
Spanie žiakov 6.B v škole spojené s 
programom a vianočnými tradíciami. 

20.12.2018 20 žiakov /6.B 

Vianočné čarovanie 
Interaktívne podujatie o zimných tradíciách 
v HNM, koledovanie v múzeu a v knižnici. 

21.12.2018 16 žiakov/4.B 

Január 2019 

Sochy zo snehu Hra na sochárov. 9.1.2019 ŠKD 

Farská katechéza Príprava k prijatiu Eucharistie. 14.1. 2019 21 žiakov /3.A,B,C 

Pasovanie prvákov 
za čitateľov HNK 

Divadielko s besedou, skladanie sľubu 
čitateľov. 

16.1.2019 40 žiakov /1.C,B 

Snehuliaci 
Výroba snehuliakov z netradičného 
materiálu. 

16.1.2019 ŠKD 

Tvorivé dielne Výroba lapača snov-spoločná akcia. 23.1.2019 ŠKD 

Prezentácia 
Bilingválneho 
gymnázia M. Hodžu 
v Sučanoch 

Oboznámenie žiakov s podstatou a 
možnosťami štúdia na SŠ. 

25.1.2019 24 žiakov /9.A 

Prezentácia SSOŠ 
Nováky 

Oboznámenie žiakov s podstatou a 
možnosťami štúdia na SŠ, priblíženie 
duálneho vzdelávania. 

25.1.2019 24 žiakov /9.A 

Beseda – Prevencia 
drogových závislostí 

Beseda s príslušníkom MsP Prievidza s 
tematikou prevencie drogových závislostí. 

30.1.2019 50 žiakov /6.A,B,C 

Február 2019 

Lyžiarsky výcvik Základný a zdokonaľovací kurz lyžovania. 3.-8.2.2019 39 žiakov 7.A,B, 8.A, 

Farská katechéza 
Príprava k prijatiu Eucharistie, kvíz o 
sviatostiach. 

4.2.2019 21 žiakov /3.A,B,C 

Divadelné 
predstavenie 

Rozprávkový muzikál Čarodejník z krajiny Oz 
- Nová scéna Bratislava. 

5.2.2019 
59 žiakov /5.A,B,C, 
6.A 

Karneval Zábava, súťaže, tombola. 6.2.2019 ŠKD 

Beseda – Škodlivosť 
fajčenia 

Beseda so zdravotnou sestrou z RÚVZ 
Bojnice s tematikou vplyvu fajčenia na 
ľudský organizmus. 

8.2.2019 31 žiakov /5.A,5.B 

Beseda – 
Obchodovanie s 
ľuďmi 

Beseda so psychologičkou z CPPPaP 
Prievidza venovaná problematike 
obchodovania s ľuďmi. 

8.2.2019 24 žiakov /9.A 

Aj múdry schybí Kvíz na tému- NAŠA ŠKOLA. 13.2.2019 ŠKD 

Valentínska pošta Výroba a roznášanie Valentínok medzi odd. 14.2.2019 ŠKD 

Farská katechéza 
Pôstna doba, vysvetlenie liturgie, kvíz, 
výroba veľkonočných pozdravov. 

18.2.2019 23 žiakov /3.A,B,C 

Beseda – Nelátkové 
závislosti 

Beseda so zdravotnou sestrou z RÚVZ 
Bojnice s tematikou nelátkových závislostí 
(závislosť na počítačoch a počítačových 
hrách) a ich prevencie. 

19.2.2019 35 žiakov /7.A,B 

Zámena rolí v 3.B Žiaci učiteľmi na 1 deň. 28.2.2019 24 žiakov /3.B 

Egyptský deň Prezentácia, súťaže, vyhodnotenie. 20.2.2019 žiaci ŠKD 

Beseda – Zdravý 
životný štýl – 
Obezita a anorexia 

Beseda so zdravotnou sestrou z RÚVZ 
Bojnice s tematikou zdravého životného 
štýlu, prejavov a prevencie obezity a 
anorexie. 

25.2.2019 29 žiakov /8.A 

Starostlivosť o nohy 
Beseda s pedikérkou, prezentácia ,súťaž, 
vyhodnotenie, diskusia. 

27.2.2019 ŠKD 
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Aktivita Popis Termín 
Účasť žiakov 

trieda/počet/PZ 

Žonglér Interaktívne predstavenie. 28.2.2019 ŠKD 

HNM Prievidza 
Fašiangové čarovanie, beseda o fašiangoch, 
výroba masiek. 

28.2.2019 14 žiakov /2.A 

Marec 2019 

Farská katechéza 
Príprava k prijatiu Eucharistie, skúška 
rovnošaty, príprava na spoveď. 

11.3.2019 23 žiakov/3.A,B,C  

Cesta slovenskou 
históriou 

Divadelné predstavenie. 12.3.2019 všetci žiaci školy 

Jeden svet Festival dokumentárnych filmov. 14.3.2019 170 žiakov 5.-9. roč. 

Zdravý chrbátik Ukážky cvičení spojené s vyšetrením 14.3.2019 40 žiakov /1.A,B,C 

Logo Rady mladých 
mesta Prievidza 

Zbierka návrhov tvorených v grafickom 
editore. 

15.3.2019 24 žiakov /9.A 

O čertíkovi 
Babráčikovi 

Divadelné predstavenie. 19.3.2019 ŠKD 

Čitateľský maratón Slovná zásoba, kladný vzťah ku knihám. 20.3.2019 ŠKD 

Knižnica -
Hviezdoslavov 
Kubín 

Triedne kolo Hviezdoslavovho Kubína 
spoluorganizované s knižnicou v Prievidzi. 

20.3.2019 21 žiakov /4.C 

Klokanko Matematická súťaž. 21.3.2019 83 žiakov 

Farská katechéza 
Príprava k sviatosti zmierenia, praktická 
časť. 

25.3.2019 23 žiakov /3.A,B,C 

Krásy našej záhrady VYV 5.ročník 28.3.2019 24 žiakov /5.A,B,C 

Beseda HIV/AIDS 
Beseda so zdravotnou sestrou z RÚVZ 
Bojnice o problematike HIV/AIDS. 

29.3.2019 24 žiakov /9.A 

Noc v knižnici s 
Andersenom 

Súbor aktivít a súťaží na podporu čitateľskej 
gramotnosti detí. 

29.3.2019 20 žiakov /3.A, 4.A 

Apríl 2019 

Celosvetový deň 
pingpongu 

Oslava pingpongu formou ,,hráme pingpong 
kdekoľvek, ktokoľvek, akokoľvek, s 
čímkoľvek a kedykoľvek“. 

9.4.2019 
Všetci žiaci školy, 
rodičia, starí rod., 
zamestnanci školy 

Preventívny 
program 
Komunikácia, 
asertivita, empatia 

Preventívny program realizovaný 
psychológom z CPPPaP Prievidza  zameraný 
na zlepšenie sociálnej  klímy v triede. 

9.4., 16.4., 
24.4.,30.4. 
2019 

18 žiakov /3.B 

Exkurzia  
Literárno – historická exkurzia Tajov, Banská 
Bystrica. 

9.4. 2019 24 žiakov/9.A 

Noc v škole Noc talentov. 9.4. 2019 14 žiakov /2. A 

Literárny karneval 
Podujatie v HNK zamerané na živé literárne 
postavy – deti prezlečené za knižných 
hrdinov. 

10.4.2019 16 žiakov/3.B  

Starostlivosť o ruky Beseda s manikérkou. 10.4.2019 ŠKD 

Spanie v škole 
Spanie v škole cez noc –večerný program, 
ukážky záchranných zložiek, beseda s 
cestovateľom, hľadanie pokladu. 

12.4.2019 40 žiakov/2.B,3.B 

Sviatky Veľkej noci Veľkonočné trhy. 17.4.2019 ŠKD 

Veľkonočné trhy  Skibidi – tanec. 17.4.2019 36 žiakov /3.B,C 

Literárna súťaž Píšem, píšeš, píšeme. 18.4. 2019 14 žiakov/2.A 

Príroda naopak Zábavné súťaže. 25.4.2019 ŠKD 

Vystúpenie pri 
príležitosti Dňa 
Zeme 

Zaspievanie eko - hymny školy na námestí v 
Prievidzi. 

26.04.2019 21 žiakov/4.C 
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Aktivita Popis Termín 
Účasť žiakov 

trieda/počet/PZ 

EKOROK 2019 
Víly ochrankyne lesa – vystúpenie žiakov na 
Námestí slobody. 

26.4.2019 36 žiakov /3.B,C 

Exkurzia Pamiatky v okolí školy. 26.4.2019 20 žiakov /5.C 

Beseda Zdravá 
výživa 

Beseda so zdravotnou sestrou z RÚVZ 
Bojnice o zdravej výžive s dôrazom na 
dôležitosť konzumácie ovocia, zeleniny a 
mliečnych výrobkov. 

29.4.2019 52 žiakov/3.A,B,C 

Stavanie mája 
Stavanie mája pred školou za sprievodu 
ľudových piesní. 

30.04.2019 21 žiakov/4.C 

Máj 2019 

Farská katechéza 
Príprava k prijatiu Eucharistie, 
Nácvik k I. sv. prijímaniu. 

2.5.2019 23 žiakov/3.A,B,C 

Komparo Skúšobné testovanie. 2.5.2019 Žiaci 4.A,B,C 

„The Onlines“ Divadelné predstavenie v anglickom jazyku. 3.5.2019 5.-9.ročník  

Návšteva banskej 
záchrannej stanice v 
PD 

Exkurzia – banské záchranárstvo – zážitkové 
vyučovanie. 

6.5.2019 20 žiakov /3.C 

Deň Zeme Exkurzia a tvorivá dielňa v HNM Prievidza. 6.5.2019 16 žiakov /4.B 

Exkurzia Po stopách štúrovcov – Uhrovec Devín. 7.5.2019 26 žiakov /8.A 

Deň Zeme Exkurzia a tvorivá dielňa v HNM Prievidza. 7.5.2019 22 žiakov /4.C 

Hornonitrianska 
múzeum 

Vedecká hračka- Kaleidoskop. 9.5.2019 ŠKD 1.A,B,C,,3.A,4.A 

Farská katechéza 
Príprava k prijatiu Eucharistie, Nácvik k I. sv. 
prijímaniu. 

9.5.2019 23 žiakov /3.A,B,C 

Exkurzia Návšteva letiska v Prievidzi. 10.5.2019 14 žiakov /2.A 

Deň matiek Popoludnie pre mamičky-spoločná akcia. 14.5.2019 ŠKD 

Exkurzia 
Literárno-hudobná exkurzia, Literárne a 
hudobné múzeum v B. Bystrici. 

15.5.2019 40 žiakov /5.A,B,C 

Stretnutie s 
ilustrátorom 

Tvorenie vesmíru farbami s ilustrátorom 
Horníkom  v Hornonitrianskej knižnici. 

15.5.2019 16 žiakov /3.B 

Spanie v škole, 
exkurzie 

Exkurzie v Múzeu praveku s tvorivými 
dielňami, Prievidzských pekárňach a spanie 
v škole s aktivitami. 

