
       Správa 
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

 Základnej školy,  Janka Palu 2, Nemšová 

v školskom roku 2015/2016   

(Vyhláška 9/2006 Z. z. Ministerstva školstva SR) 

 

Základné identifikačné údaje o škole  

 

Názov školy: Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová 

Adresa školy: Základná škola, Janka Palu 2, 914 41 Nemšová 

Telefón,  fax: 032/6598290 

Internetová adresa školy: www.zsnemsova.edupage.sk 

Elektronická adresa školy: riaditelka@zsnemsova.sk 

 

Súčasťou Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová je: 

 Školská jedáleň, Školská 9, Nemšová (budova KSŠ sv. Rafaela) 

 Školský klub detí 

 Centrum voľného času 

 

Údaje o zriaďovateľovi školy 

 

Zriaďovateľ: Mesto Nemšová 

Adresa: Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

Štatutárny zástupca zriaďovateľa: Ing. František Bagin (primátor mesta) 

 

 

Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie  

 

Mgr. Emília Mazanovská – riaditeľka (menovaná od 01. 07. 2004) 

Mgr. Edita Kadlečíková – ZRŠ (menovaná od 16. 08. 2004) 

Mgr. Zuzana Jankovcová – vedúca školskej jedálne do 31. 07. 2016 

Ing. Lívia Žovincová – vedúca školskej jedálne od 08. 08. 2016 

 

 

Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch  

  

Od 14. 04. 2014 pracovala rada školy v zložení:  predsedníčka   Vladimíra Begáňová (rodič),  

podpredsedníčka  Dagmar Štefánková (rodič), Mária Husárová (rodič), Ing. Iveta 

Begáňová (rodič), Mgr. Lenka Tršková (pedagogický zamestnanec), Mgr. Monika Mojtová  

(pedagogický zamestnanec), Ing. Andrea Ondrejičková (nepedagogický zamestnanec), 

Mgr. Mária Haljaková (delegovaná zriaďovateľom), Ing. Stanislav Gabriš 

(delegovaný zriaďovateľom), Vladimír Gajdoš (delegovaný zriaďovateľom), Stanislav Husár  

(delegovaný zriaďovateľom).  

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva  11. 02. 2015 bol odvolaný Ing. Stanislav Gabriš ako 

člen rady školy a  za nového člena rady školy delegovaný Ján Gabriš. Ostatní členovia zostali 

nezmenení.   

 

Rada školy sa stretla podľa plánu zasadnutí. 

Riaditeľka školy predkladala  rade školy na vyjadrenie o. i.: počet prijímaných žiakov,  

návrhu rozpočtu, správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, k 

mailto:riaditelka@zsnemsova.sk


 2 

 

správe o výsledkoch hospodárenia školy, informácie o pedagogicko-organizačnom 

a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

 

Členovia rodičovského fóra 

 

Rodičia si zástupcov do rodičovského fóra volili na septembrovom  stretnutí. Mnohí nemali 

o prácu záujem. 

Od  apríla 2014  sa predsedníčkou  rodičovského fóra stala Martina Knápková. Do činnosti sa 

pravidelne zapájali Hanka Bilčíková – pokladníčka, Dagmar Štefánková,    Andrea Sedlárová,  

Mária Husárová, Daniela Bartošová. 

 

 

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach – poradných orgánoch 

riaditeľky školy (MZ – metodické združenie, PK – predmetová komisia) 

 (RD – rodičovská dovolenka) 

 

Od septembra 2015 sme mali na 1. stupni o jednu triedu menej. Z dôvodu nižšieho počtu 

žiakov sme vytvorili len jednu triedu tretiakov. Zlúčili sme aj metodické združenia, 

vyučujúce na 1. stupni sú v metodickom združení 1. – 4. ročník. Vedúcou zostala Mgr. Erika 

Lajčiaková. 

  

MZ:  1. –  4. ročník: Mgr. Erika Lajčiaková – vedúca 

Členovia:   Mgr. Lenka Mičková,  ZRŠ Mgr. Edita Kadlečíková, Mgr. Dominika Klimecká,  

Mgr. Jeanette Švaralová, PaedDr. Eva Ondrušková, PhDr. Mária Lehotská, Mgr. Zuzana 

Hauk, RŠ Mgr. Emília Mazanovská.  

 

PK: Slovenský jazyk a literatúra, dejepis, tvorivé čítanie a písanie: Mgr. Oľga Fraňová  – 

vedúca. 

Členovia: Mgr. Lenka Tršková, Mgr. Stanislava Mazánová, Mgr. Tomáš Mikel. 

  

PK: Cudzie jazyky (anglický jazyk – ANJ, nemecký jazyk – NEJ): Ing. Jaroslava Sabadková 

– vedúca 

Mgr. Lenka Mičková, Mgr. Erika Lajčiaková, Mgr. Lenka Turáková, Mgr. Stanislava 

Mazánová,  PhDr. Adriana Králiková – NEJ. 

 

PK: Matematika,  fyzika, informatika:  Mgr. Monika Mojtová  – vedúca  

Členovia: Mgr. Lenka Tršková (MAT), Mgr. Viera Číková (FYZ),  Mgr. Júlia Kebísková 

(MAT), Mgr. Zuzana Kresánková zastupovala do 02. 02. 2016 Mgr. Lenku Sabadkovú (INF), 

Mgr. Lenka Turáková (INF), Mgr. Tomáš Mikel (INF), PaedDr. Eva Ondrušková (INF). 

