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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 

 

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. Ľudmila Peticová          (do 30.06.2018) 
Mgr. Miroslava Hepnerová  (od 01.07.2018) 

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 2017/2018 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 

Katarína Vráblová delegovaný zástupca zriaďovateľa 

 

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.  

mailto:vedenie@marianska.sk
http://www.marianska.sk/
mailto:vedenie@marianska.sk
mailto:mihalovicova@marianska.sk
mailto:oberfrancova@marianska.sk
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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 materiálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu, 
projektov, výsledky  Testovania 5 a Testovania 9, výsledky výchovno-vzdelávacej činnosti. 
Rada školy nemá vlastný majetok. 

 

B)   PREHĽAD O TRIEDACH A ŽIAKOCH  

SPOLU  

počet žiakov: 360 
počet tried: 19 
naplnenosť tried: 18,95 

 
APROGEN 

 

počet žiakov: 69 
počet tried: 6 
naplnenosť tried: 11,50 
 
Klasické triedy 

 

počet žiakov: 291 
počet tried: 13 

 
Prehľad tried – k 15.9.2017 

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

 1.A 10 6 4 Mgr. Elena Antalíková 

 1.B 26 10 16 Mgr. Miroslava Hepnerová 

 2.A 13 7 6 PaedDr. Anna Valterová 

 2.B 19 10 9 Mgr. Katarína Letavajová 

 2.C 20 10 10 Mgr. Jarmila Repiská 

 3.A 9 7 2 Mgr. Dagmar Šmidáková 

 3.B 18 11 7 PaedDr. Alena Čavojská 

 3.C 19 8 11 Mgr. Michaela Kašičková 

 4.A 13 4 9 PaedDr. Monika Malotová 

 4.B 20 11 9 Mgr. Daniela Hajrová 

 4.C 22 12 10 Mgr. Miriam Lomnická 

ISCED1 spolu: 189 96 93  

 5.A 14 7 7 Mgr. Aneta Škulcová 

 5.B 20 9 11 Mgr. Viera Jacková 

 5.C 18 6 12 Mgr. Jozef Macko 

 6.A 10 3 7 Mgr. Lenka Krajčíková 

 6.B 24 15 9 Mgr. Eduard Jelačič 

 7.A 30 18 12 Mgr. Ľubica Galovičová 

 8.A 26 15 11 Mgr. Daniela Bezáková 

 9.A 29 17 12 Mgr. Katarína Rosinová 

ISCED2 spolu: 171 90 81  

spolu 360 186 174 
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Rozhodnutím riaditeľky školy bolo k septembru 2017 prijatých 36 prvákov. V septembri 
2017  nastúpilo do 19 tried 360 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. 10 

   2. 13 

   3. 9 

   4. 13 

   5. 14 

   6. 10 

 

Prehľad počtu integrovaných žiakov s IVP 

 

Ročník 
Počet 
žiakov 

Kategória 

III. 3 ADHD, dyslexia, dysortografia 

  ADHD, sluchové postihnutie 

  Telesné postihnutie a zrakové postihnutie, ADHD 

IV. 3 Aspergerov syndróm, dysgrafia, dysortografia 

  Dysgrafia, dysortografia 

  ADD 

V. 3 Dysortografia, deficit pozornosti 

  ADHD s prevahou poruchy pozornosti, Diabetes mellitus I. 
typu 

  Dysortografia, dyslexia, dysgrafia, deficit pozornosti 

VI. 4 Hyperkinetická porucha správania - ADHD 

  Dysortografia 

  ADHD, dysgrafia, dysortografia, dyslexia 

  Dysortografia 

VII. 2 ADHD, dysgrafia 

  ADHD s prevahou poruchy pozornosti, mentálna subnorma 

VIII. 2 ADHD 

  ADD 

IX. 3 Balbuties 

  Hyperkinetická porucha, emočné poruchy a poruchy 
správania, dysgrafia, dysortografia, 

  Intelektové schopnosti v pásme nadpriemeru 

Počet žiakov spolu:  20 
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Žiaci s vývinovými poruchami učenia 

 

Vývinová porucha učenia/ 
činiteľ ovplyvňujúci vzdelávanie 

Počet žiakov 
spolu 

Ročník 
Počet žiakov 

v  ročníku 

ADHD 13 II. 1 

  III. 3 

  IV. 1 

  V. 1 

  VI. 3 

  VII. 3 

  VIII. 1 

ADD 3 IV. 1 

  V 2 

  VIII. 3 

Dyslexia 6 IV. 1 

  V. 2 

  VI. 1 

  VIII. 1 

  IX. 1 

Dyslália 2 II. 1 

  V. 1 

Dysfázia 1 IX. 1 

Dysgrafia 9 IV. 2 

  V. 1 

  VI. 1 

  VII. 2 

  VIII. 2 

  IX. 1 

Dysortografia 12 IV. 3 

  V. 2 

  VI. 3 

  VII. 2 

  IX. 2 

Balbuties 1 IX. 1 

Pervazívne poruchy 1 IV. 1 

Sluchové postihnutie 1 III. 1 

Zrakové postihnutie 1 III. 1 

Telesné postihnutie 1 III. 1 

Skrížená lateralita 1 I. 1 

Diabetes Mellitus 1 V. 1 

Emočné poruchy a poruchy správania 1 IX. 1 

Intelektové schopnosti v pásme 
nadpriemeru 

1 IX. 1 

 

Poznámka: Niektorí žiaci majú viac VPU. 
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Žiaci  v ŠKD – školskom klube detí  

Školský klub detí pracoval v 5 oddeleniach, k 15.09.2017 bolo zapísaných 154 detí. 
 

Meno Zaradenie úväzok 
povinný 
úväzok 

úväzok v % 
počet 
detí 

Benedikovičová Stanislava 
1. odd. – 1.A, 1.B 

vychovávateľka ŠKD 27 27 100 32 

Bc. Sedláčková Jana 
2. odd. – 2.B, 2.C 

vychovávateľka ŠKD 27 27 100 35 

Mgr. Mištunová Otília 
3. odd. – 3.B, 3.C 

vychovávateľka ŠKD 19 27 70,37 28 

Nadežda Ľahká 
4. odd. – 4.B, 4.C, 5.C 

vychovávateľka ŠKD 14 27 51,85 28 

Pajdlhauserová Soňa 
Aprogen – 2.A, 3.A, 4.A  

vychovávateľka ŠKD 27 27 100 31 

 
 

C) ZAPÍSANÍ ŽIACI DO PRVÉHO ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

Zápis žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2018/2019 sa uskutočnil 25. apríla 
2018. Zapísali sme 39 žiakov, z toho 1 odklad povinnej školskej dochádzky na základe 
žiadosti zákonného zástupcu, do programu APROGEN v zmysle výsledkov testovania 
v CPPPaP bude zaradených 9 žiakov, ktorí sa zúčastnili zápisu. 

