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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 391 133 

 

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 
zástupkyňa riaditeľky školy 
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 2019/2020 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 

Michal Dobiáš delegovaný zástupca zriaďovateľa 

Július Urík 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. 

mailto:vedenie@marianska.sk
http://www.marianska.sk/
mailto:vedenie@marianska.sk
mailto:mihalovicova@marianska.sk
mailto:oberfrancova@marianska.sk
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V školskom roku 2019/2020 zasadala 2-krát z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej 
šírením koronavírusu COVID 19 a obmedzení vyplývajúcich z mimoriadnej situácie.  

Funkčné obdobie rady školy končilo 13.04.2020, no z dôvodu mimoriadnej situácie 
a uzavretia škôl bolo v zmysle usmernení MŠVVaŠ predĺžené do obdobia, kedy bude 
možné uskutočniť nové voľby do RŠ a ustanovujúce zasadnutie rady školy pri ZŠ, 
Mariánska ulica 554/19, Prievidza.  
Voľby do Rady školy pri ZŠ, Mariánska ulica 554/19, Prievidza sa uskutočnili 22.06.2020 
(voľby zástupcov pedagogických zamestnancov), 23.06.2020 (voľby zástupcov  
nepedagogických zamestnancov) a 06.10.2020 (voľby zástupcov rodičov).  

Rada školy 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: 395 

počet tried: 23 

naplnenosť tried: 17,17 

 
APROGEN 

 

počet žiakov: 89 

počet tried: 8 

naplnenosť tried: 11,13 

 
Klasické triedy 

 

počet žiakov: 306 

počet tried: 15 

naplnenosť tried: 20,40 
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Prehľad tried – k 15.9.2019 
1. stupeň ZŠ 

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

1 1.A 
APROGEN 

8 2 6 PaedDr. Alena Čavojská 

2 1.B 20 13 7 Mgr. Kristína Wittemannová 

3 1.C 19 13 6 Mgr. Michaela Kašičková 

4 2.A 
APROGEN 

14 6 8 PaedDr. Anna Valterová 

5 2.B 16 8 8 Mgr. Miriam Lomnická 

6 2.C 15 8 7 Mgr. Daniela Hajrová 

7 3.A 
APROGEN 

13 8 5 Mgr. Elena Antalíková 

8 3.B 24 11 13 Mgr. Monika Gregorová 

9 4.A 
APROGEN 

13 7 6 PaedDr. Monika Malotová 

10 4.B 16 9 7 Mgr. Katarína Letavajová 

11 4.C 21 10 11 Mgr. Jarmila Repiská 

spolu: 179 95 84  

 

2. stupeň ZŠ 

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

12 5.A 
APROGEN 

10 8 2 Mgr. Ľubomíra Iliašová 

13 5.B 18 11 7 Mgr. Daniela Bezáková 

14 5.C 22 8 14 Mgr. Veronika Gregorová 

15 6.A 
APROGEN 

10 2 8 Mgr. Lucia Mellová 

16 6.B 20 12 8 Mgr. Katarína Rosinová 

17 6.C 22 10 12 Mgr. Alena Hírešová 

18 7.A 
APROGEN 

11 6 5 Mgr. Miroslava Bartová 

19 7.B 20 9 11 Mgr. Viera Jacková 

20 7.C 21 9 12 Mgr. Jozef Macko 

21 8.A 
APROGEN 

10 3 7 Mgr. Lenka Krajčíková 

22 8.B 24 13 11 Mgr. Eduard Jelačič 

23 9.A 28 18 10 Mgr. Ľubica Galovičová 

spolu: 216 109 107  

1.a 2. stupeň spolu 396 204 191 
 

V septembri 2019  nastúpilo do 23 tried 395 žiakov, do prvého ročníka nastúpilo 47 
žiakov. 
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Starostlivosť o žiakov so ŠVVP – špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

Formy integrácie IVP kategória ročník počet 

v špeciálnej triede nie žiak s intelektovým nadaním 1. 8 

   2. 14 

   3. 13 

   4. 13 

   5. 10 

   6. 10 

   7. 11 

   8. 10 

 

Prehľad počtu integrovaných žiakov s IVP 

 

Ročník 
Počet 
žiakov 

Kategória 

I. 2 Pervazívna vývinová porucha 

  ADHD 

III. 2 Dyslexia, dysortografia 

  Dyslexia, dysortografia, dysgrafia 

IV. 2 ADHD 

  ADHD 

V. 3 Aspergerov syndróm, ADHD, dyslexia, dysortografia 

  Pervazívna vývinová porucha, sluchové postihnutie 

  Viacnásobné postihnutie - telesné a zrakové 

VI. 5 ADHD 

  Dyslexia, dysortografia, dysgrafia, balbuties 

  Aspergerov syndróm, dysgrafia, dysortografia 

  Dysgrafia, dysortografia 

  ADD 

VII. 3 Dysortografia, deficit pozornosti 

  ADHD s prevahou poruchy pozornosti, Diabetes mellitus I. 
typu 

  Dysortografia, dyslexia, dysgrafia 

VIII. 4 Hyperkinetická porucha správania - ADHD 

  Dysortografia 

  ADHD, dysgrafia, dysortografia, dyslexia 

  Dysortografia 

IX. 2 ADHD, dysgrafia 

  ADHD s prevahou poruchy pozornosti 

Počet žiakov spolu:  23 

 



7 

Žiaci s vývinovými poruchami učenia 

 

Vývinová porucha učenia/ 
činiteľ ovplyvňujúci vzdelávanie 

Počet žiakov 
spolu 

Ročník 
Počet žiakov 

v  ročníku 

ADHD 13 I. 1 

  III. 1 

  IV. 2 

  V. 2 

  VII. 1 

  VIII. 3 

  IX. 2 

ADD 5 II. 1 

  VI. 1 

  VII. 2 

Dyslexia 9 II. 1 

  III. 2 

  V. 1 

  VI. 1 

  VII. 2 

  VIII. 1 

Dyslália 2 VII. 2 

Dysgrafia 6 III. 1 

  VI. 3 

  IX. 2 

Dysortografia 12 III. 2 

  V. 1 

  VI. 3 

  VII. 2 

  VIII. 3 

  IX. 1 

Pervazívne vývinové poruchy, Aspergerov  3 I. 1 

syndróm  V. 1 

  VI. 1 

Zrakové postihnutie 1 V. 1 

Telesné postihnutie 1 V. 1 

Skrížená lateralita 1 III. 1 

Diabetes Mellitus 1 VII. 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 15.09.2019 bolo zapísaných 146 detí. 
 

Meno Zaradenie úväzok 
povinný 
úväzok 

úväzok v 
% 

počet 
detí 

Mgr. Budiašová Adriána 
1. oddelenie 

vychovávateľka ŠKD 25 25 100 32 

Junasová Žanet 
2. oddelenie 

vychovávateľka ŠKD 20 25 80 32 

Benedikovičová Stanislava 
3. oddelenie 

vychovávateľka ŠKD 25 27 100 30 

Ing. Bukovinská Zuzana 
4. oddelenie 

vychovávateľka ŠKD 15 25 60 22 

Pajdlhauserová Soňa 
5. oddelenie - Aprogen 

vychovávateľka ŠKD 20 25 100 30 

Mgr. Mešinová Helena 
ranné oddelenie 

vychovávateľka ŠKD 9 25 36 30 

 
 

C) ZAPÍSANÍ ŽIACI DO PRVÉHO ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

Zápis žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2020/2021 sa uskutočnil 29. apríla 
2020. Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej šírením koronavírusu COVID 19 
neuskutočnil prezenčne v škole. Vzhľadom na prijaté opatrenia a usmernenia MŠVVaŠ SR 
sa zápis uskutočnil bez prítomnosti dieťaťa na zápise podaním elektronickej prihlášky, 
ktorá bola sprístupnená na webovej stránke školy. Prihláška v tlačenej podobe bola 
prístupná v deň zápisu v škole, kde ju bolo možné podať zákonným zástupcom dieťaťa.  

Zapísali sme 54 žiakov, z toho 3 deti mali odklad povinnej školskej dochádzky na 
základe žiadosti zákonného zástupcu a odporučenia CPPPaP, 2 deti boli prijaté do 
prípravného ročníka v ŠZŠ Prievidza.  

Do programu APROGEN  - vzdelávanie žiakov s intelektovým nadaním, v zmysle 
výsledkov testovania v CPPPaP je zaradených 5 žiakov. 