17.5.2019 20 žiakov /1.B,C 

Beseda so 
spisovateľkou 

Beseda so spisovateľkou G. Futovou. 17.5.2019 2.A, 3.C, 3.A, 4.A 

Exkurzia Jazykovo-historická exkurzia Viedeň. 17.5.2019 50 žiakov /6.A,B,C,7.B 

Farská katechéza Slávnosť 1.sv. prijímania. 19.5.2019 23 žiakov /3. A,B,C 

Exkurzia Jazykovo-historická exkurzia Viedeň. 22.5.2019 34 žiakov /7.A,8.A,9.A 

Geografická 
vychádzka 

Použitie kartografických materiálov a buzoly 
v praxi, poznávanie drevín. 

27.5.2019 21 žiakov /5.C 

ŠvP Námestovo Ozdravný pobyt žiakov v škole v prírode. 27.5.-31.5.19 6.B,C, 9.A/56 žiakov 

ŠvP Kremnica Ozdravný pobyt žiakov v škole v prírode. 27.-31.5.2019 
1.A,B,C, 2.B, 3.B,C, 
4.B,C/121 žiakov 

Čitateľský maratón 
Čitateľský maratón - akcia organizovaná 
Hornonitrianskou knižnicou v Prievidzi. 

30.5.2019 34 žiakov /2.A,3.A,4.A 

Srdcia na fotkách Srdcia na fotkách. 31.5.2019 žiaci z 2.A, ŠKD 

Geografická 
vychádzka 

Použitie kartografických materiálov a buzoly 
v praxi, poznávanie drevín. 

31.5.2019 33 žiakov /5.A,B 

Jún 2019 

Opekačka 
Upevňovanie vzťahov v triednom kolektíve, 
rozlúčka s prvým stupňom ZŠ, priateľské 

1.6.2019 15 žiakov /4.C 
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Aktivita Popis Termín 
Účasť žiakov 

trieda/počet/PZ 

stretnutie s rodičmi žiakov. 

ŠvP Tajov Ozdravný pobyt žiakov v škole v prírode. 3.6. – 7.6.19 
5.A,B,C, 6.A, 7.A/69 
žiakov 

Týždeň 
dobrovoľníctva 

Výsadba byliniek. 4.6.2019 40 žiakov /2.B, 3.B 

 Zber použitých hračiek pre detský domov 4.6.-7.6.2019 žiaci 1. stupňa 

 Upratovanie , čistenie šk. areálu. 4.6.2019 II. stupeň 

 Zbieranie šišiek. 5.6.2019 21 žiakov /3.C 

 Maľovanie skákacích škôlok. 6.6.2019 24 žiakov /9.A 

 
Zber odpadkov na Mariánskom vŕšku v 
orechovej aleji. 

5.6.2019 28 žiakov /1.B,C 

 Zber odpadkov v Lesnom parku. 5.6.2019 48 žiakov /Aprogen 

Súťaž v kreslení na 
asfalt medzi 
oddeleniami 

Rozvoj fantázie, spolupráca, tvorivosť. 5.6.2019 ŠKD 

Exkurzia Nitra Nitriansky hrad. 6.6.2019 29 žiakov /4.B,C 

Ocenenie žiakov 
primátorkou mesta 
Prievidza 

Prijatie najúspešnejších žiakovškoly 
primátorkou mesta Prievidza. 

10.6.2019 
10 žiakov /5.B, 6.C, 
8.A 

Exkurzia Čičmany – 
Rajecká Lesná – 
Rajecké Teplice 

Poznávanie prírodných a kultúrnych 
podmienok Rajeckej doliny. 

12.6.2019 
38 žiakov /5.A,B,C, 
6.B/ 

Rozprávkový zámok 
- Bojnice 

Prehliadka rozprávok. 12.6.2019 
130 žiakov /Aprogen 
1. – 4. roč. 1.B,C, 
2.B,3.B,4.C,6.B 

Návšteva včelej 
záhrady spojená s 
praktickými 
dielňami - Prievidza 

Život včiel. 12.6.2019 
21 žiakov /3.C, 
Aprogen 

Školský výlet Koncoročný výlet deviatakov. 13.-14.6. 2019 24 žiakov /9.A 

ŠvP Tatranská 
Lomnica 

Ozdravný pobyt žiakov v škole v prírode. 17.-21.6.2019 8.A/17 žiakov 

Exkurzia v Múzeu 
kysuckej dediny 

Orloj v Starej Bystrici, Vychylovka. 18.6.2019 
45 žiakov, Aprogen 1. 
stupeň 

Rozprávkový zámok 
- Bojnice 

Prehliadka rozprávok. 19.6.2019 20 žiakov /5.B 

Exkurzia Po stopách 
Milana Rastislava 
Štefánika 

Brezová pod Bradlom – mohyla, vzdelávací 
projekt Štefánikove kufre v múzeu jeho 
rodného domu v Košariskách. 

19.6.2019 
žiaci I. stupeň - 
APROGEN 

Olympijský deň Športové aktivity na 11 stanovištiach. 21.6.2019 Žiaci 1. – 9. roč. 

Triedny koncoročný 
výlet 

Trenčín-prehliadka mesta, hradu, lodenica. 25.6.2019 6.A.- Gregorová 

Turnaj vo futbale Vzťah k pohybu a fér-play hre. 25.6.2019 ŠKD 

Šk. výlet 
Topoľčianky 

Zubria zvernica, zámok, žrebčín. 25.6.2019 30 žiakov / 5.A,B 
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J) ZAPOJENOSŤ DO PROJEKTOV  

Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza je zapojená a aktívne realizuje projekty: 
 
 

 
INFOVEK  - od roku 2002 

 

Projekt „Školské ovocie“ 

 

Projekt  
„Školské mlieko, mliečny program na školách“ 

 

Projekt Detský čin roka iniciovala spoločnosť 
Whirlpool Slovakia s cieľom otvoriť v 
spoločnosti dialóg na tému pozitívneho 
konania detí i dospelých a motivovať 
spoločnosť k humánnym hodnotám. Projekt 
Detský čin roka prebieha pod čestnou záštitou 
Ministerstva školstva Slovenskej republiky 
a žiaci našej školy sa do projektu v rámci 
vyučovania predmetu etická výchova aktívne 
zapájajú. 

 

 

Názov projektu:  Moderná škola – „Kľúčové 
kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka v základnej 
škole“ v rámci operačného programu 
VZDELÁVANIE – financovaného z ESF.  

 

Názov projektu: „Komplexný poradenský systém 
prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických 
javov v školskom prostredí“ 
využívame získané metodické materiály, testy, 
dotazníky a softvér COMDI - zisťovanie profesijnej 
orientácie žiakov 

 

 

Názov projektu: Národný projekt „Moderné 
vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre 
všeobecno-vzdelávacie predmety“  

 

Názov projektu: Národný projekt „Elektronizácia 
vzdelávacieho systému regionálneho školstva”  
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Názov projektu: Národný projekt  „Zvyšovanie 
kvality vzdelávania na základných a stredných 
školách s využitím elektronického testovania“. 
Využívame licencie pre prístup do prostredia e-
Test (tvorba testov, elektronické testovanie) – 
zapájame sa do online testov z MAT a SJL. 

Fenomény sveta 

Vzdelávací projekt zameraný na inovatívne, 
atraktívne a zážitkové vyučovanie. Zapojením sa 
do projektu sme získali Projektový balík KULTÚRA, 
ktorý obsahuje 12 vzdelávacích modelov 
tvoriacich základ vyučovania, aktivačný kód 
k sprístupneniu digitálnych materiálov na portáli 
FenomenySveta.sk pre 35 používateľov, 
kompletnú videoknižnicu s informáciami 
k 450 videám od BBC. 

Technika hrou od základných škôl 

Projekt  grantového programu Nadácie 
Volkswagen Slovakia. Cieľ projektu -  rozvoj 
technického premýšľania, ktoré tvorí základ 
pre praktickú realizáciu technicky zameraných 
činností. Získali sme sadu pomôcok na 
vyučovanie, metodiku a informačnú brožúru, 
sumu na nákup spotrebného materiálu/pomôcok 
vo výške 100€, účasť na akreditovanom školení 
pre 11 pedagogických zamestnancov. 

Projekt „Ad Tech „ 

Strategickým cieľom projektu je vytvoriť lepšie 
podmienky  pre kvalitnú prípravu žiakov a 
študentov ZŠ, SŠ na zamestnanie v technických 
oboroch prostredníctvom vytvorení a overenia  
vzdelávacieho programu s využitím technológie 
3D tlače. Získali sme skener. 

 
 
Projekty školy v školskom roku 2018/2019 
 

Názov projektu 
Realizácia 

začiatok      ukončenie 
Popis, výsledky projektu 
pedagogickí zamestnanci 

Rodičovský deň v 7.A 
október 

2018 
jún 

2019 

Každý mesiac sme privítali jedného z rodičov 
detí, ktorý nás vtiahol do svojho sveta, 
porozprával o svojom detstve, štúdiách a práci.  

Záložka do knihy spája 
školy 

október 
2018 

október 
2018 

170 žiakov našej školy vyrobilo záložku pod 
vedením tr. učiteliek, alebo vychovávateliek s 
odkazom na svoju obľúbenú knihu a poslali sme 
to inej škole. Záverom je vyhotovená správ s 
vyhodnotením projektu.  

Vianočná pošta 

novembe
r 2018 

december 
2018 

Vytváranie pohľadníc pre seniorov v domovoch 
dôchodcov v rámci celého Slovenska, deti 
obdržia konkrétnu adresu a napíšu a pošlú 
pozdrav pre osamelého človeka –žiaci 4.B, 4.C 
a 7.A. 



25 

Názov projektu 
Realizácia 

začiatok      ukončenie 
Popis, výsledky projektu 
pedagogickí zamestnanci 

E-twinning Vianočné 
pohľadnice idú do 
sveta 

december
2018 

december 
2018 

Ručná tvorba vianočných pohľadníc v angličtine 
pre žiakov z Anglicka, Poľska, Talianska, Fínska, 
Španielska a Turecka (3.A, 3.B, 3.C) 

Vzácne stromy Bojníc október 
2018 

jún 
2019 

Mapovanie vzácnych stromov v kúpeľoch a v 
zámockom parku v Bojniciach. (6.A.) 

Básnická zbierka ku 
Dňu matiek 7.A 

marec 
2019 

apríl 
2019 

Na hodinách tvorivého písania sme skladali 
básne, následne vytlačili a zviazali. Každá 
mamička z tejto triedy dostane zbierku, kde sú 
uverejnené básne všetkých žiakov. Prečíta si 
vyznanie svojho dieťaťa, a vyznanie aj ostatných 
detí. 

