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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. Adresa elektronickej schránky: Základná škola, Mariánska ulica 554/19,  Prievidza 
 

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

7. Vedenie školy 
 

Mgr. Miroslava Hepnerová  riaditeľka školy vedenie@marianska.sk 

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

Mgr. Katarína Oberfrancová výchovná poradkyňa oberfrancova@marianska.sk 

Soňa Pajdlhauserová vedúca vychovávateľka pajdlhauserova@marianska.sk 

 

8.  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 2020/2021 pracovala rada školy do ustanovenia novej Rady školy 
pri ZŠ, Mariánska ulica 554/19, Prievidza 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 

 

mailto:vedenie@marianska.sk
http://www.marianska.sk/
mailto:vedenie@marianska.sk
mailto:mihalovicova@marianska.sk
mailto:oberfrancova@marianska.sk
mailto:pajdlhauserova@marianska.sk
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Rada školy pracovala v zložení 11 členov, postupovala v zmysle zákona č.596/2003 
Zb. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a v súlade s ustanovením § 24,25. 
V školskom roku 2020/2021 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). 

Po uvoľnení opatrení počas núdzového stavu a mimoriadnej situácie. sa uskutočnilo 
ustanovujúce zasadnutie Rady školy pri ZŠ, Mariánska ulica 554/19, Prievidza. 

Rady školy pri ZŠ, Mariánska ulica 554/19, Prievidza bola ustanovená 29.04.2021 na 
štvorročné funkčné obdobie. 

Pracovala v zložení: 

 

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

Mgr. Jarmila Repiská zvolený zástupca pedagogických  zamestnancov 

Alena Masariková zvolený zástupca nepedagogických  zamestnancov 

Ing. Peter Hoppan zvolený zástupca rodičov 

Ing. Miroslav Kratka zvolený zástupca rodičov 

Ing. Martin Petráš zvolený zástupca rodičov 

Ľubica Porubcová podpredseda a zapisovateľ RŠ, 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 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 výchovno-vzdelávacej činnosti žiakov a projektov školy. 
Rada školy nemá vlastný majetok. 
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B)   PREHĽAD O TRIEDACH A ŽIAKOCH 

SPOLU  

počet žiakov: 417 

počet tried: 25 

naplnenosť tried: 16,68 

 
APROGEN 

 

počet žiakov: 91 

počet tried: 9 

naplnenosť tried: 10,11 

 
Klasické triedy 

 

počet žiakov: 326 

počet tried: 16 

naplnenosť tried: 20,38 

 
 

Prehľad tried – k 15.9.2020 
1. stupeň ZŠ 

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

1 1.A 
APROGEN 

5 3 2 PaedDr. Anna Valterová 

2 1.B 22 12 10 Mgr. Katarína Letavajová 

3 1.C 22 11 11 Mgr. Jarmila Repiská 

4 2.A 
APROGEN 

8 2 6 PaedDr. Alena Čavojská 

5 2.B 19 13 6 Mgr. Kristína Wittemannová 

6 2.C 20 13 7 Mgr. Michaela Kašičková 

7 3.A 
APROGEN 

14 6 8 PaedDr. Monika Malotová 

8 3.B 17 8 9 Mgr. Miriam Lomnická 

9 3.C 15 8 7 Mgr. Daniela Hajrová 

10 4.A 
APROGEN 

13 8 5 Mgr. Elena Antalíková 

11 4.B 25 11 14 Mgr. Monika Gregorová 

spolu: 180 95 85  

2. stupeň ZŠ 
P.č. Trieda Počet žiakov Počet chlapcov Počet dievčat Triedny učiteľ 

12 5.A 
APROGEN 

12 6 6 Mgr. Ľubica Galovičová 

13 5.B 20 11 9 Mgr. Žofia Kopnická 

14 5.C 21 10 11 Ing. Eva Lesáková 

15 6.A 
APROGEN 

10 8 2 RNDr. Andrea Hrušková 

16 6.B 15 10 5 Mgr. Daniela Bezáková 

17 6.C 20 6 14 Mgr. Veronika Gregorová 
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18 7.A 
APROGEN 

10 2 8 Mgr. Lucia Mellová 

19 7.B 22 13 9 Mgr. Katarína Rosinová 

20 7.C 22 10 12 Mgr. Alena Hírešová 

21 8.A 
APROGEN 

11 6 5 Mgr. Miroslava Bartová 

22 8.B 20 9 11 Mgr. Viera Jacková 

23 8.C 21 9 12 Mgr. Jozef Macko 

24 9.A 8 3 5 Mgr. Lenka Krajčíková 

25 9.B 25 13 12 Mgr. Eduard Jelačič 

spolu: 237 116 121  

1.a 2. stupeň spolu 417 211 206 
 

V septembri 2020  nastúpilo do 25 tried 417 žiakov, do prvého ročníka nastúpilo 49 
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. 5 

   2. 8 

   3. 14 

   4. 13 

   5. 12 

   6. 10 

   7. 10 

   8. 11 

   9. 8 

 

Prehľad počtu integrovaných žiakov s IVP 

 

Ročník 
Počet 
žiakov 

Kategória 

II. 2 Pervazívna vývinová porucha 

  ADHD 

III. 1 ADD 

IV. 2 Dyslexia, dysortografia 

  Dyslexia, dysortografia, dysgrafia 

V. 2 ADHD 

  ADHD 

VI. 3 Aspergerov syndróm, ADHD, dyslexia, dysortografia 

  Pervazívna vývinová porucha, sluchové postihnutie 

  Viacnásobné postihnutie - telesné a zrakové 
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VII. 4 Dyslexia, dysortografia, dysgrafia, balbuties 

  Aspergerov syndróm, dysgrafia, dysortografia 

  Dysgrafia, dysortografia 

  ADD 

VIII. 3 Dysortografia, deficit pozornosti 

  ADHD s prevahou poruchy pozornosti, Diabetes mellitus I. 
typu 

  Dysortografia, dyslexia, dysgrafia 

IX. 4 Hyperkinetická porucha správania - ADHD 

  Dysortografia 

  ADHD, dysgrafia, dysortografia, dyslexia 

  Dysortografia 

Počet žiakov spolu:  21 

 

Žiaci s vývinovými poruchami učenia 

 

Vývinová porucha učenia/ 
činiteľ ovplyvňujúci vzdelávanie 

Počet žiakov 
spolu 

Ročník 
Počet žiakov 

v  ročníku 

ADD, ADHD 13 II. 1 

  III. 1 

  IV. 2 

  V. 2 

  VI. 2 

  VII. 1 

  VIII. 2 

  IX. 2 

Porucha učenia 13 III. 1 

  IV. 3 

  VII. 3 

  VIII. 3 

  IX. 3 

Pervazívne vývinové poruchy, Aspergerov  3 II. 1 

syndróm  VI. 1 

  VII. 1 

Narušená komunikačná schopnosť 2 VII. 1 

  VIII. 1 

Ostatné 3 IV. 1 

  VI. 1 

  VIII. 1 
 

Poznámka: 
Jeden žiak môže mať aj viacero vývinových porúch učenia alebo činiteľov ovplyvňujúcich 
vzdelávanie. 
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Žiaci  v ŠKD – školskom klube detí  

Školský klub detí pracoval v 6 oddeleniach. K 15.09.2020 bolo zapísaných 165 detí. 
 

Meno Zaradenie úväzok 
povinný 
úväzok 

úväzok v 
% 

počet 
detí 

Ing. Bukovinská Zuzana 
1. oddelenie 

vychovávateľka ŠKD 25 25 100 26 

Benedikovičová Stanislava 
2. oddelenie 

vychovávateľka ŠKD 25 25 100 27 

Mgr. Budiašová Adriána 
3. oddelenie 

vychovávateľka ŠKD 25 25 100 28 

Junasová Žanet 
4. oddelenie 

vychovávateľka ŠKD 20 25 80 26 

Mgr. Borková Beáta 
5. oddelenie 

vychovávateľka ŠKD 15 25 60 28 

Pajdlhauserová Soňa 
6. oddelenie - Aprogen 

vychovávateľka ŠKD 19 25 100 30 

 
 

C) ZAPÍSANÍ ŽIACI DO PRVÉHO ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

Zápis žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2021/2022 sa uskutočnil 28. apríla 
2021. Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej šírením koronavírusu COVID 19 sa 
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 škole, kde ju bolo možné podať zákonným zástupcom dieťaťa. 

Zapísali sme 50 žiakov, z toho 2 deti pokračujú v predprimárnom vzdelávaní v MŠ 
na základe žiadosti zákonného zástupcu, 2 deti boli prijaté do prípravného ročníka v ZŠ 
Brezolupy. 