Zápis žiakov do 1. ročníka bol pripravený a zrealizovaný v zmysle platných 
usmernení MŠVVaŠ SR. V mesiaci február sa doručili do jednotlivých materských škôl 
propagačné materiály o škole, v ktorých sme prezentovali našu prácu a priority našej 
školy. Dňa 13. marca 2020 sa mal konať 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 v odborných učebniach školy. Rodičia mali 
možnosť konzultácií s výchovnou poradkyňou a špeciálnou pedagogičkou. Deň otvorených 
dverí sa však z dôvodu mimoriadnej situácie a prerušenia vyučovania na školách (od 
13.03.2020) neuskutočnil. 
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D) PRIJÍMACIE SKÚŠKY A PRIJATIE ŽIAKOV  NA ŠTÚDIUM NA STREDNÉ ŠKOLY - 

POČTY A ÚSPEŠNOSŤ  ŽIAKOV  

 
Vzdelanie poskytované základnou školou získalo v školskom roku 2019/2020 - 27 žiakov 

IX.A – bežná trieda – 27 žiakov 
 
 
 

Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka 

Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka podľa typu strednej školy v školskom roku 2019/2020 
 

Škola spolu 

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza                        14 

Škola umeleckého priemyslu, Akademická 13, Banská Štiavnica 2 

Biligválne gymnázium M. Hodžu, Komenského 215, Sučany 2 

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza                                        2 

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

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza                                1 

Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová                                       4 

Počet žiakov končiacich ZŠ v 9. ročníku 27 

 
Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka – podľa odborov vzdelania v školskom roku 2019/2020 
 

Odbor spolu 

Obchodná akadémia 2 

Propagačné výtvarníctvo 2 

Správca inteligentných a digitálnych systémov 3 

Mechanik elektrotechnik 1 

Mechanik mechatronik 1 

Gymnázium 14 

Bilingválne gymnázium 2 

Kozmetik 1 

Hotelová akadémia 1 

Počet žiakov končiacich ZŠ v 9. ročníku 27 

 

Rozmiestnenie žiakov 5. ročníka 

Škola spolu 

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza 2 

Počet žiakov končiacich ZŠ v 5. ročníku 2 
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Rozmiestnenie žiakov 8. ročníka 

Škola spolu 

Gymnázium M. Hodžu, Komenského 215, Sučany                                       1 

Gymnázium A. Kmeťa, Kolpašská 9, Banská Štiavnica 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   134 63,81 134 34,90 

Prospel veľmi dobre   42 20,00 42 10,94 

Prospel  174 100 34 16,19 208 54,16 

Neprospel 0 0 0 0 0 0 

Neklasifikovaní  (v zahraničí) 5 2,79 6 2,78 11 2,78 

 
 

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

Veľmi dobré 174 210 384 

Uspokojivé 0 1/1. polrok 0 

Menej uspokojivé 0 0 0 

Neuspokojivé 0 0 0 

Neklasifikované (v zahraničí) 5 6 11 

 
 

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

Pochvala od triedneho učiteľa 21 37 58 

Pochvala od riaditeľa školy 14 30 44 

Napomenutie od triedneho učiteľa 1 4 5 

Pokarhanie od triedneho učiteľa 5 2 7 

Pokarhanie od riaditeľa školy 0 1 1 

 
 

Celkový študijný priemer 

 

1.-4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník spolu 

/ 1,37 1,51 1,46 1,64 1,41 1,48 
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Priemerný prospech z jednotlivých predmetov 

 

Predmet 
Ročník 

  1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

6. 
  

7. 
  

8. 
  

9. 
 SJL SH SH SH SH 1.43 1.74 1.92 2.21 1.59 

ANJ - - SH SH 1.49 1.79 1.76 2.00 1.56 

NEJ - - - - 1.11 1.10 1.24 1.41 1.41 

MAT SH SH SH SH 1.27 1.72 1.86 2.18 1.48 

PDA - - SH SH - - - - - 

VLA - - SH SH - - - - - 

FYZ - - - - - 1.26 1.25 1.91 1.41 

CHE - - - - - - 1.24 1.12 1.33 

BIO - - - - 1.36 1.36 1.33 1.24 1.37 

DEJ - - - - 1.56 1.64 1.43 1.53 1.48 

GEG - - - - 1.13 1.17 1.14 1.21 1.07 

 
Priemerný prospech uvedený v predmetoch, ktoré boli klasifikované klasifikačným 
stupňom. Ostatné predmety boli hodnotené absolvoval/neabsolvoval. 
 
SH – slovné hodnotenie vyjadrené slovným komentárom, priemerný prospech sa 
neuvádza. 
 
 

Dochádzka žiakov 

 

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

Počet žiakov 179 216 395 

Počet vymeškaných hodín spolu 7 903 11 939 19 842 

Ø na 1 žiaka 44,15 52,27 50,23 

Neospravedlnené hodiny spolu 0 13 13 

 
 

Odbornosť vyučovania 

 

Odbornosť vyučovania    

 počet hodín z toho odborne odbornosť v % 

ISCED 1 276 270 97,83 

ISCED 2 385 383 99,48 

ISCED 1 a ISCED 2 661 653 98,79 
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Odbornosť vyučovania v 
jednotlivých vyučovacích 

predmetoch –  
1. stupeň ZŠ 

odborne  v 
% 

 Odbornosť vyučovania v 
jednotlivých vyučovacích 

predmetoch –  
2. stupeň ZŠ 

odborne  v  
% 

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

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

Angličtina tvorivo a hravo 100,00%  Anglický jazyk 100,00% 

Prvouka 100,00%  Nemecký jazyk 100,00% 

Prírodoveda 100,00%  Fyzika 100,00% 

Vlastiveda 100,00%  Chémia 100,00% 

Obohatenie 100,00%  Biológia 100,00% 

Tvorba projektov 100,00%  Tvorba projektov 100,00% 

Etická výchova 100,00%  Dejepis 100,00% 

Náboženská výchova 100,00%  Geografia 100,00% 

Matematika 100,00%  Občianska náuka 100,00% 

Informatika 14,29%  Etická výchova 100,00% 

Informáčik 100,00%  Náboženská výchova 100,00% 

Pracovné vyučovanie 100,00%  Matematika 100,00% 

Výtvarná výchova 100,00%  Informatika 88,24% 

Hudobná výchova 100,00%  Technika 100,00% 
Telesná a športová výchova 100,00%  Výtvarná výchova 100,00% 

SPOLU: 97,83%  Hudobná výchova 100,00% 
   Telesná a športová výchova CH 100,00% 

   Telesná a športová výchova D 100,00% 

   SPOLU: 99,48% 

 
 
 

E) VÝSLEDKY TESTOVANIA 5 – 2019 A TESTOVANIA 9 - 2020 

 
Cieľom Testovania 5-2019 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 20. novembra 

2019 v papierovej forme. 
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Výsledky Testovania 5 - 2019 - Základná škola, Mariánska ulica 554/19, Prievidza 
 

 

Predmet Celoslovenský priemer Priemer školy 

Matematika 63,4% 72,2% 

Slovenský jazyk a literatúra 64,8% 76,4% 

 

 
Objektívnosť testovania T5 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. 
 

Od 16. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo vyučovanie mimoriadnym 
spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Počas tohto mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v 
školách sa vzdelávanie realizovalo dištančnou formou v súlade s aktuálnymi 
usmerneniami k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov ZŠ 2019/2020 a metodickými 
odporúčaniami pre ZŠ.   
Vzhľadom k prijatým opatreniam sa Testovanie 9 2020 neuskutočnilo. 
 
 

F) ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV 

Na zasadnutí pedagogickej rady 2. septembra 2019 sa uskutočnilo prerokovanie 
dokumentov  platných v školskom roku 2019/2020: 
 

Vzdelávací program a Učebný plán pre základnú školu  

Vzdelávací program 

Inovovaný Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň ZŠ  
primárne vzdelávanie 

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

Inovovaný Školský vzdelávací program – 1. stupeň ZŠ, primárne vzdelávanie 
Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka 

Inovovaný Školský vzdelávací program – 2. stupeň ZŠ, 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 

 
Alternatívny program edukácie nadaných APROGEN (Zákon o výchove a vzdelávaní č. 
245/ 2008, §103 - §106) zameranie na rozvoj všeobecného intelektového nadania. 
 

https://ucimenadialku.sk/usmernenia/obsah-a-organizacia-vyucby#usmernenie-k-obsahu-a-organizacii-vzdelavania-ziakov-zs-2019-2020
https://ucimenadialku.sk/usmernenia/obsah-a-organizacia-vyucby#metodicke-odporucanie-c-2-2020-od-1-6-2020-pre-zs
https://ucimenadialku.sk/usmernenia/obsah-a-organizacia-vyucby#metodicke-odporucanie-c-2-2020-od-1-6-2020-pre-zs
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G)  ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV ŠKOLY  

Zamestnanci Počet Z toho 

Pedagogickí zamestnanci 40 učiteľ 32 

  vychovávateľ 5 

  asistent učiteľa 3 

Odborní zamestnanci / špeciálny pedagóg (ČÚ,externe) 1  

Prevádzkoví zamestnanci  7 ekonómka pre PAM 1 

  ekonómka pre rozpočet 1 

  administratívny pracovník 1 

  školník 1 

  upratovačky 3 

Školská jedáleň 6 vedúca ŠJ 1 

  kuchárky 5 

Spolu 53   

 
 
 

G) PLNENIE  KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH 

ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

Kategória Počet 
z toho 

začínajúci samostatní 
1. 

atestácia 
2. 