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. 17. marca 2018 sa konal Deň 
otvorených dverí, na ktorom si rodičia budúcich prvákov a ich deti mohli pozrieť 
konkrétnu prácu počas vyučovania – ukážky využitia metódy CLIL vo vyučovaní predmetov 
prírodoveda a tvorba projektov, ukážky práce s netbookmi a IKT, ZOO kútik, ukážky práce 
s legom a rôzne tvorivé aktivity 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 2017/2018 - 29 žiakov 
 

IX.A – bežná trieda – 29 žiakov 
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Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka 

 

Škola spolu 

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza 15 

Gymnázium PSŠ F. Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza 1 

Gymnázium J. G. Tajovského, J. G. Tajovského 25, Banská Bystrica 1 

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 1 

SOŠ obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza 3 

SOŠ polytechnická, Demänovská cesta 669, Liptovský Mikuláš 1 

Súkromná SOŠ technická, Dr. Janského 10, Žiar nad Hronom 1 

SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1, Prešov 1 

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 5 

Počet žiakov končiacich ZŠ v 9. ročníku 29 

 
 

Rozmiestnenie žiakov 5. ročníka 

Škola spolu 

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza 4 

Počet žiakov končiacich ZŠ v 5. ročníku 4 

 
 

Rozmiestnenie žiakov 8. ročníka 

Škola spolu 

SOŠ, T. Vansovej, Prievidza 1 

SOŠ, Námestie SNP 5, Partizánske 1 

Počet žiakov končiacich ZŠ v 8. ročníku 2 

 
 

E)VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 

 
 

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

Počet % Počet % Počet % 

Prospel s vyznamenaním 119 62,63 76 44,71 194 54,17 

Prospel veľmi dobre 24 12,63 30 17,65 54 15,00 

Prospel 42 22,11 61 35,88 103 28,61 

Neprospel 1 0,53 2 1,18 3 0,83 

Neklasifikovaní  (v zahraničí) 4 2,11 1 0,59 5 1,39 
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Správanie 1. - 4. ročník 5. - 9. ročník spolu 

Veľmi dobré 183 169 352 

Uspokojivé 0 0 0 

Menej uspokojivé 0 0 0 

Neuspokojivé 0 0 0 

Neklasifikované (v zahraničí) 7 1 8 

 
 

Výchovné opatrenia 1. - 4. ročník 5. - 9. ročník spolu 

Pochvala od triedneho učiteľa 42 24 66 

Pochvala od riaditeľa školy 12 18 30 

Napomenutie od triedneho učiteľa 14 9 23 

Pokarhanie od triedneho učiteľa 1 15 17 

Pokarhanie od riaditeľa školy 2 11 14 

 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov 

 

Predmet 
Ročník 

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

SJL   1.12   1.57   1.30   1.42   1.92   2.21   1.70   2.52   2.45 

ANJ - -   1.24   1.40   1.69   1.67   1.67   2.44   1.83 

NEJ - - - -   1.07   1.10   1.52   2.64   1.66 

MAT   1.03   1.32   1.29   1.31   1.94   2.18   1.90   2.96   2.31 

PDA - -   1.37   1.13 - - - - - 

VLA - -   1.32   1.13 - - - - - 

PVC - -   1.00   1.00 - - - - - 

HUV   1.00   1.00   1.00   1.00 - - - - - 

VYV   1.00   1.00   1.00   1.00 - - - - - 

TEV - - -   1.00 - - - - - 

INF - -   1.00   1.00 - - - - - 

FYZ - - - - -   1.67   1.70   2.32   1.59 

CHE - - - - - -   1.70   2.76   2.55 

BIO - - - -   1.42   1.64   1.30   1.76   1.41 

DEJ - - - -   1.48   2.18   1.80   2.92   2.21 

GEG - - - -   1.69   2.24   1.93   2.88   2.34 

OBN - - - - -   1.88   1.67   1.60   1.45 

TSV   1.00   1.00   1.00 - - - - - - 

TOF - - -   1.00 - - - - - 

OHT -   1.00   1.00   1.00 - - - - - 

ATH   1.00   1.00 - - - - - - - 

IFC   1.00   1.00 - - - - - - - 

PVO   1.00   1.13 - - - - - - - 
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Dochádzka žiakov 

 

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

Počet žiakov 190 170 360 

Počet vymeškaných hodín spolu 12 655 13 694 26 349 

Ø na 1 žiaka 66,61 80,55 73,19 

Neospravedlnené hodiny spolu 0 1 1 

 

Odbornosť vyučovania 

 

Odbornosť vyučovania 

ISCED 1 97,81% 

ISCED 2 93,84% 

ISCED 1 a ISCED 2 spolu 96,82% 

 
 

Odbornosť vyučovania v 
jednotlivých vyučovacích 

predmetoch ISCED 1 

odborne  v 
% 

 Odbornosť vyučovania v 
jednotlivých vyučovacích 

predmetoch ISCED 2 

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% 

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 50,00%  Logická matematika 100,00% 

Informatická výchova 66,67%  Matematika 100,00% 

Informáčik 40,00%  Informatika 92,31% 

Pracovné vyučovanie 100,00%  Svet práce 100,00% 

Výtvarná výchova 100,00%  Technika 100,00% 

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

Telesná výchova 100,00%  Hudobná výchova 100,00% 
Telesná a športová výchova 100,00%  Výchova umením 100,00% 

SPOLU: 97,81%  Telesná a športová výchova CH 0,00% 

   Telesná a športová výchova D 100,00% 

   SPOLU: 93,84 
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E) VÝSLEDKY TESTOVANIA 5 – 2017 A TESTOVANIA 9 - 2018 

Cieľom Testovania 5-2017 bolo získať objektívne informácie o výkone žiakov pri 
vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 - poskytnúť školám, decíznej sfére, 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 22. novembra 
2017 v papierovej forme. 

 

 

Výsledky Testovania 5 - 2017 - Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza 
 

 

Predmet Celoslovenský priemer Priemer školy 

Matematika 64,7% 78,4% 

Slovenský jazyk a literatúra 62,8% 77,6% 

 
 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ je sumatívne hodnotenie žiakov na 
výstupe zo stupňa ISCED 2, 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 
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 
(ISCED 2), monitorovať úroveň ich pripravenosti na ďalšie štúdium (ISCED 3) a porovnať 
výkony jednotlivých žiakov a škôl. 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ sa uskutočnilo dňa 21. marca 2018 
v papierovej forme. 
 