EKOROK s Nestlé 
OSLAVA LESA  
16. ročník  október 

2019 
apríl 
2019 

Realizácia v priebehu celého školského roka, 
zapojená celá škola do ekologických aktivít, 
ktoré vyvrcholili záverečnou prezentáciou na 
Námestí slobody dňa 26.4.2019 - Ekohymna, 
Divadlo Víly a ochrankyne lesa, Ekoaktivity 
školy. 

Čo sme si, to sme si, 
vypime si? Dievčatá... 

jún 
2019 

jún 
2019 

Projekt bol zameraný na prevenciu 
pravidelného nadmerného užívania 
alkoholických nápojov tínedžermi so zameraním 
na neplnoleté dievčatá vo veku 13-17 rokov. 
Projektu sa zúčastnili žiaci 7.A a 7.B triedy. 
Prostredníctvom troch DVD a s nimi spojených 
diskusií sme sa venovali problematike požívania 
alkoholu vo všeobecnosti, vplyvu pitia alkoholu 
počas tehotenstva na vývin plodu a rizikám pitia 
alkoholu z neoverených a pochybných zdrojov. 
Autorom projektu je RNDr. J. Malchárek a 
občianske združenie Športom proti drogám.  
Partnermi projektu sú Odbor prevencie 
kriminality kancelárie ministra vnútra, 
Ministerstvo zdravotníctva SR a VÚDPaP. 

 
 

K) ÚDAJE O VÝSLEDKOCH ŠTÁTNEJ ŠKOLSKEJ INŠPEKCIE 

Dátum konania inšpekcie -  od 10.04. 2013 do 12.04.2013 a od 15.04.2013 do 16.04.2013 
 

PaedDr. Anna Podskočová školská inšpektorka ŠIC Trenčín 

Mgr. Lujza Bendová školská inšpektorka ŠIC Trenčín 

Mgr. Jarmila Dundeková školská inšpektorka ŠIC Trenčín 

PaedDr. Anna Petríková školská inšpektorka ŠIC Trenčín 

Mgr. Eva Šedivá školská inšpektorka ŠIC Trenčín 

Mgr. Mária Šištíková školská inšpektorka ŠIC Trenčín 

 
Predmet ŠŠI: 
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 Stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy 
a vzdelávania v základnej škole 
 
Závery ŠŠI: 
 

K silným stránkam školy patrila dôsledná a zmysluplná prepojenosť všetkých 
zložiek organizácie školy s cieľmi, ktoré si škola vytýčila v Školskom vzdelávacom 
programe „Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka“ i v Školskom vzdelávacom 
programe pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ich rozpracovanie 
a zapracovanie do vnútorných predpisov, pokynov, usmernení, plánov,...  
 Škola má vytvorené nadštandardné podmienky výchovy a vzdelávania. Pozitívne 
možno hodnotiť podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov.  
 
Školská inšpekcia hodnotí na: 
 

veľmi dobrá úroveň dobrá úroveň 
priemerná 

úroveň 

málo 
vyhovujúca 

úroveň 

stav a úroveň podmienok 
výchovy a vzdelávania 

stav a úroveň riadenia 
školy 

  

 
stav a úroveň vyučovania 
a učenia sa na 2. stupni 

  

 
stav a úroveň vyučovania 
a učenia sa na 1. stupni 

  

 
Kľúčové pozitívne stránky školy: 
 
 realizácia programu APROGEN 
 metodika práce v triedach APROGEN 
 vybavenie školy didaktickou a výpočtovou technikou 
 rozvoj kompetencií žiakov v oblasti IKT 
 zriadenie žiackeho parlamentu ako prejavu demokratizácie riadenia 

 

ZÁVER ŠŠI 

 
Celkové výsledky školy v porovnaní s výsledkami predchádzajúcej komplexnej inšpekcie 
v školskom roku 2005/2006 – úroveň riadenia a procesu výchovy a vzdelávania sa 
nezmenila, výrazne sa však zvýšila úroveň podmienok výchovy a vzdelávania. 
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L) ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH PODMIENKACH 

ŠKOLY 

 
Objekt základnej školy  a jej zariadení sa nachádza v 4-podlažej budove 

s prístavbou telocvične menších rozmerov a priestorov pre žiacku kuchynku a posilňovňu.  
Škola je situovaná nad centrom mesta Prievidza smerom na Mariánsky vŕšok. Okrem 
budovy je súčasťou aj školský areál tvorený asfaltovou plochou, trávnatou plochou – 
priestorom na hádzanú, volejbal, futbal, 60 m bežeckou dráhou, rozbehovou dráhou 
a doskočiskom. Vonkajší areál je využívaný v priaznivom počasí aj pre činnosť detí zo ŠKD, 
hodiny TSV a trávenie času počas veľkých prestávok. V škole boli zrekonštruované 
sociálne zariadenia a šatne pre žiakov. 

 
Škole chýba bezbariérový prístup pre mamičky s kočíkmi. Školský areál je 

potrebné  renovovať. Škola kladie veľký dôraz na esteticky upravené prostredie tried  
a celého vonkajšieho areálu. 

 
Priestorové vybavenie 

a) pre manažment školy  - kancelária riaditeľa školy, kancelária zástupcu riaditeľa 
školy, kancelária mzdovej účtovníčky a ekonómky pre rozpočet 

b) pre pedagogických zamestnancov školy – zborovňa, kabinety pre učiteľov 
(priestor pre prípravnú prácu učiteľov a odkladanie pomôcok);  

c) pre zamestnancov poskytujúcich odborné služby a pomoc pedagógom, žiakom i 
rodičom – kancelária výchovného poradcu a školského špeciálneho pedagóga 

d) pre nepedagogických zamestnancov školy – kancelária vedúcej školskej jedálne, 
miestnosť pre školníka a miestnosť pre upratovačky 

e) hygienické priestory - sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov; šatne na 
odkladanie odevov a prezúvanie obuvi;  

f) odkladacie a úložné priestory - pre učebné pomôcky; didaktickú techniku; 
skladové priestory;  archív;  

g) informačno-komunikačné priestory - priestor pre knižnicu vybavený knižničným 
fondom, IKT zariadením a pripojením na internet vo videoučebni; 

h) učebné priestory (interné/externé) - učebne; odborné učebne; telocvičňa; 
posilňovňa, školská kuchynka, školské ihrisko; predzáhradka, školský dvor 
s altánkom 

i)  spoločné priestory - školská budova; školská jedáleň; školský dvor;  priestory pre 
školský klub detí – nemáme samostatné priestory, činnosť sa realizuje v triedach 
pre 1. stupeň. 

V škole sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v triedach, odborných učebniach a 
ďalších zariadeniach školy zriadených podľa platnej legislatívy.  
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Na vyučovanie žiakov v základnej škole sa využíva: 

 11 kmeňových tried pre primárne vzdelávanie,  
 8 poloodborných učební pre nižšie stredné vzdelávanie (učebne sú zamerané na 

vyučovanie vybranej skupiny predmetov, každá je vybavená bielou tabuľou, 
dataprojektorom, reproduktormi, 6 učební je vybavených interaktívnou 
tabuľou),  

 1 učebňa FYZ – CHE (vybavená dataprojektorom a interaktívnou tabuľou),  
 1 video učebňa (vybavená dataprojektorom, DVD a video prehrávačom, 

reproduktormi, pevným pripojením na internet, notebookom),  
 2 PC učebne (PC1 – Sino Zero klient, interaktívna tabuľa, dataprojektor,PC2 – 

Sino Zero klient, biela tabuľa, dataprojektor),  
 1 učebňa ROBOLAB (stavanie robotov z LEGA),  
 1 jazykové laboratórium (dataprojektor, 1 učiteľský PC, 6 žiackych PC),  
 1 drevodielňa,  
 1 kovodielňa,  
 1 žiacka kuchynka,  
 1 telocvičňa, 
 1 posilňovňa.  

 
Celá budova školy je pokrytá WIFI signálom, čo umožňuje využívanie digitálnych 

vzdelávacích objektov z internetu v každej učebni. Pre potreby činnosti ŠKD sa využívajú 
triedy primárneho vzdelávania. 

Každý učiteľ má svoj pracovný notebook, žiaci 1. stupňa majú k dispozícii netbooky 
s výukovými softvérmi. Kabinetné zbierky sú pravidelne dopĺňané novými pomôckami 
v zmysle platnej legislatívy a požiadaviek jednotlivých metodických orgánov školy. Škola 
vlastní a vo výchovno-vzdelávacom procese využíva 17 interaktívnych tabúľ.  

Nevyhnutnosťou pre realizáciu ŠkVP je zabezpečenie vhodnej štruktúry 
pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného režimu vyučovania s 
rešpektovaním hygieny učenia, zdravého prostredia učební a ostatných priestorov školy 
podľa platných noriem (svetlo, teplo, hlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie 
priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku atď.).  Všetky učebné 
priestory sú vybavené výškovo nastaviteľným nábytkom. Na zabezpečení hygienických 
potrieb pre žiakov (tekuté mydlo, papierové utierky na ruky a WC papier) sa spolu so 
školou podieľa aj Rodičovské združenie. V priestoroch WC a umyvárne pred školskou 
jedálnou sú k dispozícii dávkovače s tekutým mydlom, zásobníky s papierovými utierkami 
a toaletným papierom. 

V škole je nedostatok priestorov pre zriadenie klubovej miestnosti, priestoru na 
celoškolské akcie, ktoré sa vzhľadom k reálnej situácii realizujú v školskej telocvični. 
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M)  ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-
VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 

 
Po kliknutí na odkaz sa zobrazí výkaz k správe o hospodárení za rok 2018 
 

http://www.vykazy.sk/vksoh/2018/ssz/protokol.php?id_prot=TQYUHSDTSZ 
 

oskytnutá dotácia 
spôsob ich použitia v členení podľa finančných 

aktivít 

  €   € 

Dotácia zo štátneho rozpočtu 
-normatívne prostriedky  

699 699 mzdy + odvody 593034 

  plyn a elektrika 16708 

  voda 3033 

  výpočtová technika 10457 

  telefóny + poštové poplatky+internet 816 

  interiérové vybavenie 5692 

  knihy a odborná literatúra 1349 

  softvér a licencie 856 

  údržba strojov 5563 

  údržba budovy 3897 

  dohody pracovné 2185 

  nemocenské transfery 2445 

  dávky jednotlivcom  0 

  stravovanie 8422 

  
všeobecný materiál, čis. prostr. a 
kancelársky tovar, materiál na 
údržbu 

8676 
 

  nákup strojov a zariadení 9077 

  
Všeobecné služby, tvorba soc. fondu, 
ochrana objektov, školenia, revízie 
a iné  

20912 

  Spolu 693122 

  Prenesené do roku 2019 6577 

Dotácia zo štátneho rozpočtu – 
nenormatívne prostriedky 

5 400 Lyžiarsky výcvik, škola v prírode 
5400 

 