atestácia 

Pedagogickí zamestnanci 40 5 11 14 10 

Odborní zamestnanci (externe) 1 / 1 / / 

 
 
 

Kariérová pozícia Počet 

Vedúci pedagogický zamestnanec 3 

Pedagogický zamestnanec špecialista: 

Triedny učiteľ 23 

Uvádzajúci PZ 4 

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 

 
Profesijný rozvoj 
 

Druh vzdelávania Vzdelávací program  Počet PZ 

Adaptačné Program adaptačného vzdelávania začínajúceho PZ 5 

Funkčné Funkčné inovačné vzdelávanie pre absolventov FV 1 

Aktualizačné Zákon o PZ 138/2019 40 

Atestácia Vykonanie 2. atestácie 1 

 
 
Iné vzdelávania 
 

Poskytovateľ Názov vzdelávania Počet PZ 

CŠPP Prievidza Práca so žiakmi so zdravotným znevýhodnením 1 

RVC Trenčín Zmeny a aktualizácie vo vnútorných predpisoch škôl 2 

MPC Trenčín Profesijné štandardy, portfólio, atestácie 2 

CPPPaP Prievidza Porady koordinátorov primárnej prevencie 1 

CPPPaP Prievidza Porady výchovných poradcov 1 

ÚPSVaR Prievidza Školská a rovesnícka meditácia 1 

EDULAB Evolúcia školy 3 

Projekt Ad Tech Školenia pedagógov v projekte Ad Tech 1 

Inšpirácia Edukačno-inšpiratívny Maratón – vzdelávací deň 4 

OXFORD university  Seminár „Nebojme sa gramatiky“ 1 

Indícia Roadshow 2019 1 

AITEC Vyučovanie SJL podľa iŠVP 1 

Indícia Expedícia skús, skúmaj, spoznaj - Fyzika 1 

ZZŠ Slovenska Celoslovenská konferencia ZZŠS 1 

PDCS Kurz „Výlet na Západ v roku 1987“ 1 

ŠpMNDaG Bratislava Dni otvorených dverí - APROGEN 5 

 
 
 
 

I) AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

Počas školského roka 2019/2020 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 . 
 
 
 

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

trieda/počet/PZ 

September 

Pasovanie prvákov Slávnostné prijatie za žiakov školy 2.09.2019 
1.A/8 
1.B/20 
1.C /19 

Hodina s kamarátkou 
včielkou 

Zážitkové vyučovanie na PVO, na 
tému Živočíšne spoločenstvá+ 
tvorivé dielničky 

12.09.2019 2.B/13 

Hodina s kamarátkou 
včielkou 

Zážitkové vyučovanie na PVO, na 
tému Živočíšne spoločenstvá+ 
tvorivé dielničky 

17.09.2019 2.C/10 

Prepoštská jaskyňa Zážitkové vyučovanie OHT na 
tému Pravek 

18.09.2019 3.A/13 

Návšteva včelej 
záhrady 

Priamy kontakt so spoločenstvom 
včielok 

20.09.2019 2.B/10 

Maratón tanca 
V rámci Európskeho týždňa 
športu 

23.09.2019 celý prvý stupeň 

Návšteva včelej 
záhrady 

Priamy kontakt so spoločenstvom 
včielok 

24.09.2019 2.C/12 

Zlatá prievidzská cesta 
Zážitkové vyučovanie VLA na 
tému Moja obec 

26.09. 2019 
3.A/13 
4.A/12 

Ping pong Školská súťaž 26.09.2019 2. stupeň /40 

Golf 
Zážitkové vyučovanie v rámci 
Európskeho týždňa športu – 
netradičné športy 

26.09.2019 
4.B, 4.C 
 

Štafetové hry ŠKD – BeActive ETŠ 27.09.2019  

Beseda s hercom - 
knižnica 

Beseda s hercom nitrianskeho 
divadla na tému herectvo – 100. 
výročie ND 

27.09.2019 4.C 

Október 

Učíme sa navzájom o 
zelenine 

Zážitkové vyučovanie BIO, 
projekty zelenina ku dňu Svetový 
deň výživy  

1.10.2019 6.C/22 

Keramika 
Zážitkové vyučovanie VYV, 
tradičné ľudové remeslo 

3.10.2019 
3.A/13 
2.A/13 
1.A/8 

Exkurzia Okrasné 
rybníky Remata 

Zážitkové vyučovanie – 
starostlivosť o zvieratá. 

4.10.2019 1.B/20/, 1.C/19 

Hríbikové slávnosti Triedny projekt pre predškolákov 
4.10. -15.10. 
2019 

4.A/13 

Farská katechéza 
Farská katechéza-náuka k prijatiu 
Eucharistie 

7.10.2019 3.A,3.B/20 

Hvezdáreň 
Exkurzia do hvezdárne v Malých 
Bieliciach 

7.10.2019 
Isced 1 – 
Aprogen/44 

Jabloňový sad 
Exkurzia v jabloňovom sade 
v Látkovciach 

7.10.2019 
Isced 1 – 
Aprogen/44 

Vitamínkovo 
Zábavné aktivity o vitamínoch 
v ovocí a zelenine 

9.10.2019 
p.vychovávateľky 
všetkých oddelení 

Malá veľká včelárka  Zážitkové vyučovanie BIO, projekt 10.10.2019 6.C/22 
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Aktivita Popis Termín 
Účasť žiakov 

trieda/počet/PZ 

o včelách, včelárstve v rámci 
projektu Mestské včely 

V ríši zvierat 
Interaktívne vzdelávanie 
o príprave zvierat na zimu, 
spojené s výtvarnou aktivitou 

14.10.2019 
1.A/8 
 

Ovocná dobrota zo 6.B 
Zážitkové vyučovanie BIO, 
projekty a aktivity o vitamínoch 
v ovocí a zelenine 

15.10.2019 6.B/20 

Zdravo maškrtíme a 
pritom sa učíme o 
lesných plodoch  

Zážitkové vyučovanie BIO, aktivity 
o lesných plodoch, drevinách 

15.10.2019 5.A/10 

Vyrezávame tekvicu 
Vyrezávanie tekvice v rámci 
triedy, na tekvičkové slávnosti 

15.10.2019 5.A/10 

Farská katechéza 
Farská katechéza-náuka k prijatiu 
Eucharistie 

18.10.2019 3.A, 3.B/20 

Hríbikové slávnosti 
Prijatie predškolákov v prostredí 
školy, oboznámenie sa so školou 
a s jednotlivými činnosťami. 

8.10. – 15.10. 
2019 

4.A, 4.C, 8.A 

Hornonitrianska 
knižnica v Prievidzi 

Divadlá majú svoje osudy – tak 
ako ľudia, tvorivá dielňa 

21.10.2019 
6.A/9 
8.A/10 

Šachový turnaj  
Šachový turnaj na ZŠ Šafárika 1. 
kolo 

22.10.2019 36 detí 

Tekvičkové slávnosti 

Vyrezávanie tekvíc v spolupráci 
s rodičmi, prezentácia tvorivých 
masiek a ochutnávka domácich 
koláčov 

23.10.2019 

1.B/20 
1.C/19 
3.B/17 
2.A/8 
1.A/7 

Pochod svetlonosov 
Pochod v maskách na Mariánsky 
vŕšok so svetielkami, vypúšťanie 
lampiónu, tanec a spev piesní 

23.10.2019 

1.B/20 
1.C/19 
3.B/17 
2.A/8 
3.A/8 
1.A /7 

Noc v škole 

Noc v škole s nočným náučným 
programom, obohateným 
o návštevu hvezdárne vo V. 
Bieliciach 

25.10. 2019 
3.B/22 
4.B/16 

Výchovný koncert: 
Slovensko spieva 

Hudobné sprevádzanie detí po 
kultúrnych regiónoch Slovenska 

28.10.2019 Celý prvý stupeň 

Beseda so 
spisovateľkou  

Beseda so spisovateľkou Lenou 
Riečanskou o jej živote a tvorbe 

29.10.2019 5.-6.roč. /95 

Beseda s ilustrátorom 
detských kníh 

Beseda s ilustrátorom p. Adolfom 
Dudekom v rámci Knižných hodov 
v Hornonitrianskej knižnici 

29.10.2019 2.A/14 

Včelie kráľovstvo 
Interaktívna hra celoročný cyklus 
života včely v rámci projektu 
Mestské včely  CEE ŽIVICA  

18.10,22.10 a 
29.10.2019 

8.A,6.A,B,C/62 

November 
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Aktivita Popis Termín 
Účasť žiakov 

trieda/počet/PZ 

Farská katechéza 
Farská katechéza-náuka k prijatiu 
Eucharistie 

4.11.2019 3.A,3.B/20 

Pasovanie prvákov za 
čitateľov 

Návšteva Hornonitrianskej 
knižnice spojená s pasovaním 
prvákov za čitateľov, žiaci si mohli 
požičať domov ich prvé knižky 

5.11.2019 1.C/19 

Naši predkovia 
Návšteva cintorína, spomienka 
a pálenie sviečok padlým vojakom 

6.11.2019 ŠKD-Aprogen  

Svet minerálov 

Hornonitrianske múzeum 
v Prievidzi- výstava 
mineralogických exponátov 
v rámci Týždeň vedy a techniky. 
Praktické poznávanie a skúmanie 
základných vlastností nerastov zo 
SR a celého sveta pod vedením 
odborníka geológa Ing. Keratová 

12.11. a 
14.11.2019 

8.A/9/ a 9.A/21 
 

Beseda s ekologickým 
aktivistom: Spoznávaj a 
chráň 

Beseda o klimatických zmenách 
v prírode, o príčinách topiacich sa 
ľadovcov. 