Do programu APROGEN  - vzdelávanie žiakov s intelektovým nadaním, v zmysle 
výsledkov testovania v CPPPaP je zaradených 9 žiakov. 

Zápis žiakov do 1. ročníka bol pripravený a zrealizovaný v zmysle platných 
usmernení MŠVVaŠ SR. V mesiaci február sme doručili do jednotlivých materských škôl 
propagačné materiály o škole, v ktorých sme prezentovali našu prácu a priority našej 
školy. Všetky informácie o zápise detí do ZŠ boli zverejnené na internetovej stránke školy. 
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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 2020/2021 33 žiakov: 
IX.A - APROGEN– 8 žiakov 
IX.B – 25 žiakov 
 

Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka 

Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka podľa typu strednej školy v školskom roku 2020/2021 
 

Škola spolu 

Gymnázium V. B. Nedožerského, Matice slovenskej 16, Prievidza 9 

Spojená  škola - gymnázium J. Hronca, Novohradská 3, Bratislava 1 

Súkromná škola umeleckého priemyslu, Gagarinova 2490/13, Topoľčany 1 

Súkromné konzervatórium, Gagarinova 2490/13, Topoľčany 1 

Stredná zdravotnícka škola, Vinohradnícka 8, Prievidza 2 

Stredná zdravotnícka škola, 17. novembra 1056, Topoľčany 1 

Súkromná stredná športová škola, SNP 6, Trenčianske Teplice 1 

Obchodná akadémia, F. Madvu 2, Prievidza 2 

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

Stredná odborná škola, T. Vansovej 32, Prievidza 2 

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

Stredná odborná škola, Lipová 8, Handlová 3 

SOŠ, Rastislavova 332, Nováky 1 

SOŠ drevárska, Lučenecká 2193/17, Zvolen 1 

Súkromná SOŠ ochrany osôb a majetku, Vranovská 4, Bratislava 1 

SOŠ technická, Bratislavská 439/18, Dubnica nad Váhom 1 

SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova ul. 7, Bratislava 1 

 
Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka – podľa odborov vzdelania v školskom roku 2020/2021 
 

Študijný/učebný odbor spolu 
marketingová komunikácia 1 

gymnázium 10 

obchodná akadémia 2 

hudobno-dramatické umenie 1 

mechanik hasičskej techniky 1 

športové gymnázium 1 

praktická sestra 2 

pedagogický asistent 1 

hotelová akadémia 1 

úžitková maľba 1 

ochrana osôb a majetku 1 
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elektrotechnika 1 

masér 1 

informačné a sieťové technológie 2 

čašník, servírka 1 

technika a prevádzka dopravy 1 

mechanik strojov a zariadení 1 

drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo 1 

mechanik elektrotechnik 1 

 

Rozmiestnenie žiakov 5. ročníka 

Škola spolu 

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

Piaristické gymnázium F. Hanáka, A. Hlinku 44, Prievidza                                       1 

Počet žiakov končiacich ZŠ v 5. ročníku 3 

 
 

Rozmiestnenie žiakov 8. ročníka 

Škola spolu 

Gymnázium M. Hodžu, Komenského 215, Sučany                                       2 

Gymnázium bilingválne, T. Ružičku 3, Žilina 1 

Počet žiakov končiacich ZŠ v 8. ročníku 3 

 
 

E)VÝSLEDKY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV 

 

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

Počet % Počet % Počet % 

Prospel s vyznamenaním 73 40,33 119 50,64 192 46,15 

Prospel veľmi dobre 20 11,05 57 24,26 77 18,51 

Prospel  85 46,96 55 23,40 140 33,65 

Neprospel 0 0 0 0 0 0 

Neklasifikovaní  (v zahraničí) 3 1,66 4 1,70 7 1,68 

 
 

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

Veľmi dobré 177 229 406 

Uspokojivé 0 1 1 

Menej uspokojivé 0 0 0 

Neuspokojivé 0 0 0 

Neklasifikované (v zahraničí) 4 5 9 
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Výchovné opatrenia – celý šk. rok 1. - 4. ročník 5. - 9. ročník spolu 

Pochvala od triedneho učiteľa 7 24 31 

Pochvala od riaditeľa školy 8 26 34 

Napomenutie od triedneho učiteľa 2 3 5 

Pokarhanie od triedneho učiteľa 1 6 7 

Pokarhanie od riaditeľa školy 1 1 2 

 
 

Celkový študijný priemer 

 

 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov 

 

Predmet 
Ročník 

  1. 
  

2. 
  

3. 
  

4. 
  

5. 
  

6. 
  

7. 
  

8. 
  

9. 
 SJL SH 1.45 1.33 1.44 1.52 1.86 1.75 1.94 2.30 

ANJ - - 1.13 1.24 1.47 1.72 1.71 1.65 1.70 

NEJ - - - - 1.09 1.10 1.05 1.29 1.41 

MAT SH 1.25 1.20 1.32 1.73 2.49 1.77 2.10 2.18 

PDA - - 1.00 1.32 - - - - - 

VLA - - 1.03 1.36 - - - - - 

FYZ - - - - - 1.72 1.37 1.63 1.79 

CHE - - - - - - 1.63 1.96 1.27 

BIO - - - - 1.24 1.44 1.27 1.25 1.33 

DEJ - - - - 1.51 1.98 1.88 2.06 1.76 

GEG - - - - 1.39 2.09 1.79 1.63 1.70 

OBN - - - - - 1,35 1,00 1,10 1,15 

PVO SH 1,15 - - - - - - - 

 
Priemerný prospech uvedený v predmetoch, ktoré boli klasifikované klasifikačným 
stupňom. Výchovné predmety boli hodnotené slovným hodnotením – 1. stupeň a 
absolvoval/neabsolvoval – 2. stupeň. 
 
SH – slovné hodnotenie vyjadrené slovným komentárom, priemerný prospech sa 
neuvádza. 
 
 
 

1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

6. 
ročník 

7. 
ročník 

8. 
ročník 

9. 
ročník 

spolu 

/ 1,28 1,14 1,34 1,46 1,81 1,54 1,66 1,66 1,56 
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Dochádzka žiakov 

 

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

Počet žiakov 181 235 416 

Počet vymeškaných hodín spolu 9 274 10 782 20 056 

Ø na 1 žiaka 51,24 45,88 48,21 

Neospravedlnené hodiny spolu 0 11 11 

 
 

Odbornosť vyučovania 

 

Odbornosť vyučovania    

 počet hodín z toho odborne odbornosť v % 

1. stupeň 264 258 97,73 

2. stupeň 444 397 89,41 

Spolu 708 655 92,51 

 
 

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    0,00% 

Informatika    0,00%  Etická výchova 100,00% 

Informáčik 100,00%  Náboženská výchova 100,00% 

Pracovné vyučovanie 100,00%  Matematika   81,82% 

Výtvarná výchova 100,00%  Informatika   38,89% 

Hudobná výchova 100,00%  Technika   94,44% 
Telesná a športová výchova 100,00%  Výtvarná výchova 100,00% 

SPOLU: 97,73%  Hudobná výchova 100,00% 
   Telesná a športová výchova CH   57,14% 

   Telesná a športová výchova D   57,14% 

   SPOLU: 89,41% 
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E) VÝSLEDKY TESTOVANIA 5 – 2020 A TESTOVANIA 9 - 2021 

 
V nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 

vyvolaným koronavírusom SARS-CoV-2 a s cieľom znížiť počet osôb v priestoroch škôl sa 
Rozhodnutím číslo 2021/15060:1-A1810 zrušilo externé testovania žiakov 9. ročníkov 
základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom.  

  Národný ústav certifikovaných meraní ponúkol v období od 19. apríla do 19. mája 
2021 testy pre žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným 
vzdelávacím programom. Tieto testy sú vhodné na opakovanie a prehlbovanie 
učiva z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika. Výsledky testov poskytnú 
učiteľom spätnú väzbu, čo majú žiakov v druhom polroku doučiť alebo s nimi lepšie 
zopakovať, aby sa znižovali rozdiely v úrovni vedomostí a zručností žiakov 
v dôsledku dištančného vzdelávania. Školy môžu zadávať žiakom testy v elektronickej 
alebo v papierovej forme. Naša škola má prístupové licencie do systému e-Test, preto  
mohli naši žiaci absolvovať testy v elektronickej podobe.  

Testovanie 5, určené všetkým žiakom 5. ročníka, sa malo uskutočniť 19. mája 2021 
s cieľom poskytnúť školám a širokej odbornej verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší 
obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov. Vzhľadom na 
epidemiologickú situáciu sa Testovanie 5 neuskutočnilo. Školské vyučovanie sa vo 
všetkých školách obnovilo až 17. mája 2021 Rozhodnutím číslo 2021/13405:1-A1810. 