Vzdelávacie poukazy 4435 Mzdy a odvody 2904 

  Materiálne zabezpečenie 1531 

  Spolu 4435 

dotácia z podiel. daní mesta 130234 mzdy + fondy 111140 

  energie + plyn 7989 

  voda 1243 

  telefóny + poštové a bank. poplatky 620 

  softvér a licencie 226 

  učebné pomôcky 0 

  údržba zariadení 577 

  údržba budovy 948 

http://www.vykazy.sk/vksoh/2018/ssz/protokol.php?id_prot=TQYUHSDTSZ
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ostatné školenia, čistiace 
kancelársky, všeobecné služby 

7491 

  Spolu 130234 

  Mzdy + fondy 2072 

Finančné prostriedky od rodičov 
na čiastočnú úhradu nákladov 

a preplatky z roku 2017 
32056 Energie, plyn, voda 2507 

  Nákup strojov a zariadení  9780 

  
pomôcky do tried pre ŠKD + zošity, 
perá...literatúra 

185 

  
všeobecný materiál čistiace 
prostriedky  

663 

  
všeobecné služby inštalácie opravy 
zariadení, tvorba SF  

3921 

  telefóny poštové a bankové poplatky 131 

  softvér 827 

  príspevok na stravovanie 912 

  Odchodné, odstupné, nemocenské 0 

  Spolu  20998 

  Prenesené do roku 2019 11058 

finančné prostriedky získané od 
rodičov alebo zákonných 

zástupcov žiakov, právnických 
alebo fyzických osôb 

824 
Interiérové vybavenie, materiálne 
zabezpečenie 

0 

  Prenesené do roku 2019 824 

Mesto účelové finančné 
prostriedky 

62 290 Mzdy+odvody navýšenie platov v ŠJ 1 086 

  
Investičný projekt „rekonštrukcia 
fasády  

51 500 

  Financovanie  špeciálneho pedagóga 9 194 

  
Prostriedky získané od NESTLE- EKO 
ROK – oprava žľabu –odtok vody 

450 

  
Materiál na výzdobu (Vianoce + 
Veľká noc) 

60 

  Spolu 62290 

Prenesené z roku 2017 
kapitálové prostriedky 

12 867 
Investičný projekt „rekonštrukcia 
fasády“ 

12867 

  Spolu 12867 

 

V školskom roku 2018/2019 sme získali finančné prostriedky z plnenia 9 nájomných zmlúv 
(4686,58€), zo zberu papiera (418,40€), z celoškolskej akcie Vianočné trhy (723€) a Deň 
rodiny (144,20€), z EkoRoku (520€), od rodičov príspevok na financovanie zdravotníka 
v ŠvP (265,10€) rodičovský príspevok (5046€) a príspevok z 2 % z daní fyzických osôb 
(2538,80€) na účet RZ. 
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N) CIEĽ ŠKOLY VYTÝČENÝ V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA ŠKOLY, 
VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA 

- vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov vo vzdelávacom programe APROGEN – 
formou skupinovej integrácie a využívanie aj individuálnej integrácie intelektovo 
nadaných žiakov, v úzkej spolupráci s CPPPaP Prievidza 

 

- rozvíjanie kľúčových kompetencií žiakov v oblasti prírodných vied 
prostredníctvom predmetu tvorba projektov  
 

- realizácia  jazykového  vzdelávania od 1. ročníka  - CLIL - inovatívna forma výučby: 
naratívna forma, obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie, orientácia na 
bilingválne vzdelávanie v  dvoch predmetoch a vyučovanie cudzieho (anglického 
jazyka od 1. ročníka) 

 
- realizácia školskej  Koncepcie využívania netbookov v primárnom vzdelávaní  -   

každá dvojica žiakov mala v škole k dispozícii „vlastný“ netbook, čo  umožňuje  
aktívne využívanie digitálnych technológií žiakmi už od 1. ročníka ZŠ – osvojovanie 
počítačovej gramotnosti, motivácia žiakov a rozvoj kľúčovej kompetencie 

Aj v školskom roku 2018/2019 sa využívala internetová žiacka knižka, ktorá 
umožňovala lepšiu informovanosť a komunikáciu s rodičmi. 

Digitálne kompetencie u žiakov sa rozvíjali prostredníctvom práce  s počítačmi 
a internetom. Prvky IKT uplatňovali nielen žiaci, ale aj vyučujúci, ktorí vo svojej práci 
využívali internetové stránky s vhodnými edukačnými programami. Koncepcia využívania 
netbookov sa realizovala v 1. , 2.  3.  a 4. ročníku. V tejto koncepcii budeme pokračovať aj 
v budúcom školskom roku. 

Veľká pozornosť bola venovaná čítaniu s porozumením. Uplatňovala sa vo 
všetkých predmetoch, kde sa využívali mnohé zaujímavé formy práce (práca 
s encyklopédiami, vyhľadávanie a spracovávanie informácií z internetových stránok, 
tvorba hlavolamov a tajničiek, ...). K rozvoju čitateľskej gramotnosti prispievala aj 
Hornonitrianska knižnica v Prievidzi, ktorú navštevovali žiaci všetkých ročníkov. Pre žiakov 
boli organizované divadelné akcie, dramatizácie, vernisáže, stretnutia so spisovateľmi, 
besedy, literárne pásma a vedomostné kvízy. 

Vyučujúce 4. ročníka do vyučovacieho procesu zaradili  vzorové úlohy 
pripravované k Testovaniu 5 - 2018. Do celoslovenskej súťaže Čítame s Osmijankom sa 
zapojili žiaci 1.C a 3.C. Žiaci 1. stupňa  riešili úlohy Čitateľského  orieška.  
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti je základom pre celoživotné vzdelávanie a ovplyvňuje 
úspešnosť v celom ďalšom vzdelávacom procese. 

Spolupráca s MŠ na území mesta sa každoročne rozvíja. Počas školského roka 
2018/2019 bolo realizovaných niekoľko podujatí, ktoré pomáhali zviditeľniť našu školu. 
V októbri 2018 bolo pripravené podujatie pre deti materských škôl pod názvom „Motýlie 
slávnosti“. Podujatie sa stretlo s veľkým ohlasom. V apríli 2019 deti MŠ navštívili našich 
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prvákov  a zúčastnili sa na Dni otvorených dverí. Žiaci 3.B a 3.C pripravili  pre deti z MŠ 
Mišúta, MŠ Krmana, MŠ Clementisa, MŠ Športová a MŠ  Gorkého divadelné predstavenie 
s názvom ,,Čert a Lucia“. 

Vzťah k štátnym symbolom SR a výchova k vlastenectvu sa vytvárali hlavne na 
hodinách geografie, dejepisu, vlastivedy , slovenského jazyka a literatúry, ale aj výtvarnej 
a hudobnej výchovy prostredníctvom rôznych súťaží a besied. Bohatú históriu našej vlasti 
spoznávali deti na exkurziách a výletoch: 

Názov exkurzie Popis, cieľ Účasť žiakov/trieda 
Prepoštská jaskyňa Spoznávať významné miesta 

v našom okolí. 
13 žiakov/4.A 

Prepoštská jaskyňa Poznať históriu miesta, kde žijem. 30 žiakov/6.A,B 
Múzeum praveku Bojnice Spoznávať život neandertálskeho 

človeka. 
10 žiakov/5.C 

Po stopách Milana Rastislava 
Štefánika 

Príčiny, priebeh a dôsledky 
historických udalostí. Aktívne 

občianstvo a angažovanosť M. R. 
Štefánika. 

21 žiakov/9.A 

Múzeum praveku Bojnice Získať informácie o spôsobe života 
našich predkov. 

30 žiakov/4.B,C 

100. výročie vzniku 
Československa  

Prednáška, vedomostný kvíz, výstava 
,,Vedecká hračka“ 

všetci žiaci školy 

Sadenie lipy slobody Vysadenie lipy v areáli školy s odkazmi 
od detí. 

všetci žiaci školy 

Mini farma Lubina, Beckovský 
hrad 

Spoznávať významné miesta 
Trenčianskeho kraja. 

31 žiakov/4.B,C 

Archív v Bojniciach Prehliadka archívnych depozitov. 24 žiakov/9.A 

Po stopách remesiel Spoznávať históriu Slovenska – 
Oravský zámok, dedina Zuberec. 

53 žiakov/2.B, 3.B, 3.C 

Tajov, Banská Bystrica Život a dielo J. G. Tajovského.  
Múzeum SNP. 

24 žiakov/9.A 

Po stopách štúrovcov Spoznať miesta spojené so životom 
našich spisovateľov. 

26 žiakov/8.A 

Pamiatky v okolí školy Spoznávať pamiatky v okolí školy. 20 žiakov/5.C 

Banská záchranná stanica v PD Zážitkové vyučovanie. 20 žiakov/3.C 

Letisko v Prievidzi Prehliadka medzinárodného letiska 
s nepravidelnou premávkou. 

14 žiakov/2.A 

Literárne a hudobné múzeum 
v Banskej Bystrici 

Dokumentácia literárnej a hudobnej 
kultúry, osobnosti regiónu Banskej 

Bystrice a Brezna. 

40 žiakov/5.A,B,C 

Jazykovo – historická exkurzia 
Viedeň 

Viedeň – mesto hudby. 50 žiakov/6.A,B,C, 7.B 

Nitriansky hrad História Nitry. 29 žiakov 4.B,C 

Čičmany – Rajecká Lesná – 
Rajecké teplice 

Spoznávať prírodné a kultúrne 
podmienky Rajeckej doliny.  

38 žiakov/5.A,B,C, 6.B 

Výlet Topoľčianky Prehliadka zubrej zvernice, zámku 
a žrebčína. 

30 žiakov/5.A,B 

Múzeum kysuckej dediny Spoznávať históriu Slovenska – Stará 
Bystrica a Vychylovka. 

45 žiakov/APROGEN 1. – 
4. roč. 
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Dôležitou súčasťou vyučovania je výchova k ľudským právam. Tejto problematike 
boli venované aktivity počas ranných komunít a nasledovné podujatia : 

 

Názov aktivity Popis, cieľ Účasť žiakov/trieda 

Ďakujeme rukám Pomáhať druhým, byť 
láskavý a tolerantný. 

žiaci ŠKD 

Srdce hornej Nitry Udelenie ocenenia  19 žiakov/5.A, 6.A 

Deň duševného zdravia Relaxačné techniky, schránka 
dôvery. 

žiačka 6.C triedy, cieľová 
skupina 372 žiakov 

Beseda so psychológom Relaxačné techniky a spôsoby 
pomoci pri násilí páchanom na 

deťoch. 

35 žiakov/7.A,B 

Úsmev ako dar Význam dobrovoľníctva. 22 žiakov/9.A 

Kuba – dve tváre slobody Projekcia spojená so 
sprievodným slovom 

cestovateľov. 

194 žiakov/5. – 9. ročník 

Beseda - Obchodovanie s 
ľuďmi 

Problematika obchodovania 
s ľuďmi. 

24 žiakov/9.A 

Jeden svet Festival dokumentárnych 
filmov. 

170 žiakov/ 5. – 9. ročník 

EKOROK 2019 Víly ochrankyne lesa – 
vystúpenie na Námestí 

slobody. 

Vystúpenie - 36 žiakov/3.B,C 
Účasť všetkých žiakov. 