Výsledky Testovania 9 - 2017 - Základná škola, Mariánska ul. 554/19, Prievidza 
 

Predmet Celoslovenský priemer Priemer školy 

Matematika 55,9% 69,5% 

Slovenský jazyk a literatúra 63,0% 70,8% 

 
Objektívnosť testovania T5 2017 a T9 2018  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. 
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F)ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV 

Na zasadnutí pedagogickej rady 4. septembra 2017 sa uskutočnilo prerokovanie 
a schválenie: 

Učebný plán pre základnú školu  

ISCED 1 - Štátny vzdelávací program 1. stupňa ZŠ v SR     
primárne vzdelávanie    

ISCED 2 - Štátny vzdelávací program 2. stupňa ZŠ v SR 
nižšie sekundárne vzdelávanie   

ISCED 1 - Inovovaný Štátny vzdelávací program 1. stupňa ZŠ v SR     
primárne vzdelávanie    

ISCED 2 - Inovovaný Štátny vzdelávací program 2. stupňa ZŠ v SR 
nižšie sekundárne vzdelávanie   

ISCED 1 – Školský vzdelávací program 
primárne vzdelávanie, Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka 

ISCED 2 – Školský vzdelávací program 
nižšie sekundárne vzdelávanie, Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka 

ISCED 1 – Inovovaný Školský vzdelávací program – 1., 2. a 3. ročník 
primárne vzdelávanie, Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka 

ISCED 2 – Inovovaný Školský vzdelávací program – 5., 6. a 7. ročník 
nižšie sekundárne vzdelávanie, Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka 

 
Alternatívny program edukácie nadaných APROGEN (Zákon o výchove a vzdelávaní č. 
245/ 2008, §103 - §106) zameranie na rozvoj všeobecného intelektového nadania 
 
Zaraďovanie detí do APROGENu  podľa Metodických pokynov č. CD-2005-19376/26377-
1:91 (2005 – aktualizované v septembri - 2008) 
 

G) ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV ŠKOLY  

Zamestnanci Počet Z toho 

Pedagogickí zamestnanci 32 učiteľ 26 

  vychovávateľ 5 

  asistent učiteľa 1 

Odborní zamestnanci 1 špeciálny pedagóg 1 

Prevádzkoví zamestnanci  6 ekonómka pre PAM 1 

  školník 1 

  upratovačky 3 

 
 

ekonómka pre rozpočet 
externe 

1 

Školská jedáleň 5 vedúca ŠJ 1 

  kuchárky 4 

Spolu 44   
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G) PLNENIE  KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH 

ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

 

Kategória Počet 
z toho 

začínajúci samostatní 
1. 

atestácia 
2. 

atestácia 

Pedagogickí zamestnanci 32 0 11 14 7 

Odborní zamestnanci 1 / 1 / / 

 
 

Kariérová pozícia Počet 

Vedúci pedagogický zamestnanec 2 

Pedagogický zamestnanec špecialista: 

Triedny učiteľ 19 

Výchovný a kariérový poradca 1 

Vedúci metodického združenia 1 

Vedúci predmetovej komisie 7 

Koordinátor prevencie 1 

Koordinátor ENV 1 

 

H) ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

 

Druh kontinuálneho 
vzdelávania 

Program kontinuálneho vzdelávania Počet PZ 

Aktualizačné Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez 
internet 

5 

 Dieťa a žiak s autizmom v pedagogickej praxi 1 

 Odborné vedenie školskej knižnice 1 

 Právne minimum pre učiteľov základných a stredných 
škôl 

1 

Inovačné Ja a peniaze 2 

 Myšlienkové mapy vo vyučovacom procese 5 

 Nové trendy v tvorbe didaktických testov a úloh  

 Rozvoj prírodovednej gramotnosti v základnej škole 1 

 Multimediálne tabletové zariadenia v edukačnom 
procese 

3 

 Interaktívna tabuľa a multimédiá vo vzdelávaní 1 

Atestácia Vykonanie 1. atestácie 2 

 Vykonanie 2. atestácie 2 
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I) AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

Počas školského roka 2017/2018 sme organizovali rôzne podujatia pre žiakov, 
rodičov a verejnosť. O činnosti školy pravidelne informujeme verejnosť prostredníctvom 
webovej stránky školy. Všetky akcie školy nájdete na našej webovej stránke 
http://www.marianska.sk/index.php/zaili-sme-v-kole  
 

J) ZAPOJENOSŤ DO PROJEKTOV  

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

 
INFOVEK  - od roku 2002 

 

Projekt „Školské ovocie“ 

 

Projekt „Školské mlieko“ 

 

Projekt "Modernizácia vzdelávacieho 
procesu" je zameraný na inovovanie a 
zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód 
vo vyučovaní, ale najmä na prípravu učiteľov s 
novými kompetenciami pre prácu v Modernej 
škole 21. storočia. 

 

Spoločnosť ŠEVT pripravila pre školy 
partnerský projekt „Škola hrou" v rámci 
ktorého chce prostredníctvom školských, 
kancelárskych a papierenských potrieb 
dlhodobo prispievať k posilneniu pozitívneho 
vnímania procesu učenia a zároveň 
podporovať inovácie. 

 

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. 

http://www.marianska.sk/index.php/zaili-sme-v-kole
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Názov projektu:  Moderná škola – „Kľúčové 
kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka v základnej 
škole“ v rámci operačného programu 
VZDELÁVANIE – financovaného z ESF.  

Zmluvný partner:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 
Bratislava 
Dátum podpisu zmluvy: 28.01.2009 
Dátum ukončenia projektu: Vecná realizácia aktivít projektu bola ukončená 02/2011.  
Poznámka:  Prvé monitorovacie obdobie bolo 03/2011 – 10/2013, druhé monitorovacie obdobie 
11/2013 – 10/2014. V zmysle zmluvy je škola povinná garantovať udržateľnosť projektu počas 
piatich monitorovacích období. Výška nenávratného finančného príspevku poskytnutého škole zo 
zdrojov EÚ bola 122 933,88 €. Piate monitorovacie obdobie bude 11/2016 – 10/2017. 

 

Názov projektu: „Komplexný poradenský systém 
prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických 
javov v školskom prostredí“ 

Zmluvný partner:  Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Cyprichova 42, 831 05 
Bratislava 
Dátum podpisu zmluvy: 15.11.2013 
Dátum ukončenia projektu: Zmluva sa uzatvorila na dobu trvania národného projektu do 31. 
októbra 2015, v prípade predĺženia realizácie projektu sa automaticky predlžuje doba trvania 
zmluvy. 