V mesiaci máj 2021 sa v našej škole realizovalo „hlavné meranie medzinárodnej štúdie 
PIRLS 2021“. Štúdiá PIRLS skúmala čitateľskú gramotnosť žiakov 4. ročníka, pozostávala 
z 2 častí testu a kontextových dotazníkov. 
Výsledky merania PIRLS 2021 nebudú zverejnené za jednotlivých žiakov, učiteľov a  školu, 
ale v agregovanej forme za celé Slovensko a kategórie škôl, ktoré boli určené pri výbere 
vzorky. 
 
 

F) ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV 

Na zasadnutí pedagogickej rady 2. septembra 2020 sa uskutočnilo prerokovanie 
dokumentov  platných v školskom roku 2020/2021: 
 

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 
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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. 
 

G)  ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV ŠKOLY  

Zamestnanci Počet Z toho 

Pedagogickí zamestnanci 41 učiteľ 33 

  vychovávateľ 6 

  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 54   

 
 

G) PLNENIE  KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH 

ZAMESTNANCOV ŠKOLY 

Kategória Počet 
z toho 

začínajúci samostatní 
1. 

atestácia 
2. 

atestácia 

Pedagogickí zamestnanci 41 3 14 13 11 

Odborní zamestnanci (externe) 1 / 1 / / 

 
 

Kariérová pozícia Počet 

Vedúci pedagogický zamestnanec 3 

Pedagogický zamestnanec špecialista: 

Triedny učiteľ 25 

Uvádzajúci PZ 3 

Výchovný a kariérový poradca 1 
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Vedúci metodického združenia 3 

Vedúci predmetovej komisie 7 

Koordinátor prevencie 1 

Koordinátor ENV 1 

 
 

H) AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

Počas školského roka 2020/2021 sme organizovali rôzne podujatia pre žiakov. 
O činnosti školy pravidelne informujeme verejnosť prostredníctvom webovej stránky 
školy. 
 

Aktivita Popis Termín 
Účasť žiakov 

trieda/počet/PZ 

Deň kroja 
Priblížiť a vyzdvihnúť krásu 
slovenského  
kroja. 

16.9.2020 

1. – 9. roč., 
1.C/ 22 žiakov 
3.C/7 žiakov 
2.B/19 žiakov 
1-4 Aprogen/41 ž. 

Týždeň dobrovoľníctva 
Zbieranie odpadkov v Sasinkovom 
parku 

17.9.2020 2.A 8 žiakov 

Týždeň dobrovoľníctva 

Potravinová pomoc pre ľudí, ktorí sa 
ocitli v ťažkej životnej situácii 
sprostredkovaná cez Slovenský 
Červený kríž v Prievidzi. 

21.9.2020 
5.C /21 žiakov 
7.B /22 žiakov 
 

Návšteva Múzea 
praveku v Bojniciach 

Spoznávanie života neandertálskeho 
človeka 

21.9.2020 3.A/12 žiakov                          

Návšteva v Centre 
sociálnych služieb - 
DOMINO 

Odovzdanie vyzbieraného oblečenia 
pre klientov tohto centra.  

23.9.2020 2.C/19 žiakov 

Európsky deň jazykov 
Rôzne jazykové aktivity – upozorniť na 
dôležitosť učenia sa cudzích jazykov, 
jazykovú a kultúrnu rozmanitosť 

23.-25.9. 
2020 

6.- 9. ročník  

Európsky týždeň športu 
Kruhový tréning, tanec- moderný, 
tanec- ľudový (smile deň) 

24.9.2020 
1.C, 5.C, 4.A, 9. A, 
3.B 

Týždeň dobrovoľníctva 
Čisté prostredie na Mariánskom vŕšku 
– zbieranie odpadkov 

9.10.2020 
3.B/15 žiakov  
3.C/15 žiakov  

Týždeň vedy a techniky 
Vyučovanie so zameraním na 
popularizáciu vedy a techniky. 

11. – 13. 
11. 2020 

1. stupeň 
Aprogen/40 žiakov 
 

Pyžamová párty Vyučovanie v pyžamách 18.11.2020 1. stupeň - klasika 

Bubnovačka Akcia proti týraniu detí 19.11.2020 1. stupeň 

Online divadelné 
predstavenie DAB 

Sledovanie online divadelného 
predstavenia Robin Hood z DAB 
v Nitre. 

november 
2020 

2. – 5. ročník 

Projektový deň 
Zvyky a tradície predvianočného 
a vianočného obdobia. 

7.12. 2020 
4.A/13 žiakov 
1.C/22 žiakov  
3.B/15 žiakov 
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Aktivita Popis Termín 
Účasť žiakov 

trieda/počet/PZ 

 3.C/15 žiakov 
2.C/19 žiakov 
2.B/19 žiakov 
 1.A,2.A/13 žiakov 

Lucia Symbolické vyháňanie zlých síl 11.12.2020 1.C/22 žiakov 

Posedenie pod 
stromčekom 

Vianočný program pre rodičov - 
online 

18.12.2020 
1.C/22 žiakov 
3.B/15 žiakov 

Výzdoba vianočného 
stromčeka 

Dekorácia stromčekov na námestí 7.12.2020 KO,BA 

Vianočný večierok  
Vianočné posedenie, vianočné 
tradície a obdarovanie spolužiakov 
darčekom.  

18.12.2020 

2.C/19 žiakov 
2.B/19 žiakov  
3.C/15 žiakov  
1.A,2.A/13 žiakov 

Spomienky na Vianoce  
Tvorba výkresov na tému Vianoce, 
zimný šport a rodina 

január 2021 2.A/8 žiakov 

Karneval 
Online karneval aj karneval v škole so 
zameraním na tvorbu a prezentáciu 
karnevalových masiek 

február 
2020 

1.C/22 žiakov 

Online prednáška 
o duálnom vzdelávaní 

Prednáška o podstate a výhodách 
duálneho vzdelávania realizovaná 
ŠIOV Bratislava. 

24.2.2021 9.A,9.B/ 33 žiakov 

Online diskusia so 
študentami 
bilingválneho gymnázia 

Diskusia určená žiakom 8. a 9. ročníka 
so študentami Biligválneho gymnázia 
M. Hodžu v Sučanoch o spôsobe 
a výhodách bilingválneho štúdia. 

25.2.2021 8.A,8.B,8.C,9.A,9.B 

Bolo raz jedno 
semienko 

Pestovanie, strarostlivosť , ekologická 
výchova 

marec - máj 2.A/8žiakov 

Deň narcisov 
Blokové vyučovanie na tému boja 
proti rakovine 

12.04.2021 1. stupeň 

História hasičstva  
Dramatizácia a tvorba výkresov na 
tému história protipožiarnej ochrany 

apríl 2021 2.A/8 žiakov 

Žeruchové dni  Pestovanie a zdravá desiata apríl 2.A/8 žiakov 

Online beseda so 
psychológom  

Beseda so psychológom z CPPPaP 
Prievidza na tému Obchodovanie 
s ľuďmi. 

14.4.2021 9.A,9.B/33 žiakov 

Kreslíme starkým 
Tvorba výkresov pre starých ľudí 
v domovoch dôchodcov 

apríl 2021 
1.C/22 žiakov, 
2.B/19 žiakov 
1.A,2.A/13 žiakov  

Nakresli zdravie Tvorba výkresov na tému zdravia apríl 2021 

1.C/22 žiakov 
4.A/13 žiakov 
3.B/15 žiakov  
3.C/15 žiakov  
2.A/8 žiakov  

Jar v záhrade 
Presádzanie rastlín určených do 
školskej skalky. 

apríl 2021 4.A/13 žiakov 

Kariérové poradenstvo 
Beseda s výchovnou poradkyňou 
o voľbe budúceho povolania a výbere 
strednej školy. 

20.4.2021 8.A/11 žiakov 

Kariérové poradenstvo Beseda s výchovnou poradkyňou 21.4.2021 8.B/20 žiakov 



17 

Aktivita Popis Termín 
Účasť žiakov 

trieda/počet/PZ 

o voľbe budúceho povolania a výbere 
strednej školy. 

Ekotopfilm 
Online filmový festival 
s environmentálnou tematikou 

29. 4. 2021 1.A,2.A/13 žiakov 

Kariérové poradenstvo 
Beseda s výchovnou poradkyňou 
o voľbe budúceho povolania a výbere 
strednej školy. 