Opekačka Upevňovanie vzťahov 
v triednom kolektíve, priateľské 

stretnutie rodičov a žiakov. 

15 žiakov/4.C 

 
V rámci vyučovania a na ranných komunitách sa pozornosť venovala témam 

problémového správania žiakov, záškoláctva, šikanovania a psychického týrania. Každý 
spozorovaný prejav nežiaduceho správania sa okamžite riešil v spolupráci triedneho 
učiteľa s výchovnou poradkyňou a špeciálnou pedagogičkou. 

 
Aktivity na podporu zdravia a zdravého životného štýlu sa uskutočňovali hlavne 

formou krúžkovej a záujmovej činnosti (Olympijský deň, základný plavecký výcvik, 
bedmintonový turnaj, stolnotenisový turnaj, turnaj vo futbale, plavecká štafeta). Pri 
príležitosti Svetového dňa výživy sme sa zapojili do projektu „Hovorme o jedle“. Počas 
týždňa si žiaci nosili zdravú desiatu, vyučujúci pripravovali rôzne aktivity a podujatia pre 
spolužiakov.  

V školskom roku 2018/2019 sme uskutočnili: 
 plavecký výcvik zameraný na osvojenie základov plávania, posilnenie zdravia žiakov 

a zvýšenie ich telesnej zdatnosti, 
 ozdravovacie pobyty žiakov v škole v prírode s cieľom upevnenia zdravia a rozvíjania 

telesnej zdatnodsti v horskom prostredí, upevňovania sociálnych vzťahov v triednych 
kolektívoch, medzi triedami a ročníkmi, pestovanie pozitívneho vzťahu k prírode, k 
telovýchovným a kultúrnym tradíciám, 
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 lyžiarsky výcvik zameraný na výučbu základov a zdokonaľovanie už nadobudnutých 
zručností v lyžovaní, rozvoj zdravia a telesnej zdatnodsti v horskom prostredí, 
pestovanie pozitívneho vzťahu k zimným športom, telovýchovným a kultúrnym 
tradíciám. 

 
 

Názov, miesto Účasť žiakov Čerpanie dotácie 

Základný plavecký výcvik 51 žiakov 
3.A, 3.B, 3.C 

/ 

Lyžiarsky výcvik 
Tále, Penzión Dúhový pstruh, Bystrá 

39 žiakov  
8.A, 7.A, 7.B,5.A 

36 žiakov 
150€/žiak 

ŠVP Repište 31 žiakov 
2.A, 3.A, 4.A 

/ 

ŠVP Skalka pri Kremnici 121 žiakov 
1.A, 1.B, 1.C, 2.B, 3.B, 

3.C, 4.B, 4.C 

51 žiakov 
100€/žiak 

ŠVP Námestovo 56 žiakov 
6.B, 6.C, 9.A 

/ 

ŠVP Tajov 69 žiakov 
5.A, 5.B, 5.C, 6.A, 7.A 

/ 

ŠVP Tatranská Lomnica 17 žiakov 
8.A 

/ 

 
Environmentálna výchova bola zaradená nielen do jednotlivých hodín 

vyučovacieho procesu, ale rozvíjala sa aj v mimoškolských aktivitách. Environmentálnej 
výchove – ochrane prírody a separovaniu odpadu boli venované aj hodiny tvorby 
projektov, aktivity počas pobytu v školách v prírode, podujatia pripravované v rámci 
projektu EKOROK s Nestlé, účasť na filmovom festivale Envirofilm- Ekotopfilm. 

Pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc sme sa zapojili do súťaže „Záložka do 
knihy spája školy.“  

Jednou z najdôležitejších úloh pedagogických pracovníkov je sledovanie informácií 
v oblasti výchovy a vzdelávania. Každý vyučujúci získaval nové poznatky prostredníctvom 
webovej stránky ŠPU, účasťou na kontinuálnych vzdelávaniach, študovaním pedagogickej 
literatúry, ale aj prostredníctvom časopisu Naša škola a z mnohých ďalších zdrojov. 

Tak ako každý rok bol zrealizovaný zápis do prvého ročníka ZŠ. Zápisu 
predchádzala svedomitá príprava, uskutočnil sa Deň otvorených dverí, na ktorom si rodiča 
budúcich prvákov a ich deti mohli pozrieť konkrétnu prácu počas vyučovania a zoznámiť 
sa s prostredím školy. Na príprave a realizácii sa podieľali všetci vyučujúci 
a vychovávateľky ŠKD. 

Spolupráca s Hornonitrianskou knižnicou v Prievidzi bola na veľmi dobrej úrovni. 
Žiaci jednotlivých ročníkov so svojimi vyučujúcimi pravidelne navštevovali knižnicu. Každé 
stretnutie malo svoj program, ktorý pripravili pracovníčky knižnice v spolupráci 
s triednymi učiteľmi. Významnými podujatiami pripravenými v spolupráci s HNK boli: 
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Názov aktivity Popis, cieľ Účasť žiakov/trieda 

Beseda so spisovateľkou 
Katrínou Baluchovou 

Predstavenie novej knihy. 26 žiakov/3.A, 4.A 

Pasovanie prvákov za 
čitateľov 

Skladanie sľubu čitateľov, 
divadielko s besedou. 

40 žiakov/1.A,B,C 

Hviezdoslavov Kubín 
Triedne kolo 

spoluorganizované s HNK. 
21 žiakov/4.C 

Noc v knižnici s Andersenom 
Súbor aktivít a súťaží na 

podporu čitateľskej 
gramotnosti. 

20 žiakov/3.A, 4.A 

Literárny karneval 
Živé literárne postavy – deti 

ako knižní hrdinovia. 
16 žiakov/3.B 

Literárna jar Ondreja Čiliaka Literárna súťaž. APROGEN 1. – 4. ročník 

Stretnutie s ilustrátorom 
Tvorenie vesmíru farbami 

s ilustrátorom. 
16 žiakov/3.B 

Beseda s G. Futovou Predstavenie literárnej tvorby. 2.A, 3.A, 3.C, 4.A 

Čitateľský maratón 
Rozvíjanie čitateľskej 

gramotnosti. 
34 žiakov/2.A, 3.A, 4.A 

 
 
Na hodinách matematiky a informatiky sme  rozvíjali environmentálnu výchovu 

a globálne vzdelávanie, žiaci vypracovávali úlohy a projekty zamerané k uvedomelej 
spotrebe  energetických zdrojov, separácii odpadov a ochrane životného prostredia nielen 
u nás, ale aj globálne, v celosvetovom význame.  Venovali sme pozornosť mediálnej 
výchove, najmä na hodinách informatickej výchovy sme využívali stránky k bezpečnému 
používaniu internetu  www.zodpovedne.sk  a www.ovce.sk. Vo vyučovacom procese sme 
deti vzdelávali v oblasti finančnej a čitateľskej gramotnosti. Pracovali sme s textom, 
obrázkami,  tabuľkami, grafmi. Učili ich čítať, vyhodnocovať a graficky interpretovať. 
Implementovali sme do vyučovania  inovačné pedagogické metódy s využitím 
informačných, komunikačných a digitálnych technológií. Žiaci pravidelne pracovali 
s počítačom, internetom, ActivStudiom a interaktívnou tabuľou, hlasovacími zariadeniami, 
výučbovými programami – MATIK,  Cabri-geometriou. Využívali sme portál 
www.zborovna.sk  a vzdelávací portál  www.planetavedomosti.sk,  interný Databox a 
testovací nástroj e-testovanie na stránke  www.etest.sk.  
 
 

Cieľom primárnej prevencie je pomáhať žiakom osvojiť si zdravý životný štýl 
a pozitívnu orientáciu, naučiť ich účelne využívať voľný čas, motivovať u nich utváranie 
protidrogových postojov a poskytnúť im základné informácie o príčinách látkových 
a nelátkových závislostí a ich dôsledkoch.  
Plán primárnej prevencie bol v  školskom roku 2018/2019 splnený.  
V mesiaci september učitelia zapracovali problematiku primárnej prevencie do 
tematických výchovno-vzdelávacích plánov predmetov. Na plenárnom rodičovskom 
združení boli rodičia informovaní o preventívnych aktivitách školy, možnostiach odbornej 
pomoci a o opatreniach proti šíreniu legálnych (tabak a alkohol) a nelegálnych drog 
v školskom prostredí. Triedni učitelia vypracovali  plán triednických hodín  s  využitím 
internetových stránok www.zodpovedne.sk, www.bezpecnaskola.sk, 
www.prevenciasikanovania.sk, www.ovce.sk, www.pomoc.sk, 

http://www.zodpovedne.sk/
http://www.ovce.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.planetavedomosti.sk/
http://www.etest.sk/
http://www.zodpovedne.sk/
http://www.bezpecnaskola.sk/
http://www.prevenciasikanovania.sk/
http://www.ovce.sk/
http://www.pomoc.sk/
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www.bezpecnenainternete.sk, www.stopline.sk, www.bezpre.sk, www.opotravinach.sk, 
www.schools-for-health.eu, www.skolskeovocie.sk, www.obchodsludmi.sk. Triedni 
učitelia, učitelia ETV a OBN priebežne využívali metodické materiály uverejnené na 
www.vudpap.sk a www.minedu.sk týkajúce sa prevencie extrémizmu, antisemitizmu, 
xenofóbie a ostatných foriem intolerancie v školskom prostredí ako aj DVD Deti a drogy I. 
a Deti a drogy II. 
 

Koordinátorka prevencie zosúladila plán preventívnych aktivít s Plánom výchovného 
poradenstva a profesijnej orientácie na školský rok 2018/2019, vypracovala plán besied 
s odborníkmi na školský rok 2018/2019 a skoordinovala plán preventívnych aktivít školy 
s plánom Žiackej organizačnej rady. Učitelia ETV a OBN priebežne využívali na svojich 
vyučovacích hodinách doplnkový učebný a tréningový text ,,Vieme, že...“ a „Cesta 
k emocionálnej zrelosti“.   
Pri príležitosti  Svetového dňa duševného zdravia (10.10.) boli žiaci upozornení na 
možnosť využívania schránky dôvery na chodbe školy. Súčasťou aktivít zrealizovaných 
v rámci Svetového dňa duševného zdravia bola tiež realizácia „modrého dňa“, počas 
ktorého  sa žiaci a učitelia školy obliekli do modrých farieb  a na hruď si pripli kvet 
nezábudky ako symbol duševného zdravia.  
V priebehu školského roku 2018/2019 učitelia organizovali mimoškolskú záujmovú 
činnosť žiakov prostredníctvom krúžkovej činnosti s cieľom účelného využívania voľného 
času. Žiaci sa zároveň zúčastňovali rôznych športových podujatí a súťaží, v ktorých sa 
umiestňovali na popredných miestach. 
 