 

PK: Geografia, biológia, chémia: Mgr. Lenka Turáková – vedúca    

Členovia: Mgr. Monika Mojtová (CHE),  Mgr. Zuzana Škorvánková (GEG), Mgr. Júlia 

Kebísková (BIO).   

 

PK: Hudobná výchova, výtvarná výchova, výchova umením, technická výchova, telesná 

a športová výchova, občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova: Mgr. Viera 

Číková – vedúca, (od 14. 11. 2013  zastupuje Mgr. Moniku Husárovú – PN, neskôr na MD 

a rodičovskej dovolenke). 
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Členovia: Mgr. Zuzana Kresánková (HUV,VYU, TEH, TSV), do 02. 02. 2016 zastupovala 

Mgr. Lenku Sabadkovú, Mgr. Zuzana Škorvánková (TSV, VYV, OBN), Jarmila 

Vidomanová-Košinárová (VYV), Mgr. Zuzana Hauk (VYV, HUV), Mgr. Tomáš Mikel 

(NBV), Mgr. Jeanette Švaralová (VYV, HUV), Mgr. Mária Lehotská (HUV). 

 

Pedagogická rada 

Stretávala sa spravidla prvý pondelok v mesiaci.  Členkami boli pedagogické zamestnankyne 

a pedagogický zamestnanec školy. Na pracovných poradách sa okrem iného oboznamovali 

s aktuálnou legislatívou, novými metódami práce a podobne. 

 

Žiacky parlament 

Vybraní zástupcovia tried sa  počas roka stretli s riaditeľkou školy trikrát. Vyjadrovali sa 

k správaniu spolužiakov na vyučovaní, k čistote na WC, k jedálničku, dávali návrhy na 

zlepšenie materiálneho vybavenia školy. 

  

 

Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

(§ 2 ods.1 písm. b) 
 
Ročník Počet tried Počet žiakov Počet žiakov so ŠVVP Počet žiakov v ŠKD 

15.9. 31.8. Zmena 15.9. 31.8. Zmena 15.9. 31.8. Zmena 15.9. 31.8. Zmena 

1. 2 2 0 36 35      - 1 0 0 0 25 23 - 2 

2. 2 2 0 41 43      + 2 1 1 0 31 30  -1 

3. 1 1 0 26 27     + 1 0 0 0 16 15        -1 

4. 2 2 0 28 29     + 1 1 1 0 12 06         6 

5. 1 1 0 28 28         0 1 1 0 - - - 

6. 2 2 0 37 37 +1, - 1 2 2 0 - - - 

     7. 2 2 0 32 33      + 1 2 2 0 - - - 

8. 1 1 0 27 28      + 1 0 0 0 - - - 

9. 2 2 0 34 34         0 1 1 0 - - - 

Celkom 15 15 0 289 294       + 5  8 8 0 84 74 10 

 

                       

Údaje o počte zapísaných detí  do 1. ročníka základnej školy (§ 2 ods. 1 písm. c)  
 

 

zápis do 

1.roč. 

2016/2017 

        zapísaní 

v riadnom termíne 

dodatočne 

zapísaní  

odklad povinnej šk. 

doch. 

spolu 

počet           % počet       % počet         %  

chlapci  20  1  1  22 

dievčatá 27  1  0  28 

spolu 47  2  1  50 
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Údaje o počte  prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy (§ 2 ods. 1 písm. d) 

 

Prehľad o počte žiakov prijatých na 

 SŠ a SOŠ 

 

9. roč.           8. roč. 

 

5. roč. 

Str. odb. školy s mat. 22 0 0 

SOŠ 3. roč. 3 0 0 

Gymnáziá  9 0 0 

Stred. umelec. šk. 0 0 0 

Osemročné gymnáziá 0 0 1 

Dvojročný odbor 0 0 0 

Športová škola 0 0 0 

Celkom počet 34 0 1 

 

 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa stupňa poskytovaného 

vzdelania(§ 2 ods. 1 písm. e) 

 

 Priemerné známky za II. polrok v školskom roku 2015/2016    I. stupeň 

 

Predmety/ Trieda I. A I. B II. A II. B III. A IV. A IV. B Ø 

Správanie 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Slov. jazyk a lit. VDV VDV 1,76 1,73 1,65 1,47 1,71 1,66 

Anglický jazyk  VDV VDV 1,30 1,23 1,46 1,60 2,00 1,52 

Matematika VDV VDV 1,71 1,27 1,35 1,40 1,93 1,53 

Informatická výchova - - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Prvouka/Prírodoveda VDV VDV 1,19 1,27 1,12 1,27 1,43 1,26 

Vlastiveda - - 1,43 1,09 1,15 1,33 1,36 1,27 

Etická výchova VDV VDV 1,00 1,00 1,00 1,00 - 1,00 

Náboženská výchova VDV VDV 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Pracovné vyučovanie - - - - - 1,00 1,00 1,00 

Hudobná výchova VDV VDV 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Výtvarná výchova VDV VDV 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Telesná výchova VDV VDV 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

 VDV VDV 1,25 1,16 1,17 1,19 1,31  

 

Jedna prváčka bola v druhom polroku hodnotená stupňom neuspokojivé výsledky zo 

slovenského jazyka a literatúry, v auguste sa nedostavila na  opravné skúšky. Hodnotenie 

opravnej skúšky je stupňom neuspokojivé výsledky.  Do vyššieho ročníka nepostupuje. 