36.4.2021 8.C/20 žiakov 

Môj olympijský deň  
Tvorba výkresov a zapojenie sa do 
súťaže: Môj olympijský deň 

19.5.2021 
1.C/22 žiakov 
2.B/19 žiakov 

Viem, čo zjem 
Projektové vyučovanie zamerané na 
správne stravovanie, zloženie 
potravín a hygienu potravín. 

27.5. 2021 3. a 4. ročníky 

Ping pong 
Celo-slovensky projekt na školách - 
Poď hrať ping pong  

27- 28.5. 
2021 

5.-9. ročníky  
 

Vojaci mojimi očami 
Tvorba výkresov na tému : Vojaci 
mojimi očami 

máj 2021 1.–4. ročník 

Vojaci mojimi očami 
Tvorba výkresov na tému : Vojaci 
mojimi očami 

máj 2021 5.-9. ročník 

Môj olympijský deň  
Tvorba výkresov a zapojenie sa do 
súťaže: Môj olympijský deň 

máj 2021 5.-9. ročník 

Môj olympijský deň  
Tvorba výkresov a zapojenie sa do 
súťaže: Môj olympijský deň 

máj 2021 3.-4. ročník 

Maľované kamene 
Maľovanie kameňov do bylinkovej 
záhrady 

máj 2021 2. stupeň 

Beseda so 
spisovateľom Braňom 
Jobusom 

Beseda so spisovateľom Braňom 
Jobusom o jeho literárnej tvorbe. 

9.6.2021 
2.C/21 žiakov 
2.B/19 žiakov 

Návšteva vidieckeho 
domu - Máčov 

Návšteva vidieckeho obydlia, 
pekárne, výstavy starých motoriek 
(Ako žili a bývali naši predkovia) 

9.6.2021 
1.C/20 žiakov 
3.B/15 žiakov 

Návšteva Múzea 
praveku v Bojniciach 

Spoznávanie života neandertálskeho 
človeka. 

28.6.2021 2.B,2.C/41 žiakov 

Návšteva filmového 
predstavenia v Century 
Ster cinema 

Filmové predstavenie – odmena na 
koniec školského roka 

29.6.2021 1.–4. ročník 

Ľudové tradície 
a remeslá v regióne – 
Bencovje grunt, 
Bojnice 

Prehliadka múzea s tvorivými 
aktivitami 

9.6.2021 
3.C/ 15 žiakov  
3.A/13 žiakov 

Beseda so 
spisovateľkou Kristínou 
Balúchovou 

Beseda so spisovateľkou o jej 
literárnej tvorbe. 

7.6. 2021 
3.A/13 žiakov 
4.A/14 žiakov 

Aktivity v CVČ  
Maľovanie na fotografický papier 
a návšteva ZOO kútika  

9. 6. 2021 2.A/8 žiakov  

Návšteva filmového 
predstavenia 

Návšteva filmového predstavenia 
Letní rebeli v kine STER CENTURY 
CINEMAS v PD 

25.6.2021 
5.A,B,C  6.A,B,C 
7.A,B,C  8.A,B,C  
9.A /190 žiakov 
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I) ZAPOJENOSŤ DO PROJEKTOV  

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

DK-STAV SK s.r.o 
Lehota pod Vtáčnikom 

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  „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, zameraný na rozvoj finančnej 
gramotnosti. Digitálny obsah poskytuje 
pedagógom účinný nástroj na rozširovanie a 
upevňovanie vedomostí žiakov nielen priamo 
na hodine, ale i na domáce precvičovanie 
učiva, obsahuje 12 vzdelávacích modelov 
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tvoriacich základ vyučovania.  

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. Na podporu cieľov 
projektu a realizáciu projektových úloh 
využívame 2 ks 3D tlačiarní zakúpených 
z vlastných zdrojov. 

EKOROK s Nestlé 

Pokračovanie v budovaní „Oddychovej zóny“ 
vytvorenej v rámci projektu Zelený nápad s 
cieľom ochrany a rozšírenia zelene v areáli 
školy, premeny areálu  školy na 
environmentálnu učebňu, vytváranie 
priestoru pre rôzne environmentálne aktivity, 
besedy, prednášky, projektové vyučovanie, 
výstavy, realizáciu prírodovedných a 
výtvarných aktivít, súťaží (510€). 

 
V školskom roku 2020/2021 sme vypracovali a zaslali „Žiadosti o poskytnutie finančných 
prostriedkov na rozvojové projekty pre základné školy vyhlásené MŠVVaŠ SR“: 
 

 „Čítajme radi“ - projekt zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti.  
V rámci projektu sme získali 400€ na nákup detských kníh do školskej knižnice. 
Projekt bol podporený. 
 

 „Zlepšenie vybavenia školskej jedálne“ – v rámci projektu sme chceli modernizovať 
vybavenie školskej kuchyne zaobstaraním chladiaceho boxu a elektrickej panvice.  

 Požadované finančné prostriedky: 5000€ 
Projekt nebol podporený. 

 

 „Modernejšia škola“ - V rámci projektu „Modernejšia škola“ plánujeme revitalizovať 
vnútorné prostredie školy vytvorením príjemného a modernejšieho prostredia na 
výučbu, oddychové a relaxačné činnosti. 
Realizáciou projektu sme chceli: 
- vymeniť nábytkové časti – klasické lavice  za špeciálne tvarované lavice,  
- do tried doplniť skrinky s úložnými boxami na odkladanie školských pomôcok, 
- v triedach vytvoriť relaxačný kútik s hracím stolom a posedením, 
- na chodbách vytvoriť zóny s grafickými polepmi – náučnými a hracími. 

Požadované finančné prostriedky: 25 400€ 
Projekt nebol podporený. 
 

 „Enviroprojekt“ – Cieľom projektu je vytvoriť v školskom areáli zónu na pestovanie 
zdravej zeleniny, ovocia a byliniek. Premeniť areál školy na environmentálnu učebňu, 
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kde sa môžu realizovať vyučovacie hodiny zaujímavejším spôsobom - vyučovanie v 
prírode zážitkovou formou, podpora tímovej práce, riešenie problémových úloh, 
projektové vyučovanie. Vybudovať zavlažovací systém na zavlažovanie hriadok. 
Obohatiť areál školy o kvetinové záhony a oddychovú zónu využívanú počas celého 
dňa. 

Požadované finančné prostriedky:  2000€ 
Projekt nebol podporený. 
Ciele projektu  budeme postupne realizovať z vlastných finančných zdrojov. 
 

 „Letné školy“ - Jedným zo špecifík vzdelávania nadaných detí je obohatenie 
vyučovacieho procesu o alternatívne spôsoby vyučovania, ktoré vzhľadom na 
pandemickú situáciu nebolo možné realizovať počas školského roka. Cyklus LŠ je 
pripravený pre žiakov špeciálnych tried programu Aprogen v súlade so ŠkVP. 
LŠ budeme realizovať v 1 cykle počas jedného týždňa v mesiaci august 2021. 
Zameriame sa na praktické využitie získaných teoretických vedomostí a riešenie 
problémových úloh. Prostredníctvom rovesníckych skupín utvorených zo žiakov 
vyšších ročníkov tried programu Aprogen budeme podporovať tímovú prácu, 
spoluprácu, komunikačné zručností a v neposlednom rade socializáciu žiakov. 
Uvedené aktivity sa budú denne realizovať v novom prostredí, výlučne v regióne 
Hornej Nitry formou zážitkového vyučovania. Aktivity pripravíme v spolupráci s 
Hornonitrianskym múzeom, Múzeum Bojnice, knižnicou a RKC v Prievidzi. Plánujeme 
exkurziu zameranú na poznávanie remesiel, prírodovednú vychádzku -chránené 
oblasti a včelárstvo, návštevu Banského skanzenu, besedu so spisovateľom. 
Prehlbovanie a rozširovanie vedomostí z rôznych oblastí sa môže stať podnetom pre 
hlbšie skúmanie a uplatnenie poznatkov v ročníkových prácach žiakov programu 
Aprogen v budúcom školskom roku. 

Požadované finančné prostriedky:  2000€ 
Projekt bol podporený. 
 