V mesiaci november v rámci Európskeho týždňa boja proti drogám triedni učitelia 
a učitelia  TFP, SJL a VYV realizovali so žiakmi tvorivé aktivity s cieľom upevniť u žiakov 
protidrogový postoj. Žiaci boli na triednických hodinách oboznámení s opatreniami proti 
šíreniu chrípky a akútnych respiračných ochorení. 
V mesiaci december učitelia spolu so žiakmi zrealizovali vianočnú výzdobu tried a  chodieb 
školy a Žiacka organizačná rada zrealizovala Mikulášsky deň. 
V priebehu mesiaca január učitelia krúžkov a TSV propagovali zdravý životný štýl      
prostredníctvom športových súťaží. Na triednických hodinách boli žiaci triednymi učiteľmi 
informovaní o rizikách, že sa deti môžu stať obeťami sexuálneho zneužívania, 
vykorisťovania a detskej pornografie s dôrazom na sociálne siete. 
V mesiaci február vedúca Žiackej organizačnej rady zrealizovala valentínske posedenie 
žiakov spojené s výrobou valentínskych darčekov a plánovaním realizácie valentínskej 
pošty.  
 

Pri príležitosti Dňa Zeme v mesiaci apríl učitelia spolu so žiakmi skrášlili prostredie školy. 
Priestory školy boli zároveň vyzdobené vlastnoručne vyrobenými výrobkami a  projektami 
žiakov, ktoré boli realizované v rámci projektu EKOROK. 
V priebehu školského roka učitelia žiakom na triednických hodinách, a na jednotlivých 
vyučovacích predmetoch, pripomenuli nasledujúce významné dni: Svetový deň starších 
ľudí, Svetový deň bez násilia, Svetový deň výživy, Svetový deň duševného zdravia, 
Európsky týždeň boja proti drogám, Svetový deň boja proti HIV/AIDS, Svetový deň boja 
proti tuberkulóze, Medzinárodný deň za odstránenie rasovej diskriminácie, Svetový deň 
zdravia, Deň Zeme, Svetový deň mlieka, Svetový deň bez tabaku, Medzinárodný deň 
rodiny, Svetový deň životného prostredia, Svetový deň boja proti zneužívaniu drog a 
nezákonnému obchodovaniu s nimi a pripomenuli žiakom Zákon na ochranu nefajčiarov. 

http://www.bezpecnenainternete.sk/
http://www.stopline.sk/
http://www.bezpre.sk/
http://www.opotravinach/
http://www.schools-for-health.eu/
http://www.skolskeovocie.sk/
http://www.obchod/
http://www.vudpap.sk/
http://www.minedu.sk/
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Počas celého školského roku 2018/2019 mali žiaci možnosť zúčastňovať sa podujatí 
s protidrogovou tematikou pod vedením odborníkov. V rámci besied s príslušníkom 
mestskej polície mali žiaci možnosť vyskúšať si promile okuliare. Plán besied koordinátora 
prevencie bol zosúladený s plánom besied výchovného poradcu. 
Informácie o aktivitách realizovaných v rámci primárnej prevencie boli spolu 
s fotodokumentáciou zverejnené na webovej stránke školy a v školskom časopise MAJA. 
 
Prednášky, besedy a aktivity realizované v rámci primárnej prevencie v školskom roku 
2018/2019 

 

Trieda Zameranie Realizácia Termín 

1.A, 1.B, 
1.C 

Prečo máme mestskú 
políciu? 

MsP Prievidza – kpt. Mgr. Vít Zajac 3.10.2018 

5.A, 5.B 
Škodlivosť fajčenia pre 
ľudský organizmus 

RÚVZ Bojnice – Ing. A. Šimková  8.2.2019 

5.C 
Škodlivosť fajčenia pre 
ľudský organizmus 

RÚVZ Bojnice – zdravotná sestra A. 
Gálisová, Ing. A. Šimková 

3.10.2018 

6.A, 6.B, 
6.C 

Prevencia drogových 
závislostí 

MsP Prievidza – kpt. Mgr. Vít Zajac 30.1.2019 

7.A, 7.B 
Nelátkové závislosti 
a kyberšikana 

RÚVZ Bojnice – zdravotná sestra A. 
Gálisová, Ing. A. Šimková 

19.2.2019 

7.A Riziká internetu 
Národné osvetové centrum 
Bratislava – PhDr. I. Hupková, PhD. a 
PhDr. B. Kuchárová, PhD. 

21.9.2018 

7.A, 7.B 
Čo sme si, to sme si, 
vypime si? Dievčatá... * 

Koordinátor prevencie Mgr. K. 
Oberfrancová 

Jún 2019 

8.A 
Zdravý životný štýl – 
prevencia obezity, 
anorexia, bulímia 

RÚVZ Bojnice – zdravotná sestra A. 
Gálisová, Ing. A. Šimková 

25.2.2019 

9.A 
dievčatá 

Fetálny alkoholový 
syndróm 

RÚVZ Bojnice – zdravotná sestra A. 
Gálisová, Ing. A. Šimková 

12.9.2018 

9.A Obchodovanie s ľuďmi CPPPaP Prievidza – Mgr. E. Bartová 8.2.2019 

 

V rámci skvalitnenia práce na úseku primárnej prevencie sa koordinátorka 
prevencie  v priebehu školského roku pravidelne zúčastňovala pracovných porád 
koordinátorov prevencie, ktoré realizovalo CPPPaP Prievidza a  multidisciplinárnych 
vzdelávaní organizovaných ÚPSVaR Prievidza pod názvom „Metodika odhaľovania 
sexuálneho zneužívania detí“ pod vedením lektorky doc. ThDr. Mgr. Slávky Karkoškovej, 
PhD. a „FASD v dialógu – špecializovaná podtéma FASD & CAN & šikana“ pod vedením 
lektorky PhDr. Mgr. Oľgy Okálovej, PhD. 

Všetky aktivity primárnej prevencie realizované v školskom roku 2018/2019 mali 
žiakom dokázať, že život bez drog je krajší, zmysluplnejší a poskytuje im možnosť 
sebarealizácie. 

 



38 

PLNENIE CIEĽOV PROSTREDNÍCTVOM METODICKÝCH ORGÁNOV ŠKOLY  

Metodické združenia a predmetové komisie:  
 
- spracovali tematické výchovno-vzdelávacie plány – príloha učebných osnov v súlade 

s Inovovaným štátnym a Inovovaným školským vzdelávacím programom pre reformné 
ročníky, 

- rozpracovali prierezové témy stanovené v Inovovanom štátnom vzdelávacom 
programe a implementovali ich do Inovovaného školského vzdelávacieho programu 
v súlade s požiadavkami školskej reformy, 

- venovali pozornosť osvetovej, výchovno-vzdelávacej činnosti zameranej na trvalo 
udržateľnú energiu, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, separáciu odpadov, ich 
recykláciu a zhodnocovanie, 

- využívali významné a pamätné dni, venovali pozornosť príprave metodických 
materiálov, prezentácií v MS Power-Pointe, interaktívnych cvičení, pracovných listov 
pre žiakov, 

- vzdelávali žiakov v duchu humanizmu, dodržiavania ľudských práv a práv dieťaťa 

- zapojili sa do Národného programu podpory zdravia a prevencie obezity (plavecký 
výcvik, ŠvP, lyžiarsky výcvik, podpora turistiky počas exkurzií a výletov, aktivity 
zamerané na zdravý životný štýl, zdravé stravovanie) 

- vykonávali konzultantskú činnosť pre žiakov APROGENu pri príprave a realizácii 
ročníkových prác. 

V súlade s plánom práce sa žiaci školy zapojili do veľkého množstva súťaží  
a športových podujatí s cieľom vytvoriť podmienky pre zvýšenie motivácie žiakov zapájať  
sa do procesu nácviku telovýchovných činností a prispievať k prevencii negatívnych javov 
medzi mládežou v našej škole.  

Na jeseň a začiatkom leta sme pripravili a úspešne zrealizovali účelové cvičenie 
a didaktické hry zamerané na vybudovanie zručností a návykov súvisiacich s pobytom 
v prírode, riešením mimoriadnych situácií. V neposlednom rade sme u žiakov rozvíjali 
športového ducha a zmysel pre fair play, a tak sa pokúsili prispieť k všestrannosti 
a uvedomelosti žiakov pri rozvoji sociálnych a osobných kompetencií  so zvláštnym 
zreteľom na reálne uplatňovanie ľudských práv. 
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PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH V OBLASTI  VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA 

A PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE 

Činnosť výchovnej komisie v školskom roku  2018/2019 
 
Zloženie výchovnej komisie: 
Mgr. Katarína Oberfrancová – výchovný poradca 
Mgr. Dana Mihalovičová – zástupca riaditeľa 
príslušný triedny učiteľ, príp. učiteľ daného predmetu 
 
Zasadnutia výchovných komisií  

 
Počas školského roka výchovná poradkyňa monitorovala situáciu v triedach 
prostredníctvom anonymných dotazníkov na zisťovanie sociálnej klímy v triedach 
a zúčastňovala sa triednických hodín a osobných pohovorov so žiakmi s cieľom prevencie 
šikanovania a zlepšenia vzťahov v triede. Nakoľko sa v priebehu školského roka nevyskytli 
závažné priestupky voči školskému poriadku, výchovná komisia v uplynulom školskom 
roku nezasadala. 
 
 
 

Vyhodnotenie Plánu práce výchovného poradenstva a profesijnej orientácie v školskom 
roku 2018/2019 
 