 

 

Názov projektu: Národný projekt „Moderné 
vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre 
všeobecno-vzdelávacie predmety“ (škola má vo 
výpožičke notebook, reproduktory a interaktívnu 
tabuľu) 

Zmluvný partner:  Ústav informácií a prognóz školstva, Staré grunty 52, 842 44 Bratislava 
Dátum podpisu zmluvy: 29.11.2013 
Dátum ukončenia projektu: Zmluva o účasti na projekte a o Zapožičaní didaktickej techniky sa 
uzatvorila na dobu neurčitú, realizácia aktivít projektu je do novembra 2015. 

 

Názov projektu: Národný projekt „Elektronizácia 
vzdelávacieho systému regionálneho školstva” 
(škola má vo výpožičke interaktívnu tabuľu, 
projektor, notebook a 20 tabletov) 

Zmluvný partner:  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 
Bratislava 
Dátum podpisu zmluvy: 12.02.2014 
Dátum ukončenia projektu: Zmluva o výpožičke sa uzatvorila na dobu neurčitú. Trvanie aktivít 
projektu je od 22.11.2013 do 30.9.2015.  
Poznámka:  Výlučným vlastníkom majetku je Slovenská republika v správe MŠVVaŠ SR. 
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Názov projektu: Národný projekt  „Zvyšovanie 
kvality vzdelávania na základných a stredných 
školách s využitím elektronického testovania“. 
(škola získala licencie na prístup do testovacieho 
prostredia e-test) 

Zmluvný partner: Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania, Žehrianska 9, 851 07 
Bratislava 
Dátum podpisu zmluvy: 02.07.2013 
Dátum ukončenia projektu: Zmluva sa uzatvorila na dobu trvania projektu do 30. novembra 2015, 
v prípade predĺženia realizácie projektu sa automaticky predlžuje doba trvania zmluvy. 

 

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: 
 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 
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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. 
 

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;  
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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 extra priestory, činnosť sa realizuje v triedach 
ISCED1. 

V škole sa výchova a vzdelávanie uskutočňuje v triedach, odborných učebniach a 
ďalších zariadeniach školy zriadených podľa platnej legislatívy.  

Na vyučovanie žiakov v základnej škole sa využíva: 

 11 kmeňových tried ISCED1,  
 8 poloodborných učební ISCED2 (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 –  dataprojektor, Sino Zero klient, PC2 – dataprojektor, 14 

žiackych PC a 1 učiteľský PC),  
 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 ISCED1. 

Každý učiteľ má svoj pracovný notebook, každá dvojica žiakov ISCED1 má 
k dispozícii netbook s výukovým softvérom. 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 
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jedálnou sú k dispozícii dávkovače s tekutým mydlom, zásobníky s papierovými utierkami 
a toaletným papierom. 

V škole je nedostatok priestorov pre zriadenie knižnice a klubovej miestnosti, 
priestoru na celoškolské akcie, ktoré sa vzhľadom k reálnej situácii realizujú v školskej 
telocvični. 

 

M)  ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-
VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 

Po kliknutí na odkaz sa zobrazí výkaz k správe o hospodárení za rok 2017 
 

http://www.vykazy.sk/vksoh/2017/stats/protokoly/pdf.php?retaz=/ssz/protokol.php&id_
prot=LRNNBVQSFJ 
 
 

Poskytnutá dotácia 
Spôsob ich použitia v členení podľa finančných 

aktivít 

  €   € 

Dotácia zo štátneho rozpočtu 
-normatívne prostriedky  

683575 mzdy + odvody 575171 

  plyn a elektrika 20057 

  voda 3097 

  výpočtová technika 3694 

  telefóny + poštové poplatky+internet 873 

  interiérové vybavenie 5961 

  knihy a odborná literatúra 1438 

  softvér a licencie 741 

  údržba strojov 1860 

  údržba budovy 3002 

  dohody pracovné 2528 

  nemocenské transfery 1801 

  dávky jednotlivcom  2941 

  stravovanie 5742 

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

8588 
 

  nákup strojov a zariadení 1092 

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

22382 

  Spolu 660968 

  Prenesené do roku 2018 22607 

Dotácia zo štátneho rozpočtu – 
nenormatívne prostriedky 

11887 Lyžiarsky výcvik, škola v prírode 
11887 

 
 

Vzdelávacie poukazy 4119 
Mzdy a odvody 3274 

Materiálne zabezpečenie 845 

  Spolu 4119 

http://www.vykazy.sk/vksoh/2017/stats/protokoly/pdf.php?retaz=/ssz/protokol.php&id_prot=LRNNBVQSFJ
http://www.vykazy.sk/vksoh/2017/stats/protokoly/pdf.php?retaz=/ssz/protokol.php&id_prot=LRNNBVQSFJ
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Poskytnutá dotácia 
Spôsob ich použitia v členení podľa finančných 

aktivít 

Dotácia z podiel. daní mesta 125603 mzdy + fondy 107303 

  energie + plyn 9427 

  voda 611 

  telefóny + poštové poplatky 304 

  softvér a licencie 271 

  učebné pomôcky 250 

  údržba zariadení 1941 

  údržba budovy 0 

  
ostatné školenia, čistiace 
kancelársky, všeobecné služby 

5496 

  Spolu 125603 

  Mzdy + fondy 7257 

Finančné prostriedky od rodičov 
na čiastočnú úhradu nákladov 
a preplatky z roku 2016 

33600 Energie, plyn, voda 3661 

  údržba zariadení 1678 

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

1217 

  
všeobecný materiál čistiace 
prostriedky  

1186 

  
všeobecné služby inštalácie opravy 
zariadení, tvorba SF  

4887 

  telefóny poštové a bankové poplatky 248 

  softvér 300 

  príspevok na stravovanie 0 

  Odchodné, odstupné, nemocenské 870 

  Spolu  21304 

  Prenesené do roku 2018 12296 

Finančné prostriedky získané od 
rodičov alebo zákonných 
zástupcov žiakov, právnických 
alebo fyzických osôb 

222 Interiérové vybavenie 222 

  Spolu 222 

Mesto účelové finančné 
prostriedky 

41882 
Z minulých rokov odložené vlastné 
príjmy použité na projektovú 
dokumentáciu k obnove fasády 

1600 

  Financovanie  špeciálneho pedagóga 13790 

  
Investičný projekt „rekonštrukcia 
okien“ 

20 807 

  Investičný projekt "Ohrevný pult v ŠJ 5163 

  
Prostriedky získané od NESTLE- EKO 
ROK – financovaná súťaž v Poprade 

522 

  Spolu 41882 

  Prenesené do roku 2018 0 
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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 ISCED 1  -   každá dvojica 

žiakov ISCED1 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 2017/2018 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. Do celoslovenskej súťaže Čítame s Osmijankom sa zapojili 
žiaci 2.C a 4.B. Všetci žiaci ISCED 1  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 
2017/2018 bolo realizovaných niekoľko podujatí, ktoré pomáhali zviditeľniť školu. 
V októbri 2017 bolo pripravené podujatie pre deti materských škôl pod názvom „Medové 
slávnosti“. Podujatie sa stretlo s veľkým ohlasom. V apríli 2018 deti MŠ navštívili našich 
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prvákov  a zúčastnili sa na dni otvorených dverí. Žiaci 2.B a 2.C pripravili  pre deti z MŠ 
Športová, MŠ Clementisa a MŠ  Gorkého divadelné predstavenie s názvom ,,O dvanástich 
mesiačikoch“. 