Projekty školy v školskom roku 2020/2021 
 

Názov projektu 
Realizácia 

začiatok   ukončenie 
Popis, výsledky projektu 
pedagogickí zamestnanci 

Koľko lásky sa zmestí do 
škatule od topánok  

november 
2020 

december
2020 

Deti pripravili vianočný darček pre 
seniora v domove dôchodcov –Bôrik. Do 
škatule od topánok vložili niečo sladké, 
voňavé, chutné ...1.C, 2.C, 3.B, 3.C, 4.A, 
5.C, 9.A 

Fenomény sveta- Peniaze október december Deti sa zoznámia s históriu, významom 
a využitím peňazí, zaojené triedy 
programu Aprogen, dosiahnutá vysoká 
úspešnosť žiakov - 95% 

Vianočná pošta november december Deti vyrobili vianočné priania pre 
dôchodcov v Domovoch dôchodcov po 
celom Slovensku, 1.A, 1.B, 1.C, 2.A, 3.C, 
4.A 

Stridžie dni december december Projektové vyučovanie so zameraním na 
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Názov projektu 
Realizácia 

začiatok   ukončenie 
Popis, výsledky projektu 
pedagogickí zamestnanci 

2020 2020 tradičné predvianočné tradície na 
Slovensku, 1. stupeň  

Čitateľský oriešok december 
2020 

február 
2021 

Projekt zameraný na čítanie 
s porozumením, 1.stupeň  

Les ukrytý v knihe apríl 2021 máj 2021 Projekt zameraný na zvýšenie čitateľskej 
a prírodovednej gramotnosti, 4.A 

Zapĺňame krajskú 
ekomapu 

apríl 2021 máj 2021 Vypĺňanie tabuľky so zberom dát za 
okresy Prievidza a Považská Bystrica. 
Zapojení žiaci 9.A 

Detský čin roka  marec 
2021 

máj 2021 Pomoc spolužiakom pri zlomeninách 
pravej ruky u dvoch žiakov súčasne 2.A 
triedy, odoslanie príspevku v kategórii 
Pomoc rovesníkom, 2.A 

 

J) 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 
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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. 

K) 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 
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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.  

 

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 8 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 22 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 



24 

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. 

 

 

L)  ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 

ČINNOSTI ŠKOLY 

 
Po kliknutí na odkaz sa zobrazí výkaz k správe o hospodárení za rok 2020 

https://www.vykazy.sk/vksoh/2020/ssz/protokol.php?id_prot=BHMLBZLNHX 

 
 

Poskytnutá dotácia 
spôsob ich použitia v členení podľa finančných 

aktivít 

  €   € 

dotácia zo štátneho rozpočtu 932165 mzdy + odvody 811268 

-normatívne prostriedky  plyn a elektrika 20459 

  voda 2400 

  výpočtová technika 7066 

  telefóny + poštové poplatky+internet 903 

  interiérové vybavenie 7422 

  knihy a odborná literatúra 3912 

  softvér a licencie 2865 

  údržba strojov a VT 3718 

  údržba budovy 3764 

  dohody pracovné 8780 

  nemocenské transfery 1823 

 
 

 
dávky jednotlivcom príspevok na stravu 
počas homeoffice 

5914 

  stravovanie 8045 

 
 

 
 

všeobecný materiál, čistiace prostriedky 
a kancelársky tovar, materiál na údržbu 

9570 
 

  nákup strojov a zariadení 8522 

 

 
 

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

19897 

  Spolu 926328 
  Prenesené do roku 2021 5837 

Dotácia zo štátneho rozpočtu – 
nenormatívne prostriedky 

5550 Lyžiarsky výcvik, škola v prírode 
5550 

 

 

 

https://www.vykazy.sk/vksoh/2020/ssz/protokol.php?id_prot=BHMLBZLNHX
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Vzdelávacie poukazy 4282 
Mzdy a odvody 1012 

Materiálne zabezpečenie 3270 

  Spolu 4282 

dotácia z podiel. daní mesta 175827 mzdy + fondy 150351 

  energie + plyn 8650 

  voda 303 

  telefóny + poštové a bank. poplatky 108 

  softvér a licencie 470 

  Dávky jednotlivcom + stravovanie 1714 

  údržba zariadení 0 

  údržba budovy 0 

  
ostatné školenia, čistiace kancelársky, 
všeobecné služby 

4219 

  Spolu 165815 

  Vrátené zriaďovateľovi 10012 

  Mzdy + fondy 0 

Finančné prostriedky od rodičov na 
čiastočnú úhradu nákladov 

18817 Energie, plyn, voda 3016 

  Nákup strojov a zariadení  5033 

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

1389 

  všeobecný materiál čistiace prostriedky  3806 

  telefóny poštové a bankové poplatky 43 

  softvér 30 

  Nákup interiérového vybavenia 4740 

  Nákup výpočtovej techniky 60 

  Spolu  18117 

  Prenesené do roku 2021 700 

finančné prostriedky získané od  
právnických alebo fyzických osôb 

4625 
Interiérové vybavenie, materiálne 
zabezpečenie 

1308 

  licencie 243 

  energie 1490 

  Všeobecné služby montáže revízie 1584 

  Prenesené do roku 2021 0 

Mesto účelové finančné 
prostriedky 

12483 Nákup konvektomatu 12483 

NESTLE-EKOROK 1910 
Prostriedky získané od NESTLE- EKO ROK 
pohľadový chodník 

1910 

Účelové na športoviská 210 Prenájom plavárne 210 

  Spolu 14603 

Prenesené z roku 2019 kapitálové 
prostriedky 

0 Investičný projekt  0 

  spolu 0 

 
 
V školskom roku 2020/2021 sme získali finančné prostriedky z plnenia 1 nájomnej zmluvy 
1562,47€, zo zberu papiera 157,50€, zberu železného šrotu 147,600€, z EkoRoku 510€, 
rodičovského príspevku 5719,50€, 2% z dane 1593€, projektov MŠVVaŠ SR– „Čítajme 
radi“ 400€ a  „Letné školy“ 2000€.  
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M) 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 

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 program Microsoft TEAMS, 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. 
Aj v školskom roku 2020/2021 sa využívala internetová žiacka knižka, ktorá umožňovala 
lepšiu informovanosť a komunikáciu s rodičmi. 

Počas mimoriadnej situácie spôsobenej šírením koronavírusu COVID 19 
a prerušení vyučovania na školách bol zabezpečený výchovno-vzdelávací proces žiakov 
online vyučovaním prostredníctvom programu Microsoft TEAMS. Na túto alternatívu 
vyučovania bola škola technicky vybavená a pripravená od septembra 2020, zároveň bola 
zabezpečená aj informovanosť a pripravenosť rodičov. 

Dištančné vzdelávanie sme realizovali online (2. stupeň od 26.10.2020, 1. stupeň - 
3 dni po jesenných prázdninách a následne po vianočných prázdninách 5 týždňov) podľa 
rozvrhu hodín, každú vyučovaciu hodinu (aj zastupované hodiny), v súlade 
s usmerneniami MŠVVaŠ SR  (dĺžka vyučovacích hodín, denná indikatívna záťaž ...). Na 
vyučovanie sa pripájali všetci žiaci. Žiakom, ktorí mali problém s technikou, boli 
zapožičané školské notebooky. Asistentky učiteľa individuálne pracovali s integrovanými 
žiakmi, vychovávateľky ŠKD pracovali s triedami 1. stupňa a so žiakmi, ktorí potrebovali 
pomoc. I počas tohto náročného obdobia sa nám darilo dosahovať stanovené ciele, byť so 
žiakmi v dennom kontakte a komunikovať i s rodičmi žiakov (online rodičovské združenia 
a individuálne online konzultácie s vyučujúcimi). Po obnovení vyučovania v škole sme 
ihneď ponúkli a realizovali doučovanie žiakov všetkých ročníkov v odpoludňajších 
hodinách. Spätná väzba žiakov a rodičov na dištančné vzdelávanie a doučovanie bola 
veľmi pozitívna. 
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Veľká pozornosť bola aj v školskom roku 2020/2021 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, ...). V mesiaci marec 2021 sme 
zorganizovali aktivity na podporu čitateľskej gramotnosti – prezentácia obľúbenej knihy 
žiakom príslušnej triedy, čítanie kníh v ŠKD v rámci relaxácie, evidencia počtu prečítaných 
kníh spojená s vyhodnotením, v rámci ročníkovej práce žiačkou vypracovaný návrh 
odporúčanej literatúry. K rozvoju čitateľskej gramotnosti prispievala aj Hornonitrianska 
knižnica v Prievidzi, ktorú navštevovali žiaci najmä žiaci 1. stupňa. Pre žiakov boli 
organizované divadelné akcie, dramatizácie, vernisáže, stretnutia so spisovateľmi a 
vedomostné kvízy. Zapojili sme sa do celoslovenského rozvojového projektu „Čítame 
radi“. Získali sme finančné prostriedky vo výške 400 € na nákup kníh do školskej knižnice. 