Prestúpila na inú školu. 

 

 

Priemerné známky za druhý polrok v školskom roku 2015/2016    2. stupeň 

 

 

Predmety/ Trieda V. A VI. A  VI. B VII. A 

VII. B 

VIII. A 

IX. 

A 

IX. B Ø 

Správanie 1,00 1,00 1,06 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1.007 

Slov. jazyk a lit. 2,11 2,84 2,47 2,25 2,29 2,89 2,53 2,53 2,48 
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Anglický jazyk 1,93 3,16 1,76 2,44 2,41 2,78 2,84 3,00 2,54 

Nemecký jazyk - 2,79 1,94 2,07 2,00 2,56 2,16 2,33 2,26 

Matematika 2,04 2,68 2,29 2,13 2,18 2,70 2,37 2,60 2,37 

Informatika 1,07 1,00 1,06 1,06 1,12 1,07 1,00 1,07 1,18 

Fyzika - 3,00 2,35 2,44 2,18 2,67 2,58 2,53 2,53 

Chémia - -  2,31 1,65 2,26 1,95 2,00 1,64 

Biológia 2,07 2,47 2,41 2,25 1,94 2,41 2,00 2,33 2,23 

Dejepis 1,86 2,68 1,88 2,19 2,00 2,07 2,26 2,47 2,17 

Geografia 1,96 2,58 2,29 2,31 2,12 2,52 2,42 2,73 2,36 

Občianska náuka - 1,37 1,06 1,19 1,29 1,59 - - 1,30 

Etická výchova 1,00 1,00 1,00 - 1,00 1,00 - - 1,00 

Náboženská 

výchova 1,46 1,59 1,21 1,81 

1,27 

1,62 

1,00 1,00 1,37 

Technická výchova - 1,00 - 1,00 - - - - 1,00 

Svet práce  - - - 1,00 1,00 1,00 - - 1,00 

Technika - - 1,00 - 1,06 1,00 - - 1,02 

Výtvarná výchova 1,39 1,05 1,00 1,00 1,00 - - - 1,08 

Hudobná výchova  1,89 1,41 1,00 1,00 - - - 1,32 

Výchova umením - - - - - - 1,00 1,00 1,00 

Telesná a špor. 

výchova 1,21 1,28 1,19 1,00 

1,19 

1,11 

1,06 1,07 1,13 

Tvorivé čítanie a 

písanie 1,46 - - - 

- 

- 

1,84 2,20 1,84 

Priemer  1,63 2,09 1,69 1,78 1,65 2,01 1,93 2,06 1,86 

 

V druhom polroku boli známkou nedostatočný hodnotení  z anglického jazyka  jeden siedmak 

a zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky siedmak z tej istej triedy.  

Siedmak úspešne vykonal opravnú skúšku z anglického jazyka, postupuje do vyššieho 

ročníka.  

Druhý siedmak nebol úspešný na opravnej  skúške zo slovenského jazyka  a literatúry, na 

opravnú skúšku z matematiky sa nedostavil. Nepostupuje do vyššieho ročníka.  Prestúpil na 

inú školu.  

 

Výchovné opatrenia za II. polrok    

 

Výchovné opatrenia I. stupeň/ 

 žiakov  

II. stupeň/  

žiakov 

Napomenutie tr.  učiteľkou 1 16 

Pokarhanie tr. učiteľkou 2 24 

Pokarhanie riad. školy 0 6 

Pochvala tr. učiteľkou 74 64 

Pochvala  riaditeľkou školy 14 27 

Druhý stupeň zo správania 0 3 

Tretí stupeň zo správania 0 0 

Štvrtý stupeň zo správania 0 0 
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Úspešnosť  žiakov  v celoslovenskom testovaní piatakov TESTOVANIE 5 – 2015   

 

  

trieda Počet žiakov/písalo MAT 

Ø v % 

škola 

MAT 

Ø v % 

v SR 

rozdiel SJL 

Ø v % 

škola 

SJL 

Ø v % 

V SR 

rozdiel 

5. A 27 70,86 61,99 + 8,87 77,04 66,62 +10,42 

 

Jedna žiačka sa testovania nezúčastnila, je integrovaná so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami (ŠVVP). Do testovania bolo na Slovensku vybraných tisíc žiakov so 

ŠVVP. 

 

 

Úspešnosť  žiakov  v celoslovenskom testovaní deviatakov TESTOVANIE 9 – 2016   

 

trieda Počet žiakov/písalo MAT 

Ø v % 

škola 

MAT 

Ø v % 

v SR 

rozdiel SJL 

Ø v % 

škola 

SJL 

Ø v % 

V SR 

rozdiel 

9. A 19 67, 89 52,80 +15,09 72,42 62,60 + 9,82 

9.B 15 61,00 52,80 + 8,20 76,00 62,60 +13,40 

deviataci 34 64,90 52,80 + 12,10 73,40 62,60 +10,80 

 

Už viac rokov dosahujú naši deviataci výrazne lepšie výsledky z testovania ako 

celoslovenský priemer. Je  to výsledok systematickej práce pani učiteliek a väčšiny žiakov.  