13.11.2019 1. stupeň 
Aprogen/47  

Rodina bez cigariet 

Celoslovenská výtvarná súťaž- 
výtvarná práca zameraná : zdravý 
životný štýl, negatívny postoj k 
fajčeniu resp. k iným návykovým 
látkam. Organizuje: Občianske 
združenie Rodina a spoločnosť s 
podporou Ministerstva 
zdravotníctva SR 
V rámci ENV, BIO, Ekorok 2020- 
zdravý životný štýl 

November 
9.A/1/,8.A/1/,6.B/
25.A/3 

Farská katechéza 
Farská katechéza-náuka k prijatiu 
Eucharistie 

18.11.2019 3.A,B/19 

Talentmánia 
triedne kolo talentmánie, 
predvádzanie svojho talentu 
deťmi  

20.11.2019 
ŠKD-Aprogen 
 

Beseda so 
spisovateľom D. 
Hevierom  

Beseda so spisovateľom Danielom 
Hevierom o jeho živote a tvorbe. 

20.11.2019 celý prvý stupeň 
 

Interaktívne 
vzdelávanie 
v Hornonitrianskom 
múzeu 

Vlastivedné aktivity, tvorivé 
dielne, besedy, hry  pre jednotlivé 
triedy 

20.11.2019 celý prvý stupeň 

Príbeh hudby Sledovanie online výchovného 
koncertu v jednotlivých triedach. 

22.11.2019 celá škola 

Coolvoley chlapci 
„súťaž“ 

Školské kolá- postup do krajského  10.11-20.2 
8.B/2 
9.A/10 

Burza práce a 
informácií 

Prezentácia stredných škôl  (voľba 
povolania) 

21.11.2019 8.B/22 

Spoznávaj a chráň 
Beseda o ochrane prírody a jej 
odlišnostiach na Islande 

2.12. aj 13.11. 
2019 

1.A, 2.A, 3.B, 4.A, 
3.B,4.B,4.C,8.B 
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Aktivita Popis Termín 
Účasť žiakov 

trieda/počet/PZ 

/118  

Divadlo: Na traky 

Návšteva Hornonitrianskej 
knižnice spojená s divadelným 
predstavením: Guľko Bombuľko, 
u žiakov sa rozvíjalo estetické 
vnímanie a základy 
spoločenského správania 
prostredníctvom divadla 

2.12.2019 
1.B/20 
1.C/19 
2.A, 2.B, 2.C/40  

Pasovanie prvákov za 
čitateľov 

Návšteva Hornonitrianskej 
knižnice spojená s pasovaním 
prvákov za čitateľov, žiaci si mohli 
požičať domov ich prvé knižky. 

29.11.2019 1.B/20  

December 

Vianočná ikebana 
Zdobenie vianočnej ikebany pre 
mesto Prievidza 

3.12.2019 7.A/4 

Návšteva HNM Stridžie dni 3.12.2019 ŠKD Aprogen  

Beseda so 
spisovateľom 
Romanom Bratom 

Beseda so spisovateľom o jeho 
knihách a tvorbe 

4.12.2019 4.A /13/, 4.C/20  

Pasovanie prvákov za 
čitateľov 

Návšteva mestskej knižnice 
spojená s pasovaním prvákov za 
čitateľov, žiaci si mohli požičať 
domov ich prvé knižky 

6.12.2019 1.A/8 

Divadelné 
predstavenie- muzikál 
Boyband 

Návšteva divadelného 
predstavenia na Novej scéne 
v Bratislave pri príležitosti 100. 
výročia SND 

9.12.2019 
6.B/20 
7.B/17 

Vianočné pohľadnice 
letia do sveta 

Tvorenie vianočných pohľadníc 
anglicky pre žiakov zo Španielska, 
Turecka a Grécka (výmena 
pohľadníc) 

2.12.-6.12.2019 
4.A/12 
4.B/16 

Mikuláš v škole Rozdávanie darčekov deťom školy 6.12.2019 9.A/7  

Mikulášsky program 
Mikulášsky program pre deti 
v dennom centre 

6.12.2019 4.C,8.A 

Vianočná pošta 
Výroba vianočných pozdravov pre 
seniorov z DD Kružlov 

10.12.2019 
1.B/20 
1.A 

Vianočná pošta 
Výroba vianočných pozdravov pre 
seniorov z DD.  

12.12.2019 1.C/19 

Vianočná pošta 
Výroba vianočných pozdravov pre 
seniorov z DD Liptovský Mikuláš. 

december 6.B/10 

Cool Voley– chlapci  
Školské kolo – volejbal- postup do 
KK 

1.10-11.12. 
2019 

8.B, 9.A 

Vianočné trhy príprava darčekov so 7.B 
6.12.-
16.12.2019 

 

Vianočné trhy 
Predvianočné stretnutie rodičov, 
učiteľov a žiakov spojené 
s predajom žiackych výrobkov  

12.12.2019 1.- 9.roč.  

Vianočná besiedka  
Vianočné pásmo v triede pre 
rodičov a starých rodičov 

12.12.2019 4.A 
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Aktivita Popis Termín 
Účasť žiakov 

trieda/počet/PZ 

Vianočná pošta Žiaci píšu dôchodcom do DD 13.12.2019 
4.C, 4.B, 3.B 
 

Vianočná besiedka 

Predvianočné stretnutie rodičov , 
žiakov a p.učiteľky, výroba 
svietnikov, kultúrne predstavenie 
detí.  

13.12.2019 1.C/19 

Vianočná besiedka 

Predvianočné stretnutie rodičov , 
žiakov a p.učiteľky, výroba 
svietnikov, kultúrne predstavenie 
detí. 

19.12.2019 1.B/20 

Projekt E-twinning 

Žiaci píšu pohľadnice vybranej 
škole, ktorá sa zúčastňuje 
projektu „Po stopách ľadového 
medvedíka“, venovanému 
ochrane životného prostredia 

18.12.2019 4.C 

Vianočné spanie v 
škole 

Odovzdávanie darčekov, 
spoločenský večer s hrami, spanie 
v škole, kino 

19.12.-20.12. 
5.A /9 
6.A/10 
15  

DFS Malý Vtáčnik 
Vianočné vystúpenie DFS Malý 
Vtáčnik 

17.12.2019 
I. stupeň/157  
II. stupeň/182  

Vianočné trhy 
Vianočná nálada na Námestí 
slobody 

17.12.2019 II. oddelenie ŠKD  

Vianočné trhy 
Vianočná nálada na Námestí 
Slobody 

18.12.2019 
ŠKD-všetky 
oddelenia 

Divadelné 
predstavenie, muzikál 
– Tisícročná včela 

Návšteva divadelného 
predstavenia v Nitre 

19.12.2019 8.A, 8.B, 9.A  

Anjelská pošta Vyhodnotenie vianočnej pošty 20.12.2019 všetky ŠKD 

Január 2020 

Biómy sveta 

1. EKO Prednáška k EKO 
olympiáde CVČ + návšteva ZOO 
kútika- zvierat uvedených 
v prednáške  

9.01.2020 8.A/1/, 7.C/2  

Farská katechéza 
Farská katechéza-náuka k prijatiu 
Eucharistie 

13.01.2020 3.A, 3.B/20  

Keramika 
Zážitkové vyučovanie VYV, 
tradičné ľudové remeslo 

14.01.2020 1.B, 1.C 

Technická súťaž 
Súťaž zameraná na obrábanie 
kovov a eletrotechniku 

16.01.2020 9.A/2 

Divadelné 
predstavenie – 
rozprávka  Robin Hood 

Návšteva divadelného 
predstavenia DAB v Nitre pri 
príležitosti 100. výročia SND. 