Vzťah k štátnym symbolom SR a výchova k vlastenectvu sa vytvárali hlavne na 
hodinách 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: 

- Zlatá prievidzská cesta 4.B, 4.C 
- Rozprávkový zámok Bojnice 1.B, 2.B, 2.C 
- Prepoštská jaskyňa  6.A 
- ATLANTIS Levice 2.B, 2.C 
- Noc výskumníkov v Banskej Bystrici 3.A, 4.A, 5.A, 5.B, 6.A 
- Sklársky skanzen Valaská Belá ISCED 1 APROGEN 
- Exkurzia Vyšehrad ISCED 1 APROGEN 
- Exkurzia Banská Štiavnica 3.B, 3.C 
- Exkurzia Tajov 9.A 
- Exkurzia Rajecká dolina 5.A, 5.B, 5.C 
- Výlet Piešťany 3.B, 3.C 
- Exkurzia Slovenská Ľupča 3.A, 4.A 
- Autosalón Nitra 6.B, 8.A, 9.A 
- Archeologicko – geologická expedícia na Vyšehrad ISCED 1 APROGEN 
- Exkurzia Čičmany a Rajecká Lesná 5.A, 5.B, 5.C, 6.B 
- Planetárium Žiar nad Hronom 4.B, 4.C 
- Minifarma Lubina ISCED 1 APROGEN 
- Výlet Turčianske Teplice 5.A 
- Športový deň na Remate 3.B, 3.C 
- Exkurzia Levice a Mochovce 6.B, 8.A 
 
Dôležitou súčasťou vyučovania je výchova k ľudským právam. Tejto problematike 

boli venované aktivity počas ranných komunít a nasledovné podujatia : 

- Medové slávnosti –podujatie pre deti MŠ na území mesta  
- Divadelné predstavenie v anglickom jazyku ,,THE HEROES“ pre triedy ISCED 2 
- Bienále detských animovaných filmov 
- Vianočný koncert – Malý Vtáčnik  
- Vianočná akadémia a vianočné trhy 
- Návšteva HNM – Jesenné variácie, Vianoce v múzeu, Na poli a na paši, Umenie    
   regiónu, Numizmatika v praxi 
- Besiedky ku Dňu matiek 
- MDD  
- Deň narcisov 
- Deň učiteľov 
- Ulička remesiel 
- Festival dokumentárnych filmov Jeden svet 
- Ekorok s Nestlé 
- Pasovanie za prvákov- 1.A,1.B  
- Beseda s príslušníkmi mestskej polície 
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- Pochod svetlonosov 
- Projekt ,,Pohľadnice letia do sveta“ 
 
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 s výchovnou 
poradkyňou a špeciálnou pedagogičkou.  

Aktivity na podporu zdravia a zdravého životného štýlu sa uskutočňovali hlavne 
formou krúžkovej a záujmovej činnosti ( športová olympiáda detí ŠKD, základný a 
zdokonaľovací plavecký výcvik, bedmintonový turnaj, stolnotenisový turnaj, plavecká 
štafeta). Pri príležitosti Svetového dňa výživy sme sa zapojili do projektu „Hovorme o 
jedle“. Počas týždňa si žiaci nosili zdravú desiatu, pripravovali rôzne kvízy a podujatia pre 
spolužiakov.  

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 ŠvP, podujatia pripravované v rámci projektu EKOROK 
s Nestlé, aktivity v ZOO škole Bojnice, 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 všetky vyučujúce ISCED 1 
a vychovávateľky ŠKD. 

Spolupráca s Hornonitrianskou knižnicou v Prievidzi bola na veľmi dobrej úrovni. 
Žiaci jednotlivých ročníkov so svojimi vyučujúcimi pravidelne raz do mesiaca navštevovali 
knižnicu. Každé stretnutie malo svoj program, ktorý pripravili pracovníčky knižnice 
v spolupráci s triednymi učiteľmi. Významnými podujatiami pripravenými v spolupráci 
s HNK boli: 

- Celé Slovensko číta deťom 
- Knižné hody  
- Besedy 
- Pasovanie za čitateľov  
- Noc s Andersenom  
- Les ukrytý v knihe  
- Čitateľský maratón  
- Literárna jar Ondreja Čiliaka 
 
Na hodinách MAT a INF sme  rozvíjali environmentálnu výchovu a globálne 

vzdelávanie, žiaci vypracovávali úlohy a Projekty zamerané k uvedomelej spotrebe  
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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 gramotnosti 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. 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 na 
stránke školy a webovú stránku vyučujúcej  www.lubica.weblahko.sk. Využívali sme aj 
testovací nástroj – e-testovanie na stránke  www.etest.sk.  
 

Cieľom primárnej prevencie závislostí je pomáhať žiakom osvojiť si zdravý životný 
štýl a pozitívnu orientáciu, naučiť žiakov účelne využívať voľný čas, motivovať u žiakov 
utváranie protidrogových postojov a poskytnúť im základné informácie o príčinách 
závislosti a dôsledkoch užívania drog.  

Plán primárnej prevencie drogových závislostí bol v  školskom roku 2017/2018 
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, 
www.bezpecnenainternete.sk, www.stopline.sk, www.bezpre.sk, www.opotravinach.sk, 
www.schools-for-health.eu, www.skolskeovocie.sk, www.obchodsludmi.sk. 
Koordinátorka prevencie zosúladila plán preventívnych aktivít s Plánom výchovného 
poradenstva a profesijnej orientácie na školský rok 2017/2018, vypracovala plán besied 
s odborníkmi na školský rok 2017/2018 a skoordinovala plán preventívnych aktivít školy 
s plánom Žiackej organizačnej rady. Učiteľom ETV bol poskytnutý doplnkový učebný 
a tréningový text ,,Vieme, že...“, ktorý učitelia ETV priebežne využívali na svojich 
vyučovacích hodinách. Zároveň poli priebežne využívané metodické publikácie ŠPÚ 
k prevencii nežiaduceho správania „Všetci to robia“ a „K prevencii v škole“. 