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v jednotlivých ročníkoch ( § 2 ods. 1 písm. f) 

 

V 1. ročníku sme  uplatňovali inovovaný rámcový učebný plán pre základné školy 

s vyučovacím jazykom slovenským, ISCED  primárne vzdelávanie.  

2. – 4 . ročníku sme  uplatňovali rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím 

jazykom slovenským, ISCED 1 – primárne vzdelávanie. 

 

V 5. ročníku sme  uplatňovali inovovaný rámcový učebný plán pre základné školy 

s vyučovacím jazykom slovenským, ISCED  – nižšie stredné vzdelávanie.  

6. – 9. ročníku sme  uplatňovali Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím 

jazykom slovenským, ISCED 2 – nižšie stredné vzdelávanie. 

 

 

Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

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

 Základná 

škola/prepočít. 

ŠKD/prepočítané Školská  

jedáleň  

Spolu Prepočítaný  

počet 

Zamestnanci spolu 27/25,3263 3/2,4816 7/6,56 37 34,3679 

Z toho pedagogickí 

zamestnanci 

22/20,2596 3/2,4816 
- 

25 22,7412 

Pedagogickí 

zamestnanci 

kvalifikovaní 

21/11,2596 3/2,4816 

- 

24 21,7412 
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Pedagogickí 

zamestnanci 

nekvalifikovaní 

1/1,00 - 

 

1 1,00 

Dopĺňajúci si vzdelanie - -  - - 

Z toho nepedagogickí 

pracovníci 

         - - 
 

      - - 

Školský psychológ - -       - - 

Školský špeciálny 

pedagóg 

1/0,3043 - 
 

     1 0,3043 

Asistent učiteľa -               -      - - 

Upratovačky 3/2,80               -      3 2,80 

Kuchárky -               - 3/3,00    3 3,00 

Ostatní zamestnanci 2/2,2667                - 4/3,56    6 5,8267 

 

 

Odbornosť vyučovania 

 

predmet 
SLJ ANJ VLA MAT PRÍ PVC VYV HUD 

TEV/

TSV 
ETV NBV INF 

O/N 

počet hodín 
50/8 13/4 4/1 24/4 8/2 1/1 12/2 7/0 12/2 0/1 7/0 0/7 

 

O/N – odborne/neodborne  

 

1. stupeň – odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov: 

Na I. stupni sme mali 81,18 %-nú odbornosť vyučovania.  

Chýbajú nám kvalifikované vyučujúce informatickej výchovy. 

 

2. stupeň – odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov: 
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0 

0

/

9 

1

2

/

0 

   4/

1 
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0

/
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0 
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1 

 

O/N – odborne/neodborne  

I1. stupeň – odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov: 

Na II. stupni sme mali 87,57 %-nú odbornosť vyučovania.  Odbornosť vyučovania hlavných 

predmetov je 100-ná. 

Chýbajú nám kvalifikované vyučujúce informatickej výchovy. 

Odbornosť vyučovania na I. a II. stupni bola priemerne 84,37 %, neodborne sme vyučovali  

15,62 % predmetov. 
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Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§ 2 ods. 1 písm. h) 

 

 

Druh vzdelávania          Počet pedagógov 

 Začalo Pokračuje Ukončilo 

Adaptačné vzdelávanie    3  -   3 

Rozširujúce štúdium   0 0   1 

Doplňujúce    0 0   1 

Aktualizačné 37 0 37 

Atestačné vzdelávanie   7 0   7 

Inovačné vzdelávanie 13 0 13 

  

 

Vzdelávanie učiteľov menovite: 

 

Adaptačné vzdelávanie:  

 

Mgr. Dominika Klimecká, Bc. Adriána Patková, Mgr. Marianna Šimorová. 

 

I. atestácia –  obhajoba: Mgr. Oľga Fraňová, Mgr. Lenka Mičková, Mgr. Lenka Tršková, 

Zuzana Hauk.  

II. atestácia – obhajoba: Mgr. Erika Lajčiaková, Mgr. Edita Kadlečíková, Mgr. Emília 

Mazanovská. 

 

Rozširujúce štúdium v špecializácii anglický jazyk a literatúra (Univerzita sv. Cyrila 

a Metoda v Trnave) – Mgr. Stanislava Mazánová. 

 

Aktualizačné vzdelávanie: 

 

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti (poskytovateľ občianske združenie Šintava.edu), Učiť 

moderne, inovatívne, kreatívne (poskytovateľ ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka Šintava) – Mgr. 

Emília Mazanovská, overenie kompetencií.   

Uplatnenie osobnostného, sociálneho a morálneho rozvoja vo vyučovacom procese 

(poskytovateľ občianske združenie Šintava.edu) – Mgr. Oľga Fraňová, overenie  kompetencií. 