17.01.2020 
5.A/7/, 5.B/14/, 
5.C/21 

Deň Slovenska 
Náučné aktivity o Slovensku 
zábavnou formou 

17.01.2020 
ŠKD- všetky 
oddelenia 

Zimné hry na suchu Športové kolektívne hry 24.01.2020 
ŠKD- všetky 
oddelenia 

Farská katechéza 
Farská katechéza-náuka k prijatiu 
Eucharistie 

27.01.2020 3.A, 3.B/19 

Kultúrne pamiatky Spoznávanie kultúrnych pamiatok 29.01.2020 III. oddelenie ŠKD  
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Aktivita Popis Termín 
Účasť žiakov 

trieda/počet/PZ 

Prievidze mesta Prievidza 

Vychádzka do okolia 
školy+ sánkovačka 

Spoznávanie kultúrnych pamiatok 
v okolí školy spojené so 
sánkovačkou 

29.01.2020 I. oddelenie ŠKD  

Vychádzka do okolia 
školy 

História nášho mesta 29.01.2020 
ŠKD-Aprogen 
 

Február 2020 

Farská katechéza 
Farská katechéza-náuka k prijatiu 
Eucharistie 

10.02.2020 3.A, 3.B/19  

Divadelné 
predstavenie- Trója 

Návšteva divadelného 
predstavenia  v Nitre pri 
príležitosti 100. výročia SND 

11.02.2020 7.A, 7.C, 6.A, 6.C  

Šachový turnaj 
2. kolo šachového turnaja v ZŠ 
Šafárika spojené s vyhodnotením 

11.02.2020 50 detí 

Valentínske posedenie 
roznášanie Valentínok po 
oddeleniach 

14.02.2020 ŠKD 

Divadelné 
predstavenie - Jack and 
Joe 

Divadelné predstavenie 
v anglickom jazyku  

17.02.2020 5.-9.ročník/170 ž.  

Divadelné 
predstavenie– A Silly 
Bear 

Divadelné predstavenie 
v anglickom jazyku  

17.02.2020 
4.-5.ročník/80 ž. 
 

Karneval súťaže, diskotéka 18.02.2020 ŠKD 

Divadelné 
predstavenie Odvážny 
Jack 

Divadelné predstavenie v Dome 
kultúry 

19.02.2020 celý prvý stupeň 

Žonglér interaktívne hry so žonglérom 19.02.2020 ŠKD 

Marec 2020 

Škola bontonu 
Interaktívne predstavenie 
slušného správania sa od počiatku 
civilizácie po súčasnosť 

4.03.2020 celá škola 

 Biómy sveta II.  
2. prednáška Biómy sveta II. 
príprava k Ekoolympiáda 

4.03.2020 
7.C,8.A/3 žiačky 
  

Múzeum civilnej 
obrany 

Návšteva Múzea civilnej obrany 6.03.2020 
III.oddelenie 
V.oddelenie ŠKD 
 

Farská katechéza 
Farská katechéza-náuka k prijatiu 
Eucharistie 

9.03.2020 3.A, 3.B/19  

Beseda so 
spisovateľkou 

Beseda so spisovateľkou 
Vrkoslavovou o jej knihách a 
tvorbe 

10.03.2020 
ŠKD- spoločná 
akcia 

Jún 2020 

ENVIROSPEKTRUM 

Slovenská agentúra životného 
prostredia -4. kolo fotografickej 
súťaže detí a tínedžerov 
Envirospektrum na tému Voda 
nad zlato 

24.06.2020 6. a 7. ročník 
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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 PENIAZE, 
ktorý obsahuje 12 vzdelávacích modelov 
tvoriacich základ vyučovania, aktivačný kód 
k sprístupneniu digitálnych materiálov na portáli 
Fenomény sveta pre 35 používateľov, kompletnú 
videoknižnicu s informáciami k 450 videám od 
BBC. Úspešným zapojením sa do projektu sme 
vyhrali 2 000€ a balík PENIAZE na ďalší školský 
rok. 

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. 

EKOROK s Nestlé 

Projekt ZELENÝ NÁPAD - v rámci aktivity „Ekorok 
s Nestlé Slovensko“ realizovaný školský projekt 
„Oddychová zóna, relaxačný chodník“ zameraný 
na revitalizáciu školského areálu. Vybudovali sme  

pocitový chodník, ktorý má trinásť rôznych 
pocitových zón, bylinkovú záhradku, záhon 
trvaliek, skalku a záhon pre včely a iné 
opeľovače. Projekt bol finančne podporený 
firmou Nestlé čiastkou 1400€. 

 
 
 
Projekty školy v školskom roku 2019/2020 
 

Názov projektu 
Realizácia 

začiatok            ukončenie 
Popis, výsledky projektu 
pedagogickí zamestnanci 

Projekt “Oddychová zóna, 
relaxačný chodník“ 
EKOROK – Zelená zóna 

september 
2019 

jún 2020 Projekt „Oddychová zóna, relaxačný 
chodník“ je zameraný na revitalizáciu 
okolia školy v rámci Projektu Ekorok 
„Zelený nápad“. Cieľom projektu je: 

 podporiť program na ochranu 
a rozšírenie zelene v areáli školy,  

 premeniť areál  školy na 
environmentálnu učebňu, kde sa môžu 
realizovať vyučovacie hodiny 
zaujímavejším spôsobom, 

 vybudovať v areáli školy náučný 
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Názov projektu 
Realizácia 

začiatok            ukončenie 
Popis, výsledky projektu 
pedagogickí zamestnanci 

chodník, ktorý bude slúžiť na 
alternatívne vyučovanie prírodovedy, 
biológie, tvorby projektov, techniky  a 
iných predmetov, 

 vytvoriť  nové podmienky na 
skvalitnenie vyučovania - vyučovanie 
v prírode zážitkovou formou, podpora 
tímovej práce, riešenie problémových 
úloh,  projektové vyučovanie, 
prednášky, besedy, 

 vytvoriť priestor pre rôzne 
environmentálne aktivity – 
alternatívne vyučovanie, tvorba a 
prezentácia  žiackych projektov, 
výstavky,  realizácia prírodovedných 
a výtvarných súťaží, 

 vybudovať podnetný relaxačno – 
pocitový chodník, 

 obohatiť areál školy o kvetinové 
záhony a oddychové posedenie 
využívané počas celého dňa. 

Vzhľadom na pandemickú situáciu 
a krízové opatrenia sme celý zámer 
projektu nezrealizovali v stanovenom 
termíne. Podarilo sa nám vybudovať : 

 pocitový chodník, ktorý má trinásť 
rôznych pocitových zón, 

 bylinkovú záhradku, 

 záhon trvaliek, 

 skalku a záhon pre včielky a iné 
opeľovače. 

Použili sme staršie obrubníky, drevené 
palety, kamene a iný prírodný materiál . 
Na zalievanie používame dažďovú vodu, 
ktorú zachytávame z odtokových rín  do 
sudov. Ďalšie plánované aktivity 
zrealizujeme v ďalšom školskom roku. 
Projekt bol finančne podporený firmou 
Nestlé čiastkou 1400€. 

Mestské včely  
(CEE Živica) 

15.10.2019 29.10.2019 Žiaci 8.A, 6.A,6.B,6.C si  zahrali interaktívnu 
hru včely.  Hra oboznámila triedy ako žijú 
včely od jari až do zimy, čo všetko sa deje 
v úli, čo počas roka včely stretáva, čo im 
pomáha a čo im škodí. Žiaci hravou 
zábavnou formou pochopili celoročný 
cyklus života včely. Prostredníctvom 
interakcie na hernom pláne mali možnosť 
zažiť, čo včelám pomáha a čo im škodí. 
Žiaci sú po absolvovaní  hry schopní 
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Názov projektu 
Realizácia 

začiatok            ukončenie 
Popis, výsledky projektu 
pedagogickí zamestnanci 

povedať, akými aktivitami môžu včelám 
pomôcť.  
Na Centrum environmentálnej a etickej 
výchovy ŽIVICA sme zaslali spätnú väzbu a  
hru Spojenej škole v  Dudinciach.  

Hovorme o jedle 14.10.2019 18,10.2019 Zrealizovali sme výtvarný projekt a súťaž  
„Chutné maľovanie“. Zapojili sa žiaci 1. a 
2.stupňa. V škole sme uskutočnili 
prezentáciu žiackych prác. 

Vianočná pošta 8.A 1.11.2019 dec.2019 Žiaci napísali vianočnú pohľadnicu 
konkrétnemu seniorovi, ktorý je 
umiestnený v sociálnom zariadení.  

Hravo ži zdravo 
(Potravinárska komora 
Slovenska) 

september 
2019 

február 
2020 

Súťažný internetový kurz o zásadách 
správnej výživy a zdravého životného štýlu 
pre žiakov 5. roč. Informácie a riešenia boli 
realizované na hodinách INF, žiaci mohli 
aktívne pokračovať i prácou z domu. 

EKOROK 2020 „Oslava 
Zeme“ 

september 
2019 

jún 2020 V rámci projektu Ekorok sme realizovali 
aktivity súvisiace s environmentálnou 
výchovou v jednotlivých ročníkoch a 
triedach s celoškolskou pôsobnosťou. 
Jednotlivé aktivity boli uverejňované na 
webovej stránke školy  v časti EKOROK 
2020. V závere projektu boli vybraté tri 
najlepšie  miniprojekty, ktoré boli 
zverejnené na web stránke CVČ Prievidza. 
Súčasťou projektu bola i realizácia nášho 
projektu „Oddychvá zóna a relaxačný 
chodník“. 