Vyučujúce 4. ročníka do vyučovacieho procesu zaradili  vzorové úlohy 
pripravované k Testovaniu 5 – 2021.  Žiaci 1. stupňa 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 
2020/2021 bola však ovplyvnená epidemiologickou situáciu v súvislosti s ochorením 
COVID-19 vyvolaným koronavírusom SARS-CoV-2. Plánované akcie sa z dôvodu 
dodržiavania protiepidemiologických opatrení a s cieľom znížiť počet osôb v priestoroch 
školy 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 

Návšteva Múzea praveku v 
Bojniciach 

Spoznávanie života 
neandertálskeho človeka 

12 žiakov/3.A 

Online divadelné 
predstavenie DAB 

Sledovanie online 
divadelného predstavenia 
Robin Hood z DAB v Nitre. 

110 žiakov/2. – 5.roč. 

Návšteva vidieckeho domu - 
Máčov 

Návšteva vidieckeho obydlia, 
pekárne, výstavy starých 
motoriek (Ako žili a bývali 
naši predkovia) 

35 žiakov/1.C, 3.B 

Návšteva Múzea praveku v 
Bojniciach 

Spoznávanie života 
neandertálskeho človeka 

41 žiakov/2.B, 2.C 

Návšteva filmového 
predstavenia v v kine STER 
CENTURY CINEMAS v PD 

Filmové predstavenie – 
odmena na koniec školského 
roka 

160 žiakov/ 1. – 4. roč. 

Ľudové tradície a remeslá Prehliadka múzea 28 žiakov/3.A, 3.C 
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v regióne – Bencovje grunt, 
Bojnice 

s tvorivými aktivitami 

Návšteva filmového 
predstavenia 

Návšteva filmového 
predstavenia Letní rebeli 
v kine STER CENTURY 
CINEMAS v PD 

190 žiakov/5. – 9.roč. 

 

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 kroja 
Priblížiť a vyzdvihnúť krásu 
slovenského kroja. 

 Všetci žiaci školy 

Týždeň dobrovoľníctva 
Zbieranie odpadkov 
v Sasinkovom parku 

8 žiakov/2.A 

Týždeň dobrovoľníctva 

Potravinová pomoc pre ľudí, 
ktorí sa ocitli v ťažkej 
životnej situácii 
sprostredkovaná cez 
Slovenský Červený kríž 
v Prievidzi. 

43 žiakov/5.C, 7.B 

Návšteva v Centre sociálnych 
služieb - DOMINO 

Odovzdanie vyzbieraného 
oblečenia pre klientov tohto 
centra. 

19 žiakov/2.C 

Európsky deň jazykov 

Rôzne jazykové aktivity – 
upozorniť na dôležitosť 
učenia sa cudzích jazykov, 
jazykovú a kultúrnu 
rozmanitosť 

Všetci žiaci školy 

Týždeň vedy a techniky 
Vyučovanie so zameraním 
na popularizáciu vedy 
a techniky. 

40 žiakov/ 1. stupeň APROGEN 

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

40 žiakov/ 1. stupeň APROGEN 

Deň narcisov 
Blokové vyučovanie na tému 
boja proti rakovine 

 140 žiakov/1. stupeň 

Kreslíme starkým 
Tvorba výkresov pre starých 
ľudí v domovoch dôchodcov 

55 žiakov/1.A, 1.C, 2.A, 2.B 

 
V rámci vyučovania a na ranných komunitách sa pozornosť venovala témam 

problémového správania žiakov, záškoláctva, šikanovania, kyberšikanovania 
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 vzhľadom na 
protiepidemiologické opatrenia uskutočňovali hlavne formou triednych aktivít. V rámci 
Európskeho týždňa športu sa žiaci zapojili do Kruhového tréningu – moderný a ľudový 
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tanec. 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 apríli 2021 sa žiaci 1. stupňa prostredníctvom blokového vyučovania venovali téme boja 
proti rakovine. Projektové vyučovanie v máji bolo zamerané na správne stravovanie, 
zloženie a hygienu potravín. Žiaci 2. stupňa a vyučujúci sa v máji zapojili do 
Celoslovenského projektu na školách  „Poď hrať ping pong“. Aktivity sme realizovali 
v súlade s platnými opatreniami, nariadeniami a  COVID automatom pre šport. 

V školskom roku 2020/2021 sa vzhľadom na mimoriadne opatrenia neuskutočnil 
lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik  ani školy v prírode.  

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, školské aktivity pripravované v rámci projektu EKOROK s Nestlé, účasť na 
online filmovom festivale s enviromentálnou tematikou -  Ekotopfilm. 

Jednou z najdôležitejších úloh pedagogických pracovníkov je sledovanie informácií 
v oblasti výchovy a vzdelávania. Každý vyučujúci získaval nové poznatky prostredníctvom 
webovej stránky ŠPU, www.ucimenadialku.sk, www.minedu.sk, štúdiom pedagogickej 
literatúry a z ďalších zdrojov. 

Spolupráca s Hornonitrianskou knižnicou v Prievidzi bola na veľmi dobrej úrovni. 
Žiaci jednotlivých ročníkov so svojimi vyučujúcimi 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 

Beseda so spisovateľom 
Braňom Jobusom 

Beseda so spisovateľom 
Braňom Jobusom o jeho 
literárnej tvorbe. 

40 žiakov/2.B, 2.C 

Pasovanie prvákov za 
čitateľov 

Skladanie sľubu čitateľov, 
divadielko s besedou. 

44 žiakov/1.A,1.B,1.C 

Beseda so spisovateľkou 
Kristínou Balúchovou 

Beseda so spisovateľkou 
o jej literárnej tvorbe. 

25 žiakov/3.A, 4.A 

Beseda s ilustrátorom Súbor aktivít a súťaží na 
podporu čitateľskej 
gramotnosti. 

14žiakov/3.A 

Les ukrytý v knihe Zvýšenie čitateľskej 
a prírodovednej gramotnosti. 

100 žiakov/2. – 4. 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, využívali sme 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  

http://www.ucimenadialku.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.zodpovedne.sk/
http://www.ovce.sk/
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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 prerušenia vyučovania v škole 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. 

Realizácia Plánu primárnej prevencie bola prispôsobená aktuálnej 
epidemiologickej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19. V dôsledku nepriaznivo sa 
vyvíjajúcej epidemiologickej situácie a s ňou súvisiacim prechodom na dištančné 
vzdelávanie, sa väčšina naplánovaných prednášok a besied na pôde školy neuskutočnila. 

V mesiaci september učitelia zapracovali problematiku primárnej prevencie do 
tematických výchovno-vzdelávacích plánov predmetov. Na online rodičovských 
združeniach 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 a kariérového poradenstva na školský rok 2020/2021, vypracovala plán 
besied s odborníkmi na školský rok 2020/2021 a skoordinovala plán preventívnych aktivít 
školy s plánom Žiackej organizačnej rady.  

V priebehu školského roku 2020/2021 učitelia organizovali mimoškolské aktivity 
s cieľom účelného využívania voľného času. Učitelia ETV a OBN priebežne využívali na 
svojich vyučovacích hodinách doplnkový učebný a tréningový text ,,Vieme, že...“ a „Cesta 
k emocionálnej zrelosti“.   

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 sa zároveň zapájali do výtvarných súťaží s protidrogovou 
tematikou a s tematikou zdravého životného štýlu (súťaže „Nakresli zdravie!“ – I. stupeň a 
„Chutné maľovanie“ – II. stupeň). 

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/
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Problematike zdravého životného štýlu, protidrogovej prevencie a tolerancie 
medzi ľuďmi venovali triedne učiteľky I. stupňa pozornosť na triednických hodinách. Žiaci 
I. stupňa sa zúčastnili projektového dňa na tému Viem, čo zjem, v rámci ktorého 
realizovali pohybové aktivity, sadili a konzumovali bylinky, nosili si na desiatu ovocie 
a zeleninu a venovali pozornosť dôležitosti vitamínov pre zdravie. V mesiaci apríl 2021 sa 
žiaci oboznamovali s environmentálnou tematikou prostredníctvom online festivalu 
environmentálnych filmov Ekotopfilm. Environmentálnej tematike sa tiež venovali v rámci 
predmetu Obohatenie žiaci 4. ročníka, ktorí sadili rastliny v areáli školy a čítali knihu 
Volám sa Gréta o Gréte Thunberg. Žiaci 2. ročníka v rámci Týždňa dobrovoľníctva zbierali 
odpadky v Sasinkovom parku a absolvovali besedu so spisovateľom Braňom Jobusom 
o knihe Zberný dvor venovanej problematike separovania. Žiaci 1. ročníka si pripomenuli 
pri príležitosti Svetového dňa mlieka dôležitosť konzumácie mlieka a mliečnych výrobkov 
a túto tému spojili s tvorbou robotov z krabíc od mlieka.  