Pri príležitosti  Svetového dňa duševného zdravia (10.10.) boli žiaci upozornení na 
možnosť využívania schránky dôvery na chodbe školy. Aby si žiaci s učiteľmi pripomenuli 
Deň duševného zdravia, ktorého symbolom je kvet nezábudky, v tento deň sa žiaci 
a učitelia obliekli do odevov modrých farieb. V priebehu 1. polroku školského 2017/2018 
učitelia organizovali mimoškolskú záujmovú činnosť žiakov prostredníctvom krúžkovej 
činnosti s cieľom účelného využívania voľného času.  

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 ranných komunitách oboznámení s opatreniami proti 
šíreniu chrípky a akútnych respiračných ochorení. 

http://www.zodpovedne.sk/
http://www.ovce.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.planetavedomosti.sk/
http://www.lubica.weblahko.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/
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/
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V priebehu mesiaca január učitelia krúžkov a TSV propagovali zdravý životný štýl      
prostredníctvom športových súťaží. Na ranných komunitách boli žiaci triednymi učiteľmi 
informovaní o rizikách, že sa môžu stať obeťami sexuálneho zneužívania, vykorisťovania 
a detskej pornografie. 

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 žiakov, 
ktoré boli prezentované v rámci projektu Ekorok s Nestlé. 

V priebehu školského roka učitelia žiakom na ranných komunitách 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 č. 67/1997 Z. z. 

Počas celého školského roku 2017/2018 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. 

Prednášky, besedy a aktivity realizované v rámci primárnej prevencie v školskom roku 
2017/2018 

Trieda Zameranie Realizácia Termín 

1.A 
1.B 

Prečo máme mestskú políciu? MsP Prievidza – kpt. Mgr. Vít Zajac 28.9.2017 

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

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

3.10.2017 

5.B 
Škodlivosť fajčenia pre ľudský 
organizmus 

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

13.10.2017 

6.A, 6.B Prevencia drogových závislostí MsP Prievidza - kpt. Mgr. Vít Zajac 9.10.2017 

7.A 
Nelátkové závislosti a 
kyberšikana 

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

13.11.2017 

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

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

2.3.2018 

9.A Obchodovanie s ľuďmi CPPPaP Prievidza – Mgr. E. Bartová 7.2.2018 

 

Školský rok 2017/2018 bol tradične ukončený volejbalovým zápasom medzi 
učiteľmi a žiakmi 9. ročníka, ktorý sa uskutočnil na konci mesiaca jún 2018. 

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. 
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Všetky aktivity primárnej prevencie realizované v školskom roku 2017/2018 mali 
žiakom dokázať, že život bez drog je krajší, zmysluplnejší a poskytuje im možnosť 
sebarealizácie. 

 

PLNENIE CIEĽOV PROSTREDNÍCTVOM METODICKÝCH ORGÁNOV ŠKOLY  

Metodické združenia a predmetové komisie:  
 
- spracovali tematické výchovno-vzdelávacie plány v súlade so Štátnym a Školským 

vzdelávacím programom pre reformné ročníky, 

- rozpracovali prierezové témy stanovené v Štátnom vzdelávacom programe 
a implementovali ich do 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, 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, 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  2017/2018 
 
Zloženie výchovnej komisie: 
Mgr. Katarína Oberfrancová – výchovný poradca 
Mgr. Dana Mihalovičová – zástupca riaditeľa 
príslušný triedny učiteľ, príp. učiteľ daného predmetu 
 
Zasadnutia výchovných komisií  

Riešený problém 
Počet prerokovaných 

výchovno-vzdelávacích 
problémov 

Nerešpektovanie pokynov vyučujúcich a narúšanie 
priebehu vyučovacích hodín 

3 

Nevhodné správanie sa k spolužiakom 4 

Neplnenie si školských povinností 5 

Fajčenie elektronickej cigarety v priestoroch školy 1 

Fajčenie cigariet v priestoroch školy 2 

Nedostatočný prospech 1 

Dochádzka do školy 2 

Počet zasadnutí výchovnej komisie spolu: 13 

 
Prehľad udelených výchovných opatrení na výchovných komisiách  
 

Typ výchovného opatrenia Počet 

Pokarhanie riaditeľkou školy 2 

Znížená známka zo správania o 1 stupeň 1 

Znížená známka zo správania o 2 stupne 1 

 
 
 

Vyhodnotenie Plánu práce výchovného poradenstva a profesijnej orientácie v školskom 
roku 2017/2018 
 
 Hlavnými úlohami výchovného poradcu pre školský rok 2017/2018 bolo 
organizovať preventívne aktivity zamerané proti užívaniu a šíreniu legálnych 
a nelegálnych drog v školskom prostredí, 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 
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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 UIPŠ. 
 Plán práce výchovného poradenstva a profesijnej orientácie bol v školskom roku 
2017/2018 splnený. 
 Výchovná poradkyňa v priebehu školského roka organizačne zabezpečila 
prednášky, besedy a aktivity s odborníkmi (viď Tabuľka 1) zamerané na  protidrogovú 
prevenciu, látkové a nelátkové závislosti, prevenciu obezity a zdravý životný štýl, 
prevenciu HIV a AIDS  a dospievanie. 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 
konaní a postupe podávania prihlášok na SŠ. Rodičia a ich zákonní zástupcovia mali 
v priebehu školského roka absolvovať konzultácie k výberu strednej školy.  
Dňa 19.10. 2017 sa žiaci 8 a 9. ročníka mali možnosť oboznámiť s ponúkanými odbormi 
stredných škôl v okrese Prievidza na Burze práce a informácií, ktorá sa uskutočnila 
v Športovej hale v Prievidzi. Na pôde ZŠ sa so svojou ponukou odborov v priebehu 
školského roka odprezentovali SOŠ dopravná Martin, SOŠ Kalinčiaka Prievidza, Súkromná 
SOŠ CATS Prievidza, SOŠ Nováky.  
 Dňa 14.12. 2017 sa uskutočnilo rodičovské združenie rodičov žiakov 9. ročníka 
s cieľom podať rodičom potrebné informácie k prijímaciemu konaniu na SŠ. 
Rozmiestnenie žiakov 5., 8. a 9. ročníka po prijímacom konaní v školskom roku 2017/2018 
je uvedené v Tabuľke 4, Tabuľke 5 a Tabuľke 6. 
 Počas celého školského roku 2017/2018 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 (viď Tabuľka 2a, 2b). Počas školského roka výchovná poradkyňa 
monitorovala situáciu v triedach prostredníctvom anonymných dotazníkov na zisťovanie 
sociálnej klímy v triedach. Zároveň počas roka pravidelne zasadala výchovná komisia 
s cieľom riešiť výchovno-vzdelávacie problémy žiakov (viď Tabuľka 3a, 3b). Žiakom 
porušujúcim školský poriadok boli udelené výchovné opatrenia na posilnenie disciplíny a 
zákonným zástupcom boli výchovnou komisiou doporučené postupy riešenia problémov 
či doporučená spolupráca s CPPPaP a CŠPP.  
  