 

Aktualizačné vzdelávania a inovačné vzdelávania boli zamerané na overenia kompetencií 

v programoch kontinuálneho vzdelávania poskytovateľom MANI Konzult, s. r. o., Revúca. 

 

Aktualizačné vzdelávanie: 

 

Power Point v edukačnom procese –  overenie kompetencií: Ing. Jaroslava Sabadková, Mgr. 

Lenka Tršková, Mgr. Oľga Fraňová, Mgr. Lenka Sabadková, Mgr. Emília Mazanovská,  Mgr. 

Viera Číková, Mgr. Edita Kadlečíková, Mgr. Zuzana Škorvánková, Mgr. Erika Lajčiaková, 

Mgr. Lenka Turáková, Mgr. Júlia Kebísková, Mgr. Zuzana Hauk, PaedDr. Eva Ondrušková. 

 

 

Interaktívna komunikácia v edukačnom procese –  overenie kompetencií: Ing. Jaroslava 

Sabadková, Mgr. Lenka Tršková, Mgr. Oľga Fraňová, Mgr. Lenka Sabadková, Mgr. Edita 

Kadlečíková, Mgr. Zuzana Škorvánková, Mgr. Erika Lajčiaková, Mgr. Lenka Turáková, Mgr. 

Júlia Kebísková, Mgr. Zuzana Hauk, PaedDr. Eva Ondrušková. 
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Využívanie interaktívnych technológií a interaktívnej tabule v edukačnom procese – overenie 

kompetencií: Ing. Jaroslava Sabadková, Mgr. Lenka Sabadková, Mgr. Lenka Turáková, Mgr. 

Júlia Kebísková. 

 

Rozvoj čitateľskej gramotnosti na základnej a strednej škole – overenie kompetencií: Mgr. 

Lenka Tršková, Mgr. Edita Kadlečíková, Mgr. Erika Lajčiaková, Mgr. Zuzana Hauk. 

 

Čitateľská gramotnosť a žiaci so  špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami – Mgr. 

Zuzana Hauk, PaedDr. Eva Ondrušková. 

 

Inovačné vzdelávanie: 

 

Využitie myšlienkových máp v edukačnom procese – overenie kompetencií: Ing. Jaroslava 

Sabadková, Mgr. Lenka Tršková, Mgr. Lenka Sabadková, Mgr. Emília Mazanovská, Mgr. 

Viera Číková, Mgr. Edita Kadlečíková, Mgr. Zuzana Škorvánková, Mgr. Erika Lajčiaková, 

Mgr. Lenka Turáková, Mgr. Júlia Kebísková, Mgr. Zuzana Hauk, Mgr. Lenka Mičková, 

PaedDr. Eva Ondrušková. 

 

Riaditeľka školy Mgr. Emília Mazanovská sa zúčastňovala pracovných stretnutí 

a informačno-konzultačných seminárov. 

 

Noví zamestnanci boli poučení o BOZP a PO pri nástupe do zamestnania. 

 

Noví pedagogickí zamestnanci absolvovali kurz na poskytnutie prvej pomoci. 

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm. h) 

 

Aktivity organizované školou 

 

Výlety Exkurzie I Exkurzie II Besedy I Besedy II  

Červený 

Kameň, jaskyňa 

Driny 3. A 

Dejepisná 

exkurzia do 

Bojníc 6. A, 6.B 

 

Viedeň 

Výlety 

Mestský úrad 

v Nemšovej 2. 

A, 2. B 

Z húsenice 

motýľ, 5. A 

(Mgr. Viera 

Čápová) 

Voda – vec nie 

celkom 

samozrejmá  

(Mgr. Katarína 

Hazuchová) II. 

stupeň 

Múzeum 

v Trenčíne, 

Lubina 

minifarma 2. A, 

2. B 

Múzeum 

a Mohyla M.R. 

Štefánika 9.A, 9. 

B 

Mestské 

múzeum 

v Nemšovej 2. 

A, 2. B 

Ja a moje Ja, II. 

7. A, 7. B 

(Mgr. Viera 

Čápová) 

Beseda so 

včelárom, 

p. Imrich 

Strápek, 4. A, 4. 

B, 6. A, B  

 Nitra – návšteva 

hradu a múzea 

7. a 9. roč.                                                                                                                                                                                                                                                                                           

PD Záblatie, 

farma 

Zamarovce, 5. A 

Čas premien, 6. 

A, 6. B 

(Mgr. Viera 

Čápová) 

Vojna a mier 

(Mgr. Eva 

Ohrablová) 8. 

a 9. roč. 

Prehliadka 

mesta Trenčín, 

návšteva 

Banská 

Štiavnica – 

dejepisná 

Vetropack a. s. 

Nemšová 

8. A trieda 

MVDr. Dušan 

Bútora, 6. roč. 

Domáce zvieratá 

Predsedníctvo 

Slovenska 

v Rade EÚ – 
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inzertného 

týždenníka MY, 

filmové 

predstavenie 1. 

A, 1. B 

exkurzia 7. roč. JUDr. Drahoslav 

Štefánek, II. 

stupeň 

 

Zapojenie do súťaží a olympiád 

 

TSV súťaže 
Výtvarné 

súťaže 
Zbery Iné aktivity 

Beh pre zdravé 

srdce 1. a 2. roč. 