Na II. stupni bola problematike protidrogovej prevencie, látkových a nelátkových 
závislostí, prevencie obezity a zdravého životného štýlu, prevencie HIV a AIDS venovaná 
pozornosť triednymi učiteľmi na triednických hodinách a učiteľmi občianskej náuky 
a etickej výchovy na vyučovacích hodinách predmetov. Žiaci 9. ročníka sa dňa 14.4.2021 
zúčastnili online besedy s Mgr. Evou Bartovou, psychologičkou z CPPPaP Prievidza, na 
tému Obchodovanie s ľuďmi. 

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 november sa triedne učiteľky I. stupňa spolu so 
svojimi žiakmi zapojili do podujatia „Bubnovačka – aby deti bolo počuť“. Cieľom 7. ročníka 
podujatia bolo symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a potrebu 
včasnej prevencie. 

V priebehu školského roku  učitelia so žiakmi skrášľovali prostredie školy. Priestory 
školy boli zároveň vyzdobené vlastnoručne vyrobenými výrobkami a projektami žiakov na 
rôzne témy. 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 
„Pohybom ku zdraviu“, Deň bez mailov, Svetový deň boja proti zneužívaniu drog a 
nezákonnému obchodovaniu s nimi a pripomenuli žiakom Zákon na ochranu nefajčiarov. 

V rámci skvalitňovania práce v oblasti primárnej prevencie sa koordinátorka 
prevencie pravidelne zúčastňovala pracovných porád koordinátorov prevencie okresu 
Prievidza organizovaných CPPPaP Prievidza a absolvovala webináre k problematike 
primárnej prevencie. 
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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 - 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 
v súlade s epidemickými opatreniami 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.  

PLNENIE HLAVNÝCH ÚLOH V OBLASTI  VÝCHOVNÉHO PORADENSTVA 

A PROFESIJNEJ ORIENTÁCIE 

Činnosť výchovnej komisie v školskom roku  2020/2021 
 
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, zúčastňovala 
sa triednických hodín a osobných pohovorov so žiakmi s cieľom prevencie šikanovania 
a zlepšenia vzťahov v triede. V priebehu školského roka boli priestupky voči školskému 
poriadku riešené prostredníctvom zasadnutia výchovnej komisie a individuálnymi 
pohovormi so žiakmi. 
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Zasadnutia výchovných komisií 

Riešený problém Počet prerokovaných výchovno-
vzdelávacích problémov 

Fajčenie elektronickej cigarety 1 

Neplnenie si školských povinností 1 

Nevhodné správanie sa k vyučujúcej a spolužiakom 1 

Počet zasadnutí výchovnej komisie spolu: 3 

 
 

Prehľad udelených výchovných opatrení na výchovných komisiách 
 

Typ výchovného opatrenia Počet 

Pokarhanie triednym učiteľom 2 

Znížená známka zo správania o 1 stupeň 1 

Počet udelených výchovných opatrení spolu 3 

 
 

Vyhodnotenie Plánu práce výchovného poradenstva a profesijnej orientácie v školskom 
roku 2020/2021 
 

Hlavnými úlohami výchovného a kariérového poradcu pre školský rok 2020/2021 
bolo organizovať v spolupráci s koordinátorom prevencie sociálno-patologických javov 
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. Zároveň v spolupráci 
s odbornými pracovníkmi CPPPaP a SŠ zabezpečiť žiakom a ich zákonným zástupcom 
poradenskú, metodickú a informačnú pomoc pri rozhodovaní sa o štúdiu a výbere SŠ, 
koordinovať spoluprácu vyučujúcich s odbornými pracovníkmi CPPPaP a CŠPP pri práci so 
žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami ako aj zabezpečovať úlohy 
súvisiace s prijímacím konaním na SŠ v súlade s harmonogramom činnosti Školského 
výpočtového strediska. 

V dôsledku nepriaznivo sa vyvíjajúcej pandemickej situácie v súvislosti s ochorením 
COVID-19 a prechodu na dištančné vzdelávanie, sa väčšina naplánovaných prednášok 
a besied na pôde školy neuskutočnila. Problematike zdravého životného štýlu, 
protidrogovej prevencie a tolerancie venovali triedne učiteľky I. stupňa pozornosť na 
triednických hodinách. V mesiaci október 2020 si pripomenuli dôležitosť úcty k starším 
a zapojili sa do aktivity „krabica šťastia“ a vytvárali krabice s darčekmi pre ľudí z Domovov 
dôchodcov. V mesiaci december 2020 pre seniorov vlastnoručne vyrábali pohľadnice 
s vianočnými prianiami. Žiaci 2. ročníka sa zapojili do kategórie Pomoc rovesníkom 
Detského činu roka zaslaním vlastného príbehu. Súčasťou aktivít primárnej prevencie bolo 
zapojenie sa žiakov 4. ročníka do výtvarnej súťaže s protidrogovou tematikou v mesiaci 
jún 2021. Na II. stupni bola problematike protidrogovej prevencie, látkových 
a nelátkových závislostí, prevencie obezity a zdravého životného štýlu, prevencie HIV 
a AIDS venovaná pozornosť triednymi učiteľmi na triednických hodinách a učiteľmi 
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občianskej náuky a etickej výchovy na vyučovacích hodinách predmetov. Žiaci II. stupňa sa 
zapojili v mesiaci máj 2021 do súťaže Ľudské práva a klimatická zmena prostredníctvom 
výtvarných prác. 

Počas školského roku 2020/2021 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. Priestupky voči 
školskému poriadku boli riešené prostredníctvom zasadnutia výchovnej komisie a 
individuálnymi pohovormi so žiakmi. 

V oblasti profesijnej orientácie výchovná poradkyňa absolvovala v priebehu 
školského roka triednické hodiny v  9. ročníku zamerané na informácie o prijímacom 
konaní a postupe podávania prihlášok na SŠ. 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 kanálu 
Výchovné poradenstvo vytvoreného v programe MS Teams, prostredníctvom telefonickej, 
e-mailovej komunikácie a internetovej žiackej knižky. Prostredníctvom programu MS 
Teams zároveň žiaci a ich zákonní zástupcovia absolvovali s výchovnou poradkyňou 
individuálne konzultácie k výberu stredných škôl. 

Dňa 20.10.2020 sa žiaci 9.B zúčastnili online exkurzie do spoločnosti ZKW Slovakia s.r.o. 
Topoľčany - Krušovce, na ktorej sa dozvedeli výhody duálneho vzdelávania a boli 
oboznámení so spôsobom priebehu praxe. 

Dňa 21.1.2021 sa uskutočnilo online rodičovské združenie rodičov žiakov 9. ročníka 
s cieľom podať rodičom potrebné informácie k prijímaciemu konaniu na SŠ.  
Dňa 24.2.2021 sa žiaci deviatych ročníkov zúčastnili online prednášky k duálnemu 
vzdelávaniu realizovanej Mgr. Štefanom Malíkom zo Štátneho inštitútu odborného 
vzdelávania v Bratislave. 

Dňa 25.2.2021 sa žiaci 8. a 9. ročníka mali možnosť zúčastniť online stretnutia so 
študentami Bilingválneho  gymnázia M. Hodžu v Sučanoch, ktorí im priblížili štúdium na 
bilingválnych školách. 

V dňoch 22.2. - 26.2.2021 mali možnosť žiaci 9. ročníka a ich zákonní zástupcovia 
absolvovať virtuálne dni otvorených dverí na stredných školách prostredníctvom 
internetovej stránky www.kamnastrednu.sk a zároveň absolvovať online konzultácie so 
strednými školami, ktoré túto možnosť ponúkali. 

V priebehu mesiaca apríl 2021 zrealizovala výchovná poradkyňa v triedach 8. 
ročníka besedy k výberu budúceho povolania a výberu strednej školy s následnými 
osobnými konzultáciami so žiakmi. 

V rámci skvalitňovania práce v oblasti výchovného a kariérového poradenstva sa 
výchovná a kariérová poradkyňa pravidelne zúčastňovala online pracovných porád, 
webinárov a absolvovala vzdelávanie Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve 
v školách, ktoré je  organizované Výskumným ústavom detskej psychológie 
a patopsychológie v Bratislave v rámci národného projektu Štandardizáciou systému 
poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti na trhu práce. 
 

http://www.kamnastrednu.sk/
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N) 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, v učebniach sú 
interaktívne tabule, využívajú sa prvky e-learningového vzdelávania žiakov.  Vyučujúci 
jednotlivých predmetov využívajú aj interaktívnu výučbu, ktorá ponúka široké spektrum 
úloh (interaktívne hry pre celú triedu, pexesá, skladačky) či rozširujúceho učiva (odkazy na 
videá či zaujímavé weby). Učiteľ pritom môže vyberať úlohy podľa náročnosti či typu 
cvičenia. Veľkou pomôckou pre pedagógov je takisto možnosť tvorby testov z 
interaktívnych cvičení či skúšanie z učiva na interaktívnej tabuli 

Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú akcií organizovaných Mestom Prievidza, 
CVČ 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 3. miesto v krajskom kole. Žiačka Tamara Kučerová sa v silnej konkurencii 
umiestnila na 6. mieste v krajskom kole olympiády  z anglického jazyka. 