Zrealizované besedy a aktivity 
 

Ročník Zameranie Realizácia Termín 

1., 2., 3. 
roč. 

Dr. Zembolí Agentúra LETart 15.5.2018 

5., 6., 7. 
roč. 

13. komnata Agentúra LETart 15.5.2018 

2. roč. 
Asertivita, komunikácia, empatia – 
skupinová terapia  

CPPPaP Prievidza – Mgr. E. 
Kokindová, Mgr. E. Bartová 

1.3., 9.3., 
27.3., 6.4., 
13.4.2018 
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3. roč. Prevencia nadváhy a obezity 
RÚVZ Prievidza - zdravotná 
sestra A. Gálisová, Ing. A. 
Šimková 

19.4.2018 

6. roč. - 
dievčatá 

Dospievam alebo život plný zmien 
MP Education – Mgr. V. 
Holecová 

7.3.2018 

8. a 9. roč. Hrdina remesla 2017 Trenčiansky samosprávny kraj 26.10.2017 

8. roč. 
Beseda Výber strednej školy a voľba 
povolania 

výchovná poradkyňa Mgr. K. 
Oberfrancová 

18.5.2018 

8. roč. 
Prevencia duševného zdravia 
a násilia páchaných na deťoch 

CPPPaP Prievidza – Mgr. E. 
Bartová 

20.10.2017 

9. roč. 

Psychodiagnostika žiakov ZŠ – 
profesijná orientácia pre 
nerozhodných a profesijne 
nevyhranených 

CPPPaP Prievidza – Mgr. E. 
Kokindová 

16.11.2017 

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

CPPPaP Prievidza – Mgr. E. 
Kokindová 

30.11.2017 

9. roč. Beseda Prevencia HIV/AIDS 
RÚVZ Prievidza– zdravotná 
sestra A. Gálisová, Ing. A. 
Šimková 

5.12.2017 

9. roč. 
Prehliadka závodu Nestlé Prievidza 
a priestorov SOŠ Kalinčiaka Prievidza 
(duálne vzdelávanie) 

Nestlé Slovensko, s.r.o. a SOŠ 
Kalinčiaka, Prievidza 

22.11.2017 

 
 

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.  

 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa včiel Veľvyslanectvo Slovinskej republiky v 

spolupráci s Lektorátom slovinského jazyka a kultúry na Filozofickej fakulte Univerzity 
Komenského v Bratislave a inými partnermi vyhlásilo výtvarno-literárnu súťaž  s názvom 
„Včela je živočích slnka a vzduchu, jej bzukot je piesňou leta“. Súťaž bola určená pre 
žiakov ZŠ v mestách, ktoré sú partnerskými mestami slovinských miest a medzi ne patrí aj 
Prievidza. Naša škola sa do tejto súťaže zapojila a máme dvoch víťazov: 
- Nina Kováčová, žiačka 6.A – 2. miesto vo výtvarnej časti súťaže, kategória 2, 
- Ján Plachý, žiak 9.A – 1. miesto v literárnej časti súťaže, kategória 6. 
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Žiaci našej školy sa zapojili do súťaže logo pre podujatie: Olympiáda detí Hornej 
Nitry. Žiaci tvorili logá na túto športovú súťaž na hodinách informatiky. 
1. miesto v súťaži získal  Dávid Kocian z 8.A. 

Dňa 5.4.2018 sa na Gymnáziu sv. Andreja v Ružomberku konalo krajské kolo súťaže 
Office Aréna 2018. ZŠ Mariánska ulica v Prievidzi bola jednou zo 147 škôl zapojených do 
tejto súťaže. Školu reprezentovali Matej Mazúr a Ján Plachý  z 9. A, ktorí skončili 
v krajskom kole na 1. a 2. mieste. V česko-slovenskom finále v Prahe obsadil Matej Mazúr 
4. miesto vo svojej kategórii. 

V priestoroch Oravského hradu sa uskutočnilo celoslovenské kolo IQ olympiády - 
súťaže pre žiakov základných škôl a prvého stupňa osemročných gymnázií zameraná na 
vyhľadávanie intelektovo nadaných detí. Našu školu úspešne reprezentoval žiak Ján 
Plachý z triedy 9.A (individuálne integrovaný žiak so všeobecným intelektovým nadaním). 
Ján Plachý obsadil v regionálnom kole 2. miesto a v celoslovenskom kole bol úspešným 
riešiteľom. 

Tradícia literárnych súťaží na našej škole je silná a dlhoročná. Tento školský rok 
Lara Matušková z triedy 8.A obsadila 1. miesto v krajskom kole súťaže ,,Štúrov a Dubčekov 
rétorický Uhrovec“. Žiak Róbert Letavaj z triedy 2.A sa  v okresnom kole súťaže ,,Šaliansky 
Maťko“ umiestnil na 1. mieste. Žiak Ján Plachý z 9.A získal v okresnom kole ,,Olympiády zo 
slovenského jazyka“ 2. miesto. 

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.  

 
Ako nedostatky možno formulovať:  chýbajúci priestor školskej knižnice, chýbajúci 

samostatný priestor pre školský klub detí a nedostatky v sociálnom správaní a vzťahoch 
žiakov. 
 

P) VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY - VÝSLEDKY OLYMPIÁD A SÚŤAŽÍ  

 

Názov súťaže 
Okresné/obvodové 

kolo 
Krajské kolo Celoslovenské kolo 

Šaliansky Maťko 
 

1. kategória 
Róbert Letavaj 2.A 
1. miesto 

  

Olympiáda v 
anglickom jazyku 

kategória A 
Daniel Belis 7.A  
2. miesto 

  

Olympiáda zo 
slovenského jazyka 

kategória C 
Ján Plachý 9.A  
2. miesto 
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Názov súťaže 
Okresné/obvodové 

kolo 
Krajské kolo Celoslovenské kolo 

Matematická 
olympiáda 

Adam Noel 
Šemrinec 5.A 
3. miesto 
Peter Oswald 5.A 
Hugo Letavay 5.A 
4. miesto 
Peter Hoppan 6.A 
1. miesto 
Michaela Hrabovská 
6.A 
2. miesto 
Alexandra Červená 
7.A 
2. miesto 
Ján Plachý 9.A 
1. miesto 

Ján Plachý 9.A 
1. miesto 
 

 

Geografická 
olympiáda 

kategória E 
Ján Plachý 9.A 
2. miesto 

  

Dejepisná olympiáda kategória C 
Ján Plachý 9.A 
2. miesto 

  