 Hlavnými úlohami výchovného poradcu pre školský rok 2018/2019 bolo 
organizovať preventívne aktivity zamerané proti užívaniu a šíreniu legálnych 
a nelegálnych drog v školskom prostredí v súčinnosti s koordinátorom prevencie, 
realizovať aktivity zamerané na osvetu a prevenciu ochorenia HIV/AIDS,  rozvíjať osvetovú 
a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na zdravý životný štýl, uskutočňovať aktivity 
zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania, na rozvíjanie vzájomnej úcty 
a pozitívneho myslenia medzi žiakmi, v spolupráci s odbornými pracovníkmi CPPPaP a SŠ 
zabezpečiť žiakom a ich zákonným zástupcom poradenskú, metodickú a informačnú 
pomoc pri rozhodovaní o štúdiu a výbere SŠ, koordinovať spoluprácu vyučujúcich 
s odbornými pracovníkmi CPPPaP a CŠPP pri práci so žiakmi so ŠVVP a žiakmi s vývinovými 
poruchami učenia ako aj zabezpečovať úlohy súvisiace s prijímacím konaním na SŠ 
v súlade s harmonogramom činnosti UIPS. 
 Plán práce výchovného poradenstva a profesijnej orientácie bol v školskom roku 
2018/2019 splnený. 
 Výchovná poradkyňa v priebehu školského roka organizačne zabezpečila 
prednášky, besedy a aktivity s odborníkmi zamerané na  protidrogovú prevenciu, látkové 
a nelátkové závislosti, prevenciu obezity a zdravý životný štýl, prevenciu HIV a AIDS. 
Plánovaná beseda pre žiačky 7. ročníka pod názvom  Čas premien sa zo strany MP 
Education neuskutočnila z dôvodu nízkeho počtu dievčat v danom ročníku. Plán besied 
výchovného poradcu bol zosúladený s plánom besied koordinátora prevencie.  
 V oblasti profesijnej orientácie výchovná poradkyňa absolvovala v priebehu 
školského roka triednické hodiny v 8. a 9. ročníku zamerané na informácie o prijímacom 
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konaní a postupe podávania prihlášok na SŠ. Rodičia a ich zákonní zástupcovia mali 
možnosť v priebehu školského roka absolvovať konzultácie k výberu strednej školy.  
Na pôde ZŠ sa so svojou ponukou odborov v priebehu školského roka odprezentovali  
Súkromná SOŠ CATS Prievidza, Spojená SOŠ Nováky a Bilingválne gymnázium M. Hodžu 
Sučany.  
 Dňa 17.1.2019 sa uskutočnilo rodičovské združenie rodičov žiakov 9. ročníka 
s cieľom podať rodičom potrebné informácie k prijímaciemu konaniu na SŠ. Rodičovského 
združenia sa zúčastnil Ing. Marián Lovás, ktorý rodičom priblížil podstatu duálneho 
vzdelávania a možnosti spolupráce študentov s firmou BROSE. Rozmiestnenie žiakov 5., 8. 
a 9. ročníka po prijímacom konaní v školskom roku 2018/2019 je uvedené v časti 
Prijímacie skúšky. 
 Počas školského roku 2018/2019 bola žiakom a ich zákonným zástupcom 
poskytovaná poradenská činnosť,  vyučujúci jednotlivých predmetov a triedni učitelia 
žiakov so ŠVVP boli oboznamovaní s výsledkami psychologických a špeciálno-
pedagogických vyšetrení. Počas školského roka výchovná poradkyňa monitorovala 
situáciu v triedach prostredníctvom anonymných dotazníkov na zisťovanie sociálnej klímy 
v triedach a zúčastňovala sa triednických hodín a osobných pohovorov so žiakmi s cieľom 
prevencie šikanovania a zlepšenia vzťahov v triede. Nakoľko sa v priebehu školského roka 
nevyskytli závažné priestupky voči školskému poriadku, výchovná komisia v uplynulom 
školskom roku nezasadala. 
 
Zrealizované besedy a aktivity 
 

Trieda Zameranie Realizácia Termín 

3. B 
Komunikácia, empatia a vzťahy 
v triede – preventívny program 

CPPPaP Prievidza – Mgr. E. Bartová 
9.4., 16.4., 
24.4., 
30.4.2019 

3.A, 3.B, 
3.C 

Zdravá výživa – prevencia 
obezity 

RÚVZ Prievidza – Ing. A. Šimková 29.4.2019 

8.A 
Duševné zdravie a prevencia 
násilia páchaného na deťoch 

CPPPaP Prievidza – Mgr. E. Bartová 10.10.2019 

8.A Hrdina remesla 2018 Trenčiansky samosprávny kraj 5.10.2018 

8.A 
Beseda Výber strednej školy a 
voľba povolania 

výchovná poradkyňa Mgr. K. 
Oberfrancová 

20.5.2019 

9.A 
Význam dobrovoľníctva a svet 
detí z detského domova 

Úsmev ako dar, o.z. 11.10.2018 

9.A 

Psychodiagnostika žiakov ZŠ – 
profesijná orientácia pre 
nerozhodných a profesijne 
nevyhranených 

CPPPaP Prievidza – Mgr. E. 
Kokindová 

24.10.2018 

9.A 
Interpretácia výsledkov 
psychodiagnostiky pre žiakov 
a ich zákonných zástupcov 

CPPPaP Prievidza – Mgr. E. 
Kokindová 
 

30.11.2018 

9.A HIV a AIDS 
RÚVZ Prievidza – zdravotná sestra 
A. Gálisová, Ing. A. Šimková 

29.3.2019 
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0) OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY A OBLASTI,  
V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY A TREBA ÚROVEŇ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

ZLEPŠIŤ VRÁTANE NÁVRHOV OPATRENÍ 

 
Veľmi dobré výsledky dosahuje škola v oblasti využívania digitálnych technológií vo 

výchovno-vzdelávacom procese. Každý vyučujúci disponuje notebookom, využívajú 
sa prvky e-learningového vzdelávania žiakov.  

 
Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú akcií organizovaných Mestom Prievidza, 

CVČ Spektrum  Prievidza, RKC Prievidza, HNK Prievidza, Hornonitrianskym múzeom, 
Olympijským klubom Prievidza, KaSS Prievidza a  ďalších mestských organizácií.  

 
Dňa 29. novembra 2019 sa konala celoslovenská robotická súťaž pre žiakov 

základných škôl G-robot. Našu školu reprezentoval tím v zložení Viktória Mašlonková, 
Jakub Mašlonka, Šimon Plaštiak. V ťažkej konkurencii obsadili 1. miesto. Jakub Mašlonka 
a Eliška Bucková získali špeciálnu cenu poroty v medzinárodnej súťažnej prehliadke 
robotov  na Trenčianskom robotickom dni.  Spoluorganizátorom podujatia 
bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. V celoslovenskej 
robotickej súťaži RoboCup Junior Slovensko 2019 získal Jakub Mašlonka 2. miesto 
a špeciálnu cenu poroty. 

 
Z krajského kola Biologickej olympiády v kategórii E priniesla Veronika Plachá 

krásne 2. miesto.  
 
Tradícia literárnych súťaží je na našej škole silná a dlhoročná. V 17. ročníku 

krajského kola literárnej súťaže  „Píšem, píšeš, píšeme“ získali Daniel Majerský 2. miesto,  
Linda Šebőková 3. miesto, Riana Ďurinová 1. miesto,  Filip Važan 3. miesto a Veronika 
Plachá 1. miesto. V okresných kolách literárnych súťaží sa naši žiaci umiestnili nasledovne: 

 Hviezdoslavov Kubín – poézia III. Kategória Lara Matušková 1. miesto   

 Štúrov a Dubčekov rétorický Uhrovec - Liana Košová 2. miesto 

 Šaliansky Maťko I. kategória  - Tatiana Podolová 3. miesto 
 

Žiaci našej školy sa zapojili aj do súťaže Logo mladých, ktorú vyhlásila Rada 
mladých v spolupráci s mestom Prievidza a CVČ Prievidza.  

Dlhodobo dosahujeme popredné umiestnenia na okresnom kole matematických 
súťaží Matematická olympiáda a Pytagoriáda. Veľmi dobré výsledky dosahujú žiaci 
v celoslovenskom testovaní Testovanie 5 a Testovanie 9. 

Medzi klady je potrebné zaradiť i prevádzkovanie internetovej žiackej knižky pre 
rodičov a elektronická evidencia školskej dochádzky s cieľom eliminácie neskorých 
príchodov do školy a neospravedlnenej účasti žiakov na vyučovaní a záškoláctva. Pozitívne 
hodnotíme i odbornosť vzdelávania žiakov vo vzdelávacích predmetoch, tiež rozmanitosť 
aktivít a foriem vyučovania. Veľmi dobré výsledky zaznamenáva činnosť komisií a  
metodických orgánov.  
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Ako nedostatky možno formulovať:  chýbajúci priestor školskej knižnice, chýbajúci 
samostatný priestor pre školský klub detí, chýbajúce moderné vonkajšie športoviská - 
multifunkčné ihrisko, bežecká dráha a detské ihrisko. 
 

P) VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY - VÝSLEDKY OLYMPIÁD A SÚŤAŽÍ  

 
 

Názov súťaže 
Okresné/Obvodné 

kolo 
Krajské kolo Celoslovenské kolo 

Olympiáda v ANJ 
kategória 1B 
Daniel Belis  3. miesto 

  

Olympiáda v NEJ 
kategória 1A 
Peter Oswald 3. miesto 

  

 
 
Pytagoriáda 
 
 
 
 
 
 
Pytagoriáda 

kategória P3 
Richard Poliak 2. miesto 
Róbert Letavaj–8. m./ÚR 
kategória P4 
Michal Filín 4. m. /ÚR 
Aurel Perkacz – 7. m./ ÚR 
kategória P5 
Ema Medňanská 3. m. 
Matúš Závadský 6.m./ÚR 
kategória P6 
Peter Oswald 1. miesto 
Hugo Letavay  5. m./ÚR 
kategória P7 
Peter Hoppan 4. m./ÚR 

  

Matematická olympiáda 

kategória Z5 
Matúš Závadský 1. m. 
Ema Medňanská 5.m./ÚR 
kategória Z6 
Hugo Letavay 6. m./ÚR 
Oliver A. Oboňa 9. m./ÚR 
kategória Z7 
Peter Hoppan 1. miesto 
kategória Z8 
Alexandra Červená 2. m. 

  

BIO olympiáda, časť 
geológia 

kategória E 
Veronika Plachá 1. m. 

2. miesto  

Geografická olympiáda 

kategória E 
Veronika Plachá 20. 
m./ÚR 
kategória G 
Sofia Košecká 6. m./ÚR 

  

Chemická olympiáda 

kategória  
Dávid Kocian 18. m./ÚR 
Veronika Plachá 20. 
m./ÚR 

  

Technická olympiáda 
Dávid Kocian 7. m./ÚR 
Samuel Lupták 7. m./ÚR 

  

Hviezdoslavov Kubín – 
poézia 

III. kategória 
Lara Matušková 1. 
miesto 
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Názov súťaže 
Okresné/Obvodné 

kolo 
Krajské kolo Celoslovenské kolo 

Šaliansky Maťko 
I. kategória 
Tatiana Podolová 3. 
miesto 

  

Štúrov a Dubčekov 
rétorický Uhrovec 

I. kategória 
Liana Košová 2. miesto 

  

Súťaž Logo mladých Matúš Mikuš   

Súťaž amatérskej 
fotografie Trenčianskeho 
kraja 

 
Eliška Brázdiková 
Čestné uznanie 

 

17. roč. lit. súťaže TN 
kraja „Píšem, píšeš, 
píšeme“ 

 

Daniel Majerský 2. 
miesto 
Linda Šebőková 3. miesto 
Riana Ďurinová 1. miesto 
Filip Važan 3. miesto 
Veronika Plachá 1. 
miesto 

 

Robotická súťaž G-robot   

Jakub Mašlonka 
Viktória Mašlonková 
Šimon Plaštiak 
1.miesto/Vlastný model 

RoboCup Junior 
Slovensko 2019 

  
Jakub Mašlonka/2.miesto 
a špeciálna cena poroty 

Trenčiansky robotický deň 
Medzinárodná súťažná 
prehliadka robotov 

  
Jakub Mašlonka 
Eliška Bucková  
špeciálna cena poroty 

Malá vedecká konferencia 
(program Aprogen) 

  
Róbert Letavaj 
Gréta Ulická 

Stolný tenis žiačok ZŠ 1. miesto 
regionálne kolo  - 2. 
miesto 

 

Stolný tenis žiakov ZŠ 3. miesto   

Súťaž Mladých 
záchranárov CO 

2. miesto 9. miesto  

 
 