Fenomény sveta - Peniaze marec 2020 apríl 2020 Vzdelávací projekt PENIAZE je zameraný 
na inovatívne, atraktívne a zážitkové 
vyučovanie v oblasti finančnej gramotnosti 
prostredníctvom sprístupnených 
digitálnych materiálov na portáli 
Fenomény sveta pre 35 používateľov, 
kompletnej videoknižnice s informáciami 
k videám od BBC. Žiaci 7.A a 8.A triedy sa 
zapojili do projektu „Peniaze“ v rámci 
predmetu matematika.  

Expedície Peniaze –
Fenomény sveta 

máj 2020 jún 2020 Žiaci 6.A, 7.A, 8.A a 9.A sa zapojili do 
súťaže v rámci projektu Peniaze počas 
dištančného vzdelávania. Okrem bohatých 
vedomostí a poznatkov, ktoré žiaci 
realizáciou projektu získali, úspešne splnili 
i všetky úlohy súťažnej časti a škola bola 
obdarená finančnou sumou 2000€ 
a edukatívnym balíčkom Peniaze na ďalší 
školský rok.  
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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 

  

 
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 prvý stupeň ZŠ, každá je vybavená bielou keramickou 
tabuľou, dataprojektorom, reproduktormi, interaktívnou tabuľou,  

 12 poloodborných učební pre druhý stupeň ZŠ, učebne sú zamerané na 
vyučovanie vybranej skupiny predmetov, každá je vybavená bielou keramickou 
tabuľou, dataprojektorom, reproduktormi, z toho je 7 učební vybavených aj 
interaktívnou tabuľou,  

 1 učebňa FYZ – CHE ,vybavená dataprojektorom a interaktívnou tabuľou,  
 2 PC učebne (PC1 – Sino Zero klient, interaktívna tabuľa, dataprojektor,PC2 – 

Sino Zero klient, biela tabuľa, dataprojektor),   
 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 prvého stupňa ZŠ. 

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 20 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 2019 
 

http://www.vykazy.sk/vksoh/2019/ssz/protokol.php?id_prot=BKVXOMBYHO 
 
 

Poskytnutá dotácia 
spôsob ich použitia v členení podľa finančných 

aktivít 

  €   € 

dotácia zo štátneho rozpočtu 
-normatívne prostriedky  

801627 mzdy + odvody 689649 

  plyn a elektrika 15229 

  voda 1353 

  výpočtová technika 6620 

  telefóny + poštové poplatky+internet 772 

  interiérové vybavenie 14491 

  knihy a odborná literatúra 890 

  softvér a licencie 1283 

  údržba strojov 191 

  údržba budovy 3486 

  dohody pracovné 6466 

  nemocenské transfery 2302 

  dávky jednotlivcom  0 

  stravovanie 10878 

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

8498 
 

  nákup strojov a zariadení 11594 

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

25380 

  Spolu 799082 
  Prenesené do roku 2020 2545 

Dotácia zo štátneho rozpočtu – 
nenormatívne prostriedky 

10647 Lyžiarsky výcvik, škola v prírode 
10647 

 

 

Vzdelávacie poukazy 4819 
Mzdy a odvody 4050 

Materiálne zabezpečenie 769 

  Spolu 4435 

dotácia z podiel. daní mesta 154256 mzdy + fondy 126560 

  energie + plyn 12633 

  voda 2326 

  telefóny + poštové a bank. poplatky 212 

  softvér a licencie 226 

  učebné pomôcky 0 

http://www.vykazy.sk/vksoh/2019/ssz/protokol.php?id_prot=BKVXOMBYHO
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Poskytnutá dotácia 
spôsob ich použitia v členení podľa finančných 

aktivít 

  údržba zariadení 70 

  údržba budovy 0 

  
ostatné školenia, čistiace 
kancelársky, všeobecné služby 

12229 

  Spolu 154256 

  Mzdy + fondy 0 

Finančné prostriedky od rodičov 
na čiastočnú úhradu nákladov  

34330 Energie, plyn, voda 6270 

  Nákup strojov a zariadení  2466 

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

1614 

  
všeobecný materiál čistiace 
prostriedky  

1916 

  
všeobecné služby inštalácie opravy 
zariadení, tvorba SF  

6258 

  telefóny poštové a bankové poplatky 500 

  softvér 204 

  Nákup interiérového vybavenia 5350 

  Nákup výpočtovej techniky 2538 

  Spolu  27116 

  Prenesené do roku 2020 7214 

finančné prostriedky získané od 
rodičov alebo zákonných 

zástupcov žiakov, právnických 
alebo fyzických osôb 

1488 
Interiérové vybavenie, materiálne 
zabezpečenie 

1488 

  Prenesené do roku 2020 0 

Mesto účelové finančné 
prostriedky 

26180 
Mzdy+odvody navýšenie platov 
v ŠJ+ŠKD 

6815 

  
Investičný projekt „rekonštrukcia 
kanalizácie“  

18393 

  Financovanie  špeciálneho pedagóga 0 

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

520 

  
Materiál na výzdobu (Vianoce + 
Veľká noc + Deň rodiny) 

452 

  Spolu 26180 

Prenesené z roku 2018 
kapitálové prostriedky 

0 Investičný projekt  0 

  spolu 0 

 

V školskom roku 2019/2020 sme získali finančné prostriedky z plnenia 5 nájomných zmlúv 
(2 604,59€), zo zberu papiera (86,26€), z celoškolskej akcie Vianočné trhy (949,26€), 
z EkoRoku (1910€), Projekt Fenomény sveta  (2000€),  rodičovský príspevok (5457€). 
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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 2019/2020 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 aj v školskom roku 2019/2020 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 – 2019.  Žiaci ISCED1 sa zapojili do súťaže Čitateľský oriešok. 
V úlohách si precvičili čítanie s porozumením, vnímanie medzipredmetových vzťahov a 
logické myslenie. Súťaž tiež rozvíjala ich predstavivosť, obrazotvornosť a čitateľskú 
gramotnosť, ktorá 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 
2019/2020 bola zameraná na prehlbovanie citových vzťahov a rozvíjanie charakterových 
vlastností detí, ktoré sa vyžadujú pri nástupe do ZŠ. V mesiaci október bolo zrealizované 
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podujatie pod názvom „Hríbikové slávnosti“. Podujatie sa stretlo s veľkým ohlasom. Ďalšie 
plánované akcie sa z dôvodu mimoriadneho prerušenia vyučovania neuskutočnili. 

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/3.A 

Prepoštská jaskyňa Poznať históriu okolia. 30 žiakov/6.A,6.B 

Včelia záhrada Priamy kontakt so živým 
tvorstvom včiel. 

28 žiakov/2.B, 2.C 

Zlatá prievidzská cesta Prehliadka zachovalých 
architektonických pamiatok 

a pamätihodností mesta 
Prievidza. 

25 žiakov/3.A, 4.A 

Okrasné rybníky Remata Prednáška a kontakt so 
zvieratami. 

39 žiakov/1.B, 1.C 

Po stopách Veľkej Moravy Spoznať dejiny našich predkov 
v období Veľkej Moravy. 

44 žiakov/7.A, 7.B, 7.C 

Hvezdáreň Malé Bielice 
a ovocný sad Látkovce 

Postavenie planét vo vesmíre 
a vývin ovocného plodu. 

APROGEN 1. – 4. ročník 

Prepoštská jaskyňa Spoznávať významné miesta 
v našom okolí. 

39 žiakov/4.B, 4.C 

Slovenské banské múzeum a 
Terra Permonia 

Prehliadka štôlne a tvorivé 
dielne – práca s rôznymi 

technickými zariadeniami. 

37 žiakov/3.B, 4.B 

Múzeum slovenskej dediny 
v Martine a Dom J. C. 

Hronského 

Oboznámiť sa s expozíciou 
múzea, vianočná lektorská 
prehliadka a tvorivé dielne. 

Život a tvorba J. C. Hronského. 

46 žiakov/5.A, 5.B, 5.C 

Vianočná Viedeň Prehliadka historického centra 
mesta a návšteva 

prírodovedného múzea. 

35 žiakov/5. – 8. ročník 

Návšteva divadelného 
predstavenia a spoznávanie 

historického centra 
Bratislavy 

Návšteva divadelného 
predstavenia a spoznávanie 

pamätihodností v centre 
Bratislavy. 

37 žiakov/6.B, 7.B 

Návšteva divadelného 
predstavenia v Nitre 

Návšteva divadelného 
predstavenia Robin Hood 

organizovaného pri príležitosti 
100. výročia SND. 

49 žiakov/5.A, 5.B, 5.C 

Muzikál TRÓJA Návšteva divadelného 
predstavenia v Nitre, 

pripomenutie si 100. výročia 
SND. 

49 žiakov/ 6.B, 7.A, 7.C 
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Týždeň vedy a techniky Výstava minerálov a hornín, 
praktické cvičenia. 

31 žiakov/9.A, 9.B 

Exkurzia do Bojníc Pozorovanie prírodných 
a kultúrnych spoločenstiev. 

12 žiakov/4.A 

Bojnice – kultúra regiónu Poznávanie kultúrneho 
regiónu. 