Tradícia literárnych súťaží je na našej škole silná a dlhoročná. V 19. ročníku 
krajského kola literárnej súťaže  „Píšem, píšeš, píšeme“ sme získali 1. miesto v poézii – III. 
kategória.  

Dlhodobo dosahujeme popredné umiestnenia v okresnom kole matematických 
súťaží Matematická olympiáda a Pytagoriáda. Žiaci získali vo všetkých kategóriách 
popredné umiestnenia. 

Pre žiakov 6. – 9. ročníka základných škôl na území Trenčianskeho kraja prebiehala 
od apríla do konca mája 2021 enviromentálna súťaž „Vypĺňame krajskú ekomapu“. 
Úlohou súťažiacich bolo vyhľadávať dáta a zaujímavé miesta, navštevovať ich a zhotoviť 
fotodokumentáciu. Na župnom úrade v Trenčíne si výhru z rúk trenčianskeho župana 
Jaroslava Bašku prevzali naši žiaci z 9.A triedy. 

Medzi klady je potrebné zaradiť i prevádzkovanie internetovej žiackej knižky pre 
rodičov. Pozitívne hodnotíme vysokú úroveň vzdelávania žiakov počas dištančného 
obdobia, 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. 
 
 
 
 



36 

O) VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY - VÝSLEDKY OLYMPIÁD A SÚŤAŽÍ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Názov súťaže Okresné/Obvodné kolo Krajské kolo Celoslovenské kolo 

Olympiáda v ANJ 
kategória 1B 
Tamara Kučerová        1. miesto 6. miesto 

/ 

Olympiáda v NEJ 
kategória 1B 
Peter Oswald               2. miesto 3. miesto 

/ 

Olympiáda zo SJL 
kategória C 
Peter Oswald           3. - 5. miesto 

/ / 

Matematická olympiáda 

kategória Z5 
Matúš Kupka                3. miesto 
Radovan M. Henčel     3. miesto 
kategória Z6 
Aurel Perkácz               2. miesto 
kategória Z8 
Hugo Letavay               2. miesto 
kategória Z9 
Peter Hopan                 1. miesto 
Matúš Miloš Bielik      7. miesto 

 
 
 
 
 
 
 
 

10.miesto 
10. miesto 

/ 

Pytagoriáda 

kategória P3 
Richard Fialka         3. – 4. miesto 
kategória P4 
Henri Drozd                1. miesto 
Benjamín Daniš      2. – 3. miesto 
Filip Važan               2. – 3. miesto 
kategória P6 
Michal Filín              4. – 5. miesto 
Viktor Palkkovič      4. – 5. miesto 
kategória P8 
Hugo Letavay               2. miesto 
Samuel Vida                 3. miesto 

/ / 

Biblická olympiáda/VYV 
časť 

Ema Tkáčová Cena poroty / 

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

Viktória Petrisková 
III. kategória-Poézia 

1. miesto 
/ 

TSK – Súťaž „Napĺňame 
krajskú EKOMAPU 

Linda Machová 
Peter Hoppan 

Matúš Miloš Bielik 

kategória ZŠ 
1. miesto 

/ 

Robotická súťaž LegoBot / 
Viktória Mašlonková 

Jakub Mašlonka 
kategória EduBot 

1. miesto 
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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: 

 

- v priestoroch školského stravovania:  

o maľovanie skladov a stien, 

o výmena svietidiel – školská jedáleň, 

o výmena 4 ks radiátorov v kuchyni, 

o oprava umývačky riadu, 
o výroba a montáž okenných mreží v priestoroch kuchyne, demontáž a výroba poklopu 

na zachytávači tukov 

o zhotovenie nových zásuvkových obvodov v školskej kuchyni, 
- nákup: 

o regál nerezový 1 ks,  

o stoly nerezové 6 ks, 

o servírovací vozík nerezový 3 policový 1 ks, 

o vozík na plechy 1ks, 

o kockovač - robot coupe 1 ks, 

o mäsoklát s nerezovou podsavbou 1ks, 

o  krájač na zeleninu 1ks,  
o ponorný mixér MP350 ultra 1 ks,  
o stôl so spodným roštom, 
o elektrické varidlo 1 ks, 
o svietidlá MODUS 22 ks, trubice LED 25 ks 

o plastové  dvere, okno, 

 

- v priestoroch školy: 

o oprava žiackych lavíc, 
o oprava kanalizácie v priestoroch WC prvé poschodie, 
o maľovanie 1 triedy, 
o zhotovenie nových zásuvkových obvodov v triede, 
o oprava osvetlenia vo vestibule 

- nákup: 

o demonštračný stôl - učebňa FYZ – CHE 

o notebooky 24 ks, 

o licencie Microsoft Office 20 ks, 
o tlačiarne Epson 2ks (1. stupeň), 

o Lexmark tlačiareň 1ks (výchovný poradca), 

o FeverScreener 1 ks – elektronické zariadenie meranie teploty a kontrolu rúška, 
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o Makrofoto server 1 ks - kamerový systém, 

o skrinky do šatne (upratovačky, kabinet TSV) 5 ks, 

o šatníková skriňa 1 ks (upratovačky),  

o školský nábytok – vybavenie 2 tried, 

o skrinky 3 ks a policový systém (U a kabinet  F-CH), 

o ohrievač teplej vody 2 ks (U F-CH, dámska toaleta), 

o kancelársky stôl 1ks, kontajner 4-zásuvkový zámok 1ks (trieda) 

o 8 dielne šatňové skrinky s uzamykaním 8 ks, 

o parkové lavičky 8 ks, 

o interaktívna tabuľa Elite board 2 ks,  

o dataprojektor EPSON 2ks, 

o dezinfekčné bezdotykové stojany 7 ks 

o závesné mapy 16 ks, 

o  korkové a biele nástenné tabule, 

o didaktické a náučné pomôcky, 

o kreatívne hry a stavebnice, počítadla, obrázkové karty, EMBUSOVACIE Šablóny, 

pomôcky do tried, 

o  kancelársky papier, potreby, náplne do tlačiarní, 

 

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

vybudovanie chodníka, 

- drobné opravy elektroinštalácie, vodovodných zariadení, telovýchovného náradia 

a zariadenia školy, 
 

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

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

Prehľad krúžkov pre školský rok 2020/2021 

 

Počas mimoriadnej situácie spôsobenej šírením koronavírusu COVID 19 a prerušení 
vyučovania na školách sa krúžková činnosť nerealizovala. Z dôvodu dodržiavania 
epidemických opatrení nebolo možne realizovať krúžkovú činnosť ani po obnovení 
vyučovania prezenčnou formou. 

 
  

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. 

P.č. Krúžok Ročník 
Počet 
žiakov 

Počet 
VP 

Vedúci Čas konania 

1 Hry s legom 1 1.B, 1.C 15 15 PaedDr. Malotová utorok 14:00-16:00 

2 Hry s legom 2 2.- 7. 19 19 Mgr. Antalíková streda 14:00-16:00 

3 Hry s legom 3 1.-2. 14 14 PaedDr. Čavojská štvrtok 14:00-16:00 

4 Vedomostné hry 1 
9.A,         8. 

roč. 
14 14 

Mgr. Galovičová        
Mgr. Krajčíková 

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

5 Vedomostné hry 2 9.B 20 18 
Mgr. Hírešová        
Mgr. Rosinová 

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

6 Minihádzaná 1.- 4. 24 24 Mgr. Lomnická 
utorok 14:00-15:00 
streda 14:00-15:00 

7 Technika a 3D tlač 5.– 9.  12 10 Mgr. Jelačič štvrtok 14:00-16:00 

 Spolu:  118 114   
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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. 
Vo svojej činnosti sme sa riadili týždennými plánmi a ročným plánom ŠKD.  

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 

Spolupráca s rodičmi sa najvýraznejšie prejavuje v ich záujme o činnosť školy, účasti na 
akciách organizovaných školou a finančnej podpore školy - 2% z dane z príjmu fyzických 
osôb, sponzorské príspevky (finančné, ceny do tomboly, nákup výrobkov detí na školských 
akciách, zber papiera...). 

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

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. 
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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 o činnosti metodických orgánov –MZ, PK v školskom roku 2020/2021. 