Príroda, životné 

prostredie 

a človek I.A – 4 

práce 

Zber papiera  Týždeň 

hlasného čítania 

1. a 2 roč. 

Priateľská 

vybíjaná 4. roč. 

Vták roka I. A, 

I. B – 8 prác  

Uzávery z PET 

fliaš – celoročne 

Záložka do 

knihy spája 

školy 130 ž. – 1. 

st. 

McDonald´s  

Cup  

3. A, 4. A, 4.B 

Návrh na žiacku 

knižku 

Daj druhú šancu 

– zber batérií 

Vianočné 

besiedky I. 

stupeň, 130 ž. 

Športový deň Parky a záhrady 

– Zelený svet 

zber 

tetrapakových 

obalov 

Plavecký výcvik 

3. A 

Doložiť!!! Vesmír očami 

detí 

zber šípok Škola v prírode 

26 žiakov, 4. 

roč. 

COMBI Vojaci očami 

detí 

 Noc v škole 1. 

A, 1. B, 3. A 

 MAS Vršatec -   Deň narcisov 3. 

A 

 Maľujeme s 

Primalexom 

 Poľovnícky 

zámok 

Antonstál – 

otvorenie 

významného 

lesníckeho 

miesta 

 

Lyžiarsky 

výcvik 34 

žiakov 

 

 

 

 

Vedomostné 

súťaže, 

olympiády 

Literárne 

súťaže, 

olympiády 

Výchovné 

koncerty 

Spolupráca 

s mestom, MŠ 

Aktivity s 

rodičmi 

Pytagoriáda 47 prednes poézie  Smejko výstava Ovocie, tekvicová párty 
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ž. 

 

a prózy I. a II. 

stupeň 

Hviezdoslavov 

Kubín – školské 

kolo 

a Tanculienka 

130 ž. – 1. st. 

zelenina a kvety 

130 ž. – 1. st. 

Hviezdoslavov 

Kubín 

matematická 

olympiáda 17 ž. 

literárna súťaž 

Dieťa medzi 

paragrafmi 11 ž. 

 návšteva 

predškolákov 

fašiangový 

karneval  

KOMPARO – 

cvičné 

testovanie, 23 

deviatakov 

najkrajší list  

(Napíš list 

svojmu 45-

ročnému ja) 10 

prác 

 Beh okolo 

Ľuborče, 26 

žiakov 

Deň otvorených 

dverí – 60. 

výročie 

otvorenia školy 

iBobor – 

počítačová 

súťaž 49 ž. 

Píšem, píšeš, 

píšeme 3 práce 

 Nemšovský 

slávik – 

spevácka súťaž 

slávnostná 

akadémia – 60. 

výročie 

otvorenia školy 

Náboj Junior,  4. 

ž. 

  atletický deň  

SOŠ-kársky 

päťboj 3 ž. 

  Deň matiek – 

vystúpenie 3, A 

 

KLOKAN – 

matematická 

súťaž 

  zápis do 1. 

ročníka 

 

Technická 

olympiáda – 

okresné kolo 

  tanečný kurz    

 

 

Úspešnosť žiakov v súťažiach 

 

Talentovaní žiaci sa zapájali do športových a vedomostných súťaží a olympiád. Aj keď 

v školskom kole bez problémov zvíťazili, vo vyšších kolách už neboli takí úspešní. 

Najviac sa darilo žiačkam vo florbale.  V celoslovenskej  súťaži OXDOG florbal cup  

vybojovali  dvoch kategóriách tretie miesta  a v jednej kategórii v súťaži 

celoslovenského kola vo florbale druhé miesto. V okresnom  kole obsadili naša škola 

v športových súťažiach ôsme miesto. 

 

Názov súťaže Medzi 

školská 

súťaž 

Obvodné 

kolo 

Okresn

é kolo  

Krajsk

é kolo 

Celoslovensk

é kolo 

Medzinárodn

é kolo 

Cezpoľný beh 

údolím Váhu 

Bolešov 

28 ž. 

     

Futbalový 

turnaj 

O pohár sv. 

Michala 

Nemšová 

10 ž./2 m. 

     

Cezpoľný beh   Ostrov 

Trenčín 
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florbal   5. 

miesto 

   

Stolný tenis   chl. 4. 

m., 

diev. 2. 

miesto 

   

Beh okolo 

Ľuborče 

26 detí      

Florbal 

OXDOG cup 

    3. miesto ml. 

žiačky, 

3. miesto st. 

žiačky 

 

Hviezdoslavo

v Kubín 

 A. 

Dužekov

á 8. A, D. 

Hicová 6. 

B, A. 

Berová 9. 

B 

    

Nemšovský 

slávik 

Thobias 

Oberta 4. 

A – 1. m., 

Simona 

Chudová 

4. B – 1. 

m., 

Elizabeth 

Panákov

á 2. m., 

Natália 

Bilčíková 

2. m. 

     

Olympiáda 

ANJ 

 

 

 Natália 

Slabá 7.  

B (15. 

m.), 

Adrián 

Krovina 

9. A (9. 

m.) 

    

Hluk – 

Nemšová 

(recitácia 

v slov. jazyku) 

      

Hluk – 

Nemšová 

(recitácia 

v angl. 

jazyku) 

B. 