12 žiakov/7.A 

 

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 

Deň s mládežou – mladí pre 
Prievidzu 

Prezentácia stredných škôl. 55 žiakov/8.A, 8.B, 9.A 

Európsky týždeň športu Plnenie súťažných disciplín. Všetci žiaci školy 

Slovensko spieva Výchovný koncert s cieľom 
prebudiť u detí radosť zo 

spevu. 

1. stupeň 

M. Rastislav Štefánik Výchovný koncert k Roku M. R. 
Štefánika. 

55 žiakov/8.A, 8.B, 9.A 

Deň otvorených dverí 
Mestského úradu v  Prievidzi 

Prehliadka priestorov 
mestského úradu a fungovanie 

samosprávy.. 

16 žiakov/9.A 

Konferencia žiackych 
školských rád 

Prezentácia práce žiackych 
školských rád a výmena 

skúseností. 

5 žiakov/ 6. – 8. roč. 

Aby bolo deti lepšie počuť Bubnovačka – detstvo bez 
násilia, práva dieťaťa. 

100 žiakov/2. – 5. ročník 

Školské brány bez šikany Účasť v pilotnom projekte 
výtvarnej súťaže. 

24 žiakov/3.B 

Irán – zahalená krása Projekcia programu ,,Svet 
okolo nás“ 

2. stupeň 

 
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 (základný plavecký výcvik, bedmintonový turnaj, 
stolnotenisový turnaj, turnaj vo futbale, cezpoľný beh, volejbalový turnaj). 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. 
Žiaci sa svojimi prácami zapojili do výtvarnej súťaže „Chutné maľovanie“. 

V školskom roku 2019/2020 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 
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telovýchovným a kultúrnym tradíciám boli plánované a zabezpečené v jarných 
mesiacoch (máj, jún), no z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej šírením 
koronavírusu COVID 19 a prerušeniu vyučovania na školách sa neuskutočnili. 

 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 37 žiakov 
3.A, 3.B 

/ 

Lyžiarsky výcvik 
Tále, Penzión Dúhový pstruh, Bystrá 

37 žiakov  
7.A, 7.B, 7.C 

37 žiakov 
150€/žiak 

 
 

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, podujatia pripravované v rámci projektu EKOROK s Nestlé, účasť na filmovom 
festivale Envirofilm- Ekotopfilm. 

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 vzdelávaniach a webinároch, študovaním pedagogickej 
literatúry, ale aj prostredníctvom časopisu Naša škola a z mnohých ďalších zdrojov. 

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: 

 

Názov aktivity Popis, cieľ Účasť žiakov/trieda 

Tvorivé dielne s včielkou Beseda o chove včiel a ich 
produktoch spojená 
s tvorivými dielňami. 

28 žiakov/2.B, 2.C 

Pasovanie prvákov za 
čitateľov 

Skladanie sľubu čitateľov, 
divadielko s besedou. 

47 žiakov/1.A,1.B,1.C 

Tvorivé dielne pre žiakov       
2. stupňa 

Beseda s ilustrátorom detských 
kníh A. Dudekom. 

21 žiakov/7.A, 8.A 

Beseda s ilustrátorom Súbor aktivít a súťaží na 
podporu čitateľskej 

gramotnosti. 

14žiakov/3.A 

Beseda s Danielom 
Hevierom 

Živé literárne postavy – deti 
.ako knižní hrdinovia. 

100 žiakov/2. – 4. ročník 

Divadlo na doskách Prehliadka divadelných 
súborov. 

42 žiakov/3. ročník 

Stretnutie so spisovateľom Beseda so spisovateľom 
Branislavom Jobusom. 

32 žiakov/4.A, 4.C 
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Beseda s G. Futovou Predstavenie literárnej tvorby. 53 žiakov/2.A, 3.C, 3.A, 4.A 

Divadlo na papieri Beseda so spisovateľom 
Júliusom Belanom 

56 žiakov/2. – 3. ročník 

 
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.  

Prostredníctvom projektu „Fenomény sveta – Peniaze“ vyučujúce zmenili klasické 
vyučovanie na zážitok zo spoznávania a hľadania odpovedí na otázky, ktoré žiakov 
zaujímali. Digitálny obsah so stovkami aktivít poskytol pedagógom účinný nástroj na 
upevňovanie vedomostí  žiakov. Využitý bol nielen priamo na vyučovacích hodinách, ale aj 
na domáce precvičovanie učiva v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania počas 
pandémie spôsobenej koronavírusom COVID-19. 

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.  

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  a realizovali 
triednické hodiny 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.icm.sk, 
www.www.opotravinach.sk, www.schools-for-health.eu, www.skolskeovocie.sk, 
www.obchodsludmi.sk, www.minedu.sk, www.statpedu.sk, www.vudpap.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. 

Koordinátorka prevencie zosúladila plán preventívnych aktivít s Plánom 
výchovného poradenstva a profesijnej orientácie na školský rok 2019/2020, vypracovala 
plán besied s odborníkmi na školský rok 2019/2020 a skoordinovala plán preventívnych 
aktivít školy s plánom Žiackej organizačnej rady. Učitelia ETV a OBN priebežne využívali na 

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/
http://www.bezpecnenainternete.sk/
http://www.stopline.sk/
http://www.bezpre.sk/
http://www.icm.sk/
http://www.opotravinach.sk/
http://www.skolskeovocie.sk/
http://www.obchodsludmi.sk/
http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.vudpap.sk/
http://www.vudpap.sk/
http://www.minedu.sk/


36 

svojich vyučovacích hodinách doplnkový učebný a tréningový text ,,Vieme, že...“ a „Cesta 
k emocionálnej zrelosti“.  

V priebehu školského roku 2019/2020 učitelia organizovali mimoškolskú záujmovú 
činnosť žiakov prostredníctvom krúžkovej činnosti s cieľom účelného využívania voľného 
času. Krúžková činnosť sa realizovala do prerušenia vyučovania na školách spôsobeného 
šírením koronavírusu COVID 19. Žiaci sa zúčastňovali i 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.  

V priebehu školského roku  učitelia so žiakmi skrášľovali 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 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. 

Počas celého školského roku 2019/2020 mali žiaci možnosť zúčastňovať sa 
podujatí s protidrogovou tematikou pod vedením odborníkov. 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. 

 

Prednášky, besedy a aktivity realizované v rámci primárnej prevencie v školskom roku 
2019/2020 

Trieda Zameranie Realizácia Termín 

V.A,B Škodlivosť fajčenia pre RÚVZ Bojnice – zdravotná sestra A. 10.12.2019 
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ľudský organizmus Gálisová, Ing. A. Šimková  

V.C 
Škodlivosť fajčenia pre 
ľudský organizmus 

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

6.12.2019 

VIII.A,B 
Poruchy príjmu potravy – 
prevencia obezity, 
anorexia, bulímia 

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

9.3.2020 

IX.A Obchodovanie s ľuďmi CPPPaP Prievidza – Mgr. E. Bartová 14.2.2020 

 

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.  

Všetky aktivity primárnej prevencie realizované v školskom roku 2019/2020 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 – 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, 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 súťaží  a športových podujatí 
s cieľom vytvoriť podmienky pre zvýšenie motivácie žiakov zapájať  sa do procesu nácviku 
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telovýchovných činností a prispievať k prevencii negatívnych javov medzi mládežou 
v našej škole.  

Na jeseň 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. 
 
 

PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH V OBLASTI  VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA 

A PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE 

Činnosť výchovnej komisie v školskom roku  2019/2020 
 
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. V priebehu školského roka sa nevyskytli závažné 
priestupky voči školskému poriadku, výchovná komisia v uplynulom školskom roku 
zasadala 1x. 
 
Zasadnutia výchovných komisií 

Riešený problém 
Počet prerokovaných výchovno-
vzdelávacích problémov 

Nevhodné vyjadrovanie  sa k spolužiakovi 2 

Počet zasadnutí výchovnej komisie spolu: 1 

 

Prehľad udelených výchovných opatrení na výchovných komisiách 
 

Typ výchovného opatrenia Počet 

Pokarhanie triednym učiteľom 2 
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Vyhodnotenie Plánu práce výchovného poradenstva a profesijnej orientácie v školskom 
roku 2019/2020 
 
 Hlavnými úlohami výchovného poradcu pre školský rok 2019/2020 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. 

 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. 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 
možnosť v priebehu školského roka absolvovať konzultácie k výberu strednej školy. Počas 
mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19 boli žiaci a ich zákonní 
zástupcovia informovaní výchovnou poradkyňou o spôsobe podávania prihlášok 
a harmonograme prijímacieho konania prostredníctvom videokonferencií v programe MS 
Teams, prostredníctvom telefonickej, e-mailovej komunikácie a internetovej žiackej 
knižky. Prostredníctvom programu MS Teams žiaci zároveň absolvovali s výchovnou 
poradkyňou individuálne konzultácie k výberu stredných škôl. 

Na pôde ZŠ sa so svojou ponukou odborov v priebehu školského roka 
odprezentovali  LEAF Academy Bratislava a SOŠ Jána Antonína Baťu Partizánske. 
 Dňa 16.1.2020 sa uskutočnilo rodičovské združenie rodičov žiakov 9. ročníka 
s cieľom podať rodičom potrebné informácie k prijímaciemu konaniu na SŠ.  