 

2. ĎALŠIE INFORMÁCIE  
 

A) INFORMÁCIE O PSYCHOHYGIENICKÝCH PODMIENKACH VÝCHOVY A 

VZDELÁVANIA 

V materiálno-technickej oblasti sme hospodárne a účelne využívali finančné 
prostriedky a zabezpečovali údržbu a modernizáciu školy, inovovali fond učebných 
pomôcok za účelom skvalitnenia vyučovacieho procesu. V tomto školskom roku sa 
realizovala: 
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- čiastočná rekonštrukcia fasády školy – západná strana (august – október), 
- rekonštrukcia kanalizačného potrubia na školskom dvore a oprava kanalizácie  

v budove školy (chlapčenské WC), 

- maľovanie skladov a stien v priestoroch školského stravovania, 

- vytvorenie  2 nových učební (z video učebne a ROBO LABU), 

- maľovanie 4 učební, 

- výmena umývadiel a obkladu v 5 učebniach, 

- oprava sieťových internetových pripojení, 

- vybavenie PC učebne technológiou  SINO ZEROclient (18 ks klientskych staníc), 

- obstaranie výdajného terminálu do ŠJ, 

- drobné opravy elektroinštalácie, telovýchovného náradia a zariadenia školy, 

- nákup: 

o 3 ks interaktívne tabule 

o 5 ks dataprojektory  

o 4 ks notebooky ACER 

o 4 ks monitory 

o 2 ks prenosné reproduktory, stojan, mikrofón, 

o kancelársky nábytok, regály do kabinetu, plechová skriňa (registratúra), 

o didaktické hry Moy Toy, 

o zariadenia do ŠJ - varný kotol 100 l, elektrická panvica, 

o prenosné digitálne stage piano, 

o slúchadlá, klávesnice do PC učebne, 

o samonosná brána do dvora ŠJ. 

Na financovanie uvedených prác sme použili financie od mesta Prievidza, 
prostriedky z projektu EKOROK s NESTLE, prevádzkové prostriedky z rozpočtu školy, 
prostriedky rodičov (rodičovský príspevok), príspevok z 2% z dane príjmu fyzických osôb 
a vlastné príjmy. 

 

Nevyhnutnosťou pre realizáciu ŠkVP je zabezpečenie vhodnej štruktúry 
pracovného režimu a odpočinku žiakov a učiteľov, vhodného režimu vyučovania s 
rešpektovaním hygieny učenia, zdravého prostredia učební a ostatných priestorov školy 
podľa platných noriem (svetlo, teplo, hlučnosť, čistota, vetranie, hygienické vybavenie 
priestorov, primeraná veľkosť sedacieho a pracovného nábytku atď.).  Všetky učebné 
priestory sú vybavené výškovo nastaviteľným nábytkom. Na zabezpečení hygienických 
potrieb pre žiakov (tekuté mydlo, papierové utierky na ruky a WC papier) sa spolu so 
školou podieľa aj Rodičovské združenie. V priestoroch WC a umyvárne pred školskou 
jedálnou sú k dispozícii dávkovače s tekutým mydlom, zásobníky s papierovými utierkami 
a toaletným papierom. Stravovanie pre žiakov a zamestnancov školy zabezpečuje školská 
jedáleň. 
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B) INFORMÁCIA O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH 

Prehľad krúžkov pre školský rok 2018/2019 
   

 
 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 

Cieľom školského klubu detí je vytvárať kladný vzťah ku škole, k učeniu, formovať 
u detí prosociálne cítenie, odbúravať stres u detí prostredníctvom aktívneho pohybu, 
rozvíjať tvorivú detskú prácu s prihliadnutím na vek dieťaťa, rozvíjať aktívne estetické 
vnímanie a cítenie, pestovať sebadisciplínu a znižovať agresivitu, dodržiavať čistotu 
a hygienu prostredia, zdokonaľovať motoriku rúk a osvojenie si pracovných návykov, 
rozvíjať kladný vzťah k rodine, domovu, k rodnej domovine a  rozvíjať pohybové 
schopnosti, otužovať sa pobytom v prírode. 

Ciele výchovy a vzdelávania  sa v ŠKD realizujú prostredníctvom oddychovo-
rekreačnej činnosti, relaxačnej činnosti a prípravy na vyučovanie. 

P.č. Krúžok Ročník 
Počet 
žiakov 

Počet 
VP 

Vedúci Čas konania 

1 Hry s legom 1 1.-2. 20 20 Mgr. E. Antalíková štvrtok 14:00-16:00 

2 Hry s legom 2 3.-4. 14 14 PaedDr. M. Malotová streda 14:00-16:00 

3 Vedomostné hry 1 9.A 8.A 13 13 Mgr. Ľ. Galovičová 
utorok 14:00-16,00 
streda 14:00-16:00 

4 Vedomostné hry 2 
9.A 
8.A 

13 13 Mgr. L. Krajčíková 
utorok 14:00-16,00 
streda 14:00-16:00 

5 Stavanie robotov z lega 5.-9. 13 11 Mgr. V. Jacková streda 14:00-16:00 

6 Športové hry 1 1.-2. 15 15 Mgr. J. Repiská streda 14:00-16:00 

7 Športové hry 2 3.-4.  12 12 Mgr. M. Kašičková streda 14:00-16:00 

8 Florbal 5.-9. 16 16 Mgr. J. Macko štvrtok 14:00-16:00 

9 Žiacka organizačnárada 5.-9. 14 8 
Mgr. A. Javorčíková 
Mgr. K. Letavajová 

podľa potreby 

10 Športovo-gymnastický 4.-9. 15 11 Mgr. Ľ. Gregorová utorok 14:00-16:00 

11 Pohyb a hry 1 5.-9. 13 10 Mgr. E.  Jelačič pondelok, piatok 

12 Pohyb a hry 2 5.-9. 12 10 Mgr. Ľ. Gregorová utorok, štvrtok 

 Spolu:  170 153   
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V strede týždňa prebiehala rekreačná činnosť. Formou rekreačnej činnosti deti 
rekreovali, oddychovali a pri priaznivom počasí sme využívali možnosť pobytu na 
školskom dvore. 

Činnosť školského klubu detí   vychádzala z Pedagogicko - organizačných pokynov  
MŠ SR a z Výchovného programu ŠKD.  Program je vypracovaný v súlade s cieľmi 
a princípmi zákona o výchove a vzdelávaní.  

Snažili sme sa uspokojiť požiadavky rodičov, ktorých deti navštevovali ŠKD. 
Pozornosť sme sústredili na rekreačno – relaxačné činnosti a prípravu na vyučovanie. 
V jednotlivých pracovno – tvorivých činnostiach sme rozvíjali detskú tvorivosť, kreativitu, 
fantáziu a aktívne estetické vnímanie. Veľkú pozornosť sme venovali príprave na 
vyučovanie, hlavne čítaniu s porozumením a didaktickým hrám z jednotlivých predmetov. 
Streda aj v tomto školskom roku bol dňom rekreačným, teda bez úloh. Vo svojej činnosti 
sme sa riadili týždennými plánmi a ročným plánom ŠKD. Organizovali sme rôzne kvízy 
a súťaže medzi jednotlivými oddeleniami, aby sa deti medzi sebou lepšie spoznali.  

Materiálne vybavenie ŠKD bolo a je na dobrej úrovni ( televízor, DVD prehrávač, 
videoprehrávač, rádio, magnetofón, konštruktívne hry, stavebnice, lego...). 

Deti majú zabezpečené priestory na odkladanie odevov a obuvi, spoločné priestory 
na hygienu, spoločné stravovanie, didaktické pomôcky a ďalšie pomôcky. 

 
V letnom období, v mesiaci august, sme zabezpečili letnú činnosť ŠKD pre deti 

navštevujúce základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza. 
 
 

C) INFORMÁCIE O SPOLUPRÁCI ŠKOLY S RODIČMI 

Škola okrem procesu výchovy a vzdelávania vytvára priestor pre otvorenú školu, 
organizuje krúžkovú činnosť, v prevádzkovanom školskom bufete poskytuje žiakom 
možnosť doplnkového stravovania, na žiadosť rodičov je zabezpečená desiata v školskej 
jedálni. 
 
Spolupráca s rodičmi sa najvýraznejšie prejavuje v ich záujme o činnosť školy, účasti na 
akciách organizovaných školou a finančnej podpore školy - 2% z dane z príjmu fyzických 
osôb, sponzorské príspevky (finančné, ceny do tomboly, nákup výrobkov detí na školských 
akciách, zber papiera...). 

Intenzívne spolupracujeme aj s viacerými inštitúciami v meste Prievidza – CPPPaP 
Prievidza, CŠPP Prievidza, RÚVZ Prievidza, Hornonitrianska knižnica, Hornonitrianske 
múzeum, RKC Prievidza, KaSS Prievidza, Art point Prievidza, CVČ Spektrum Prievidza, 
Mestská polícia Prievidza a ďalší. 
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D) INFORMÁCIE  O VZŤAHOCH 

Škola je zariadením s právnou subjektivitou, jej zriaďovateľom je Mesto Prievidza.  
Súčasť školy tvoria i školské zariadenia – školská jedáleň a školský klub detí. Vzájomné 
vzťahy sú pracovné, korektné, bez problémov. Vzniknuté prevádzkové problémy sa riešia 
operatívne. 

Klímu školy možno hodnotiť pozitívne. 
 

ZÁVER 

Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza ako jediná v regióne vzdeláva 
intelektovo nadané deti v programe  APROGEN - Alternatívny program edukácie nadaných 
-  pod gestorstvom PhDr. Jolany Laznibatovej, CSc.  

 
Škola ponúka anglický jazyk, vyučovanie s využitím metódy CLIL v predmetoch 

prvouka, prírodoveda, výtvarná výchova, tvorba projektov v triedach ISCED1 a v predmete 
výtvarná výchova v triedach ISCED2, netbooky a internet ako zdroj informácií a predmet 
tvorba projektov zameraný na prírodné vedy, internetovú žiacku knižku, elektronickú 
evidenciu školskej dochádzky, krúžky zamerané na programovanie robotov z lega. 
Významnou a žiakmi obľúbenou didaktickou metódou je zážitkové vyučovanie, ktoré 
vyučujúci v značnej miere uplatňujú vo výchovno-vzdelávacom procese. 

 
Školu charakterizujú veľmi dobré výsledky v Testovaní 5 a Testovaní 9 a úspechy 

žiakov na súťažiach, vedomostných olympiádach i v športových zápoleniach. Vynikajúce 
výsledky dosahujú žiaci v oblasti programovania a stavania programovateľných modelov 
z lega.  Všetky triedy má vybavené  modernými digitálnymi technológiami.  

 
Škola dlhodobo dosahuje kvalitné výchovno-vzdelávacie výsledky, má vypracovaný 

a realizuje školský vzdelávací program zameraný na rozvoj kľúčových kompetencií žiakov.  
Sídli v klasickej kompaktnej budove, ktorá vytvára priestor pre rodinné prostredie.  