Poláková 

3. A (3. 

m.), H. 

Bútorvá 

6. B (2. 

     



 13 

 

m), D. 

Begáňov

á 8. A (1. 

m.), A. 

Berová 9. 

B (3. m.) 

 

 

Pytagoriáda – okresného kola sa zúčastnili, ale neboli úspešní riešitelia: Alexander Korienek 

3. A, Matúš Blažej 4. B, Jakub Králik 5. A, Simon Bahno 6. B, Samuel Chlebana 7 A, 

Dominika Begáňová 8. A.  

 

Klokan – úspešní riešitelia: Lydka Čapková 3. A – školský šampión, Timea Macharová 3. A, 

Matej Spurný 3. A, Jakub Králik 5. A, Ema Oriešková 5. A, Matej Patka 6. A,  Matúš Spurný 

7. B, Jozef Ondrejička 7. B, Natália Slabá 7. B, Milan Patka 8. A. 

 

Matematická olympiáda – do okresného kola postúpil Andrej Bútora 7. B, ktorý sa y dôvodu 

dlhotrvajúceho ochorenia olympiády nezúčastnil. 

 

Fyzikálna olympiáda – školské kolo sa z dôvodu nezáujmu žiakov neuskutočnilo. 

  

Náboj Junior – medzinárodná matematicko-fyzikálna súťaž. Prebiehala súčasne v 28 

mestách. Deviataci Richard Bagin, Juraj Knápek, Mirka Zajacová Dalibor Králik obsadili 

v Trenčianskom kraji 4. miesto, v rámci SR 54. miesto z 208 tímov a 152 miesto zo 438 

medzinárodných tímov. 

 

SOŠ-kársky päťboj – Tomáš Remo 8. A, Matej Bartoš 9. A, Richard Bagin 9. A obsadili 

v medzi školskej súťaži  ôsmich družstiev 3. miesto. 

iBobor – počítačová súťaž.  Kategória 8., 9. roč. – Kadet – 14 žiakov,  5., 6., 7. ročník – 

Benjamín – 19 žiakov, kategória 3., 4. ročník - Benjamín – 16 žiakov. 

Úspešní riešitelia: Jozef Ondrejička 7. B, Richard Bagin 9. A. 

 

Obvodného kola v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v prednese prózy 

reprezentovala  v III. Kategórii Alexandra Dužeková (8. A), v II. kategórii v prednese poézie 

Diana Hicová (6. B), v III. Kategórii v prednese poézie Alica Berová (9. B). Aj napriek 

výbornému výkonu a hodnoteniu iných súťažiacich sa naše žiačky neumiestnili. Nejednotne 

vyznelo hodnotenie poroty v jednotlivých kategóriách. Čo jedna porota hodnotila pozitívne, 

druhá porota považovala za negatívny prejav recitátorov. 

 

Medzi vystavenými prácami 31. ročníka celoslovenskej výtvarnej  súťaže Vesmír očami detí 

boli v priestoroch Okresného úradu v Trenčíne (Hviezdoslavova ul.) aj práce Ely Luprichovej 

1. A, Emmy Vandžalovej 4.B,Jessicy Šupíkovej 2. B, Saška Kopačkovej 4. A,  a Laury 

Gostkovej 3. A.  

 

Dievčatá vo vybíjanej porazili aj jasných favoritov súťaže, zvíťazili v obvodnom kole 

a postúpili do okresného kola. Reprezentovali nás: Ivana Berová, Hanka Bútorová, Adriána 

Gajdošíková, Terezka Haljaková, Anetka Kulichová, Simonka Masláková, Kristínka 

Ondrejičková, Deniska Papierniková, Klaudia Piknová, Natália  Slabá, Patrícia Štefánková 
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Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§ 2 ods. 1 písm. j) 

 

 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, Podpora polytechnickej výchovy na 

základných školách.  

Dodané učebné pomôcky na vyučovanie biológie, fyziky, chémie a techniky. 

Trvanie projektu: do 31. 12. 2015 

 

 Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie  

     a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj      

    pracovných zručností a práca s talentami, realizátor Štátny inštitút odborného       

   vzdelávania. 

    Dodaná licencia pre používanie nástroja pre identifikáciu potenciálu orientácie žiakov  

     ZŠ v novembri 2015.  

 

 Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických 

javov v školskom prostredí – projekt Výskumného ústavu detskej psychológie a 

patopsychológie v Bratislave. Prioritným zameraním národného projektu je zvýšenie 

zamestnateľnosti a efektívna príprava žiakov základných škôl so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami (ďalej “ŠVVP”) pre trh práce, prevencia pred 

nezamestnanosťou podporou kariérového poradenstva v zmysle programového 

vyhlásenia vlády. 

      Cieľovými skupinami národného projektu boli žiaci základných škôl so špeciálnymi    

      výchovno-vzdelávacími potrebami, psychológovia, špeciálni pedagógovia, výchovní   

      poradcovia pracujúci v základných školách a v zariadeniach výchovného poradenstva     

      a prevencie, vybraní rodičia a zamestnanci verejnej a štátnej správy. 