 Dňa 16.1.2020 sa v rámci projektu Trenčianskeho samosprávneho kraja „Hrdina 
remesla“ uskutočnila technická súťaž. V kategórii „ručné obrábanie kovov“ sa žiak 9.A, 
Andrej Filip Richter, stal úspešným riešiteľom a v kategórii „elektronika“ žiak 9.A, Matúš 
Chudý, obsadil 3. miesto. 

 Počas školského roku 2019/2020 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 žiakov a ich individuálnymi vzdelávacími programami. Priestupky 
voči školskému poriadku boli riešené prostredníctvom zasadnutia výchovnej komisie a 
individuálnymi pohovormi so žiakmi. 
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Zrealizované besedy a aktivity 
 

Trieda Zameranie Realizácia Termín 

VII.A, B, C 
dievčatá 

Čas premien 
MP Education, s.r.o. – Mgr. V. 
Holecová 

5.3.2020 

VIII.A,B 
Komunikácia, asertivita, 
empatia 

CPPPaP Prievidza – Mgr. E. 
Bartová 

20.4.2020 

VIII.A, B Burza práce a informácií  ÚPSVaR Prievidza 21.11.2019 

IX.A 

Psychodiagnostika žiakov ZŠ – 
profesijná orientácia pre 
nerozhodných a profesijne 
nevyhranených 

CPPPaP Prievidza – Mgr. E. 
Kokindová 

15.11.2019 

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

CPPPaP Prievidza – Mgr. E. 
Kokindová 
 

21.11.2019 

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

11.12.2019 

IX.A Duálne vzdelávanie 
Centire, s.r.o. – regionálny 
koordinátor pre duálne 
vzdelávanie 

14.2.2020 

 
 
 
 

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. 

Vynikajúce výsledky žiaci dosiahli v olympiáde v anglickom a nemeckom jazyku. 
Veľký úspech zaznamenal Peter Oswald, v olympiáde v nemeckom jazyku obsadil 
vynikajúce 1. miesto v krajskom kole. Postúpil do celoslovenského kola, ktoré sa 
neuskutočnilo z dôvodu pandémie spôsobenej koronavírusom COVID-19. Žiačka Tamara 
Kučerová sa v silnej konkurencii umiestnila na vynikajúcom 2. mieste v krajskom kole 
olympiády  z anglického jazyka. 

Tradícia literárnych súťaží je na našej škole silná a dlhoročná. V 18. ročníku 
krajského kola literárnej súťaže  „Píšem, píšeš, píšeme“ získala Veronika Plachá 1. miesto. 
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V okresnom kole literárnej súťaže „Šaliansky Maťko“ II. kategória sa umiestnil Jakub Lavuš 
na 2. mieste. 

V školskom roku 20119/2020 sme výborné umiestnenia dosiahli aj v športových 
súťažiach. Chlapci 9. ročníka si vybojovali 1. miesto v okresnom kole súťaže v bedmintone 
a 2. miesto v krajskom kole súťaže vo volejbale. 

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

Medzi klady je potrebné zaradiť i prevádzkovanie internetovej žiackej knižky pre 
rodičov a elektronickú evidenciu 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 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 1A 
Oliver A. Oboňa  4. 
miesto 
kategória 1B 
Tamara Kučerová 1. 
miesto 

 
 
 

2. miesto 

 

Olympiáda v NEJ 
kategória 1A 
Peter Oswald 1. miesto 

1. miesto zrušené 

Olympiáda zo SJL 
Karolína Gregorová 8 m. 
ÚR 

  

Matematická olympiáda 

kategória Z5 
Aurel Perkacz 2. miesto 
kategória Z9 
Timea Hajrová 6. miesto 

  

BIO olympiáda 
kategória C 
Veronika Plachá 8. m. - 
ÚR 

  

Geografická olympiáda 

kategória E 
Veronika Plachá 8. m. – 
ÚR 
Matúš Bielik – 12. m. - ÚR 
kategória G 
Viktor Palkovič 7. m. - ÚR 

  

Dejepisná  olympiáda 
Veronika Plachá 25. m. - 
ÚR 
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Názov súťaže 
Okresné/Obvodné 

kolo 
Krajské kolo Celoslovenské kolo 

Chemická 
olympiáda/dištančná 
forma 

kategória D 
Veronika Plachá 11. m. - 
ÚR 

  

Technická olympiáda 
Matúš Chudý  4. miesto 
Maroš Tomašov 6. miesto 

  

Hviezdoslavov Kubín – 
poézia 

III. kategória 
Lara Matušková 1. miesto 

  

Šaliansky Maťko 
I. kategória 
Jakub Lavuš 2. miesto 

  

Štúrov a Dubčekov 
rétorický Uhrovec 

I. kategória 
Liana Košová 2. miesto 

  

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

/ 
Veronika Plachá  
1. miesto 

 

Príroda plná vedomostí 

Bianka Hatalová 1. miesto 
Barbora Babeľová 1. 
miesto 
R. Milan Henčel 3. miesto 
Tatiana Podolová 3. 
miesto 

  

Šachový turnaj 

Natália Košová 1. miesto 
Anna Hanková 2. miesto 
Samuel Pánik 1. miesto 
Miroslav Helbich 2. 
miesto 
Matúš Kupka 3. miesto 
Patrik Šingliar 3. miesto 

  

Volejbal chlapci 1. miesto 
regionálne kolo 1. miesto 
krajské kolo 2. miesto 

 

Bedminton chlapci 1. miesto   

Stolný tenis žiačok ZŠ 1. miesto 
regionálne kolo  - 2. 
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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- v priestoroch školského stravovania:  

o maľovanie skladov a stien, 

o výmena svietidiel – kuchyňa, 

o výmena vchodových dverí, 

o výmena okna v toaletách, 

o výmena výdajných okien, 

- učebňa FYZ – CHE: 

o maľovanie, oprava stien, 

o oprava podlahy a rozvodov elektriky a vody, 

o výmena zariadenia – stoly pre žiakov, 

o výmena svietidiel, 

- revitalizácia šk. areálu (predná časť) „Oddychová zóna a relaxačný chodník“  - 

vybudovanie pocitového chodníka, bylinkovej záhradky, záhonu s letničkami 

a trvalkami, systému na zavlažovanie, 

- drobné opravy elektroinštalácie, telovýchovného náradia a zariadenia školy, 

- nákup: 

o 12 ks notebooky Acer, licencie WIN 10, Office 2019, 

o 5 ks PC, licencie WIN 10, Office 2019, 

o 5 ks monitory,  

o 1 ks dataprojektor, 

o 2 ks 3D tlačiareň, 

o hlasovacie zariadenie, 

o 11 ks koberce (triedy, knižnica), 

o 3 ks hracie stoly na spoločenské hry, 

o kuchynský kútik do kancelárie,  

o 14 ks lavice žiacke, 45 ks stoličky žiacke, 16 ks čalúnené stoličky žiacke, 16 ks 

stoličky učiteľské, 

o 1 ks kartotéka, 5 ks plechová skriňa, 

o kancelárske regály do kabinetu, 

o telovýchovné náradie, 

o didaktické pomôcky na vyučovanie ANJ, MAT, HUV, FYZ, 

o stavebnice LEGO, 

o 3 ks vyrezávací a embasovací prístroj, 

o stravovací systém na evidenciu stravy, 

o zariadenia do ŠJ: varný kotol 80 l, konvektomat, 2 ks chladnička, Gastro stôl,  

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. 
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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 2019/2020 

P.č. Krúžok Ročník 
Počet 
žiakov 

Počet 
VP 

Vedúci Čas konania 

1 Hry s legom 1 1.-2. 17 17 PaedDr. Čavojská štvrtok 14:00-16:00 

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

3 Šikovné ruky 1.-2. 12 12 Mgr. Wittemanová streda 14:00-16:00 

4 Vedomostné hry 1 9.A 14 14 Mgr. Galovičová 
utorok 14:00-16,00 
streda 14:00-16:00 

5 Vedomostné hry 2 9.A 14 14 Mgr. Krajčíková 
utorok 14:00-16,00 
streda 14:00-16:00 

6 Stavanie robotov z lega 5.-9. 14 14 Mgr. Jacková utorok 14:00-16:00 

7 Florbal 5.-8. 22 22 Mgr. Macko štvrtok 14:00-16:00 

8 Minihádzaná 1.4. 22 22 Mgr. Lomnická 
utorok 13:30-14:30 
streda 13:00-14:00 

9 Výtvarný krúžok 1.-4. 16 16 Mgr. Gregorová utorok 13:00-15:00 

 Spolu:  147 147   
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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 je dopĺňané podľa potrieb, je na dobrej úrovni. 

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

 
 

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...). 
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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. 
 
 

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.  
 
 
 
Príloha: 
Správy - Priebeh vyučovania v období mimoriadnej situácie a prerušenia vyučovania na 
školách v súvislosti s pandémiou COVID-19 