Fyzikálna olympiáda kategória E 
Ján Plachý 9.A 
1. miesto 

  

Chemická olympiáda 
Ján Plachý 9.A 
1. miesto 

  

Pytagoriáda Eliška Brázdiková 
4.A 
1. miesto 
Matúš Závadský 4.A 
2. miesto 
Peter Oswald 5.A 
1. miesto 
Hugo Letavay 5.A 
4. miesto 
Peter Hoppan 6.A 
4. miesto 

  

Štúrov a Dubčekov 
rétorický Uhrovec 

1. kategória  
Linda Šeboková 2.A 
2. miesto 
2. kategória 
Lara Matušková 8.A 
1. miesto 

2. kategória 
Lara Matušková 8.A 
1. miesto 

 

MAKS   Peter Hoppan 6.A 
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Názov súťaže 
Okresné/obvodové 

kolo 
Krajské kolo Celoslovenské kolo 

4. miesto - Maksi 
Hviezda 
Veronika Plachá 7.A  
1. miesto - Maksi 
Hviezda,  
Ján Plachý 9.A 

1. miesto - Maksi 
Hviezda 

Matematický klokan   najúspešnejší   
riešitelia, ktorí 
dosiahli nad  90% 
5.A  
Samuel Vida  
Jakub Denčiak 
Noel Šemrinec 
Linda Oršulová 
Gréta Ulická 
Nina Psotová 
6.A 
Peter Hoppan 
Matúš Bielik 
Filip Žalkovič 
Michaela Hrabovská 
7.A 
Alexandra  Červená  
Tabita Mikušová  
9.A 
Milan Srnka   
Martin Kmeť 
Matej Mazúr 

BALTIE 2018 Ján Šimo 9.A 

2. miesto 
Matej Mazúr 9.A 

3. miesto 
 

Ján Plachý 9.A 

1. miesto 
 

Ján Plachý 9.A 

1. miesto 
Matej Mazúr 9.A 

5. miesto 
Ján Plachý 9.A 

7. miesto v medziná-

rodnom finále 

Legorobot 2018   Matej Mazúr 9.A 
Martin Kmeť 9.A: 
1. miesto v kategórii 
Edubot, 
 2. miesto v kategórii 
Speedybot, 
 3. miesto v kategórii 
Paintbot. 
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Názov súťaže 
Okresné/obvodové 

kolo 
Krajské kolo Celoslovenské kolo 

Špeciálna cena 
primátorky mesta 
Prešov za nápadité 
riešenie a originalitu. 

Elektrotechnická 
súťaž v Prešove 

  Matej Mazúr 9.A 
Martin Kmeť 9.A 
2. miesto 

Office Arena   Matej Mazúr 9.A 
1. miesto, postup na 
medzinárodné kolo 
Ján Plachý 9.A 
2. miesto 

Robotiáda   Matej Mazúr 9.A 
3. miesto 

Trenčiansky 
robotický deň 

  Matej Mazúr 9.A 
2. miesto 

G- robot, Martin   Matej Mazúr 9.A 
5. miesto 

Olympiáda mladých 
vedcov 

  Ján Plachý 9.A 
postup na medzi-
národné kolo do 
Potswany - 
december 2018 

IQ olympiády  Ján Plachý 9.A 
2. miesto – 
regionálne kolo 

Ján Plachý 9.A 
postup do 
celoslovenského kola 

Olympiáda detí 
Hornej Nitry 

Dávid Kocian 8.A 

1.miesto – tvorba 

loga 

  

 
 
 

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: 

- výmena 42 kusov okien na šatniach a WC, 6 kusov malých okien vo vstupnom 
vestibule školy  okná V PRIESTOROCH Školskej jedálne, 
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- výmena ohrevného pultu v školskej jedálni, 
- montáž nových elektrických rozvodov pre notebooky projektory, 
- osadenie umývadla v PC učebni, preklad vodovodnej prípojky, 
- maľovanie tried a priestorov kuchyne 
- rekonštrukcia spŕch (výmena batérií a obkladu, domurovanie priečok, oprava 

odpadu), 
- oprava záložného zdroja v kotolni a bojlera v školskej jedálni, 
- výmena osvetlenia na 1. , 2. poschodí a v suteréne, 
- oprava žľabu pred posilňovňou, výmena obrubníkov a dlažby, 
- oprava osvetlenia a zásuviek v sprche pred telocvičňou a v kovodielni, 
- drobné opravy: zváranie stoličiek, opravy elektrospotrebičov a telovýchovného 

náradia, 
- nákup laboratórnych skríň do učebne chémie, nábytku do kancelárie a 2 tried, 
- nákup robotických učebných pomôcok LME EV3, 
- od 20.8.2018 prebieha čiastočná rekonštrukcia fasády. 

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) 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. 

B) INFORMÁCIA O VOĽNOČASOVÝCH AKTIVITÁCH 

Prehľad krúžkov pre školský rok 2017/2018 

     

P.č. Krúžok Ročník 
Počet 
žiakov 

Počet 
VP 

Vedúci Čas konania 

1 Hry s legom 1 1.-4. 19 19 PaedDr. M. Malotová 
utorok 

14:00-16:00 

2 Hry s legom 2 1.-4. 17 17 Mgr. M. Hepnerová 
streda 

14:00-16:00 

3 Vedomostné hry 1 9.A 15 15 
Mgr. Ľ. Galovičová   
Mgr. K. Rosinová 

utorok 14:00 - 16:00     
streda 14:00 - 16:00 

4 Vedomostné hry 2 9.A + 8.A 15 13 
Mgr. K. Rosinová 
Mgr. Ľ. Galovičová   

utorok 14:00 - 16:00     
streda 14:00 - 16:00 

5 Stavanie robotov z lega 5.-9. 10 9 Mgr. V. Jacková 
streda 

14:00-16:00 
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P.č. Krúžok Ročník 
Počet 
žiakov 

Počet 
VP 

Vedúci Čas konania 

6 Florbal 5.-9. 11 9 Mgr. J. Macko 
utorok 

14:00-16:00 

7 Žiacka organizačná rada 5.-9. 15 14 Mgr. A. Škulcová podľa potreby 

8 Vybíjaná 3.-4. 20 20 PaedDr. A. Čavojská 
streda 

14:00 - 16:00 

9 Športovo-gymnastický 4.-9. 19 19 Mgr. Ľ. Gregorová 
pondelok 

14:00 - 16:00 

10 Pohyb a hry 5.-9. 13 9 Mgr. E. Jelačič podľa potreby 

 
spolu: 

 
154 144 

  

 

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. 

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. 
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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...). 
 

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, čoho odrazom je i spokojnosť stravníkov. 
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 

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 - LEGO DACTA, 
programovanie s Baltíkom. 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.  