            Dodané odborné metodiky v printovej forme, metodické nástroje a diagnostické    

            nástroje  sprístupnené prostredníctvom internetového úložiska  na riadenie      

           komplexného poradenského systému KomposyT pre potreby výchovného poradcu so             

           žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími aktivitami na účely  účasti na    

           národnom projekte Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania          

           sociálno- patologických javov v školskom prostredí. 

     Termín trvania projektu od priameho vyzvania (17/01/2013 – 31/10/2015), 33,5     

      mesiacov. Majetok bezodplatne prevedený na dobu neurčitú. 

 

 Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 

elektronického testovania  – získanie  licenčných oprávnení s prístupovými údajmi do 

elektronického testovacieho systému E-test.  

            Dodané: Licenčné oprávnenia s prístupovými údajmi (licencia Škola a Licencia Žiak –  

           školský a učiteľský test –štandardné testovanie)  

     Termín trvania projektu máj – november 2015.  

 

 Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety – 

projekt Ústavu informácií a prognóz školstva v Bratislave (od 1.1 2014 zlúčený 

s Centrom vedecko-technických informácií Slovenskej republiky) s cieľom uskutočniť 

obsahovú prestavbu vzdelávania na základných školách a stredných školách  

s využitím inovatívnych foriem a metód výučby.  Dodaná technika: interaktívna 

tabuľa Smart Board, notebook LenovoThinkPadB590, sada reproduktorov Genius SP-

HF 1800A. 

Termín trvania projektu: 13. 12. 2012 – 30. 11. 2015. 

Zapožičanie techniky na dobu neurčitú. 
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 Rozvíjanie profesijných kompetencií učiteľov materských, základných a stredných  

škôl v kontexte zvyšovania úspešnosti realizácie reformy systému základného 

vzdelávania – projekt Štátneho pedagogického ústavu v Bratislave 

Dodané po dva kusy: ELT Teach CD, OW Professional Development Video Program 

DVD 1 kus, , Teaching Young Learner´ s English – Ebook – 1 kus,, Teaching English 

AsA Second or Foreign Language – Ebook – 1 kus. 

Produkty dodané 11/2015.   

  

 Operačný program ľudské zdroje, Európsky sociálny fond, Európsky fond 

regionálneho rozvoja, aktivačná činnosť formou dobrovoľníckej služby – 

zabezpečenie asistenta  učiteľa.  

 

 Recyklohry, Baterky na správnom mieste – celoročne boli žiaci zapojení do  

environmentálnych projektov. 

 

 Najzaujímavejšie podujatie k medzinárodnému  dňu školských knižníc    

 

 Záložka do knihy spája deti – partnerskou školou bola ZŠ Kunín – ČR. 

 

 Poznajme navzájom svoju kultúru – dopisovanie s rovesníkmi  z Mikronézie.  

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2 

ods. 1 písm. k) 

 

 

Údaje o priestorových  a materiálno – technických podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l) 

 

Budova školy je členená na bloky A, B, C. Od r. 2010 je  zrekonštruovaná, má bezbariérový 

prístup.  Na chodbách   majú žiaci rôzne hry, pri ktorých trávia prestávky. V samostatne 

stojacej  prízemnej  budove sú školské dielne na vyučovanie technických predmetov. V areáli 

školy využívajú žiaci asfaltové ihrisko, multifunkčné ihrisko a školský park. 

 

 

Žiaci a zamestnanci využívali: 

 

 60 PC 

 7 multifunkčných zariadení                       

 2 tlačiarne k PC 

 2 telefónne linky 

 1 fax 

 internetové pripojenie 

 13 CD prehrávačov 

 2 televízne prijímače 

 8 interaktívnych tabúľ 

 3 DVD prehrávače       

 26 notebookov 

 22 dataprojektorov 

 1 skener 
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 jazykovú učebňu (21 notebookov)  

 107 licencie office 

Bezpečnosť a ochrana zdravia 

 

Podľa harmonogramu úloh sme uskutočňovali revízie zariadení. 

 

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy ( § 2 ods.1 

písm. m) 

 

1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov (v eurách): 

 

 normatívne príspevky   416 580 € 

 mzdy                             351 580 € 

 prevádzka                       65 000 € 

 

2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením   

     školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

 

N/A                      

 

3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia 

v členení podľa financovaných aktivít (v eurách): 

 

 vzdelávacie poukazy    5 094 € 

 učebné pomôcky          1 191 €   

 krúžky                          3 902,56 € 

 

 

4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,       

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných 

aktivít 

 

N/A 

Občianske združenie Iniciatíva pre žiakov  (v eurách):    
 

 príjmy:   2 811,80 € 

 výdaje:      125,78 € 

 

Plnenie koncepčného zámeru 

 

Vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia 

 

Dôraz sme kládli na vzdelávaciu zložku, využívali sme alternatívne formy a metódy 

vyučovania, ktoré viedli žiakov ku kreativite. Do vzdelávania sme zapracovali finančnú 

gramotnosť a prierezové témy. Osobitný dôraz sme kládli  na čitateľskú gramotnosť, ktorá je 

prioritou vo vzdelávaní materinského jazyka. Čítanie s porozumením sme upevňovali aj 

v novom predmete v 5. a 9. ročníku Tvorivé čítanie a písanie a v záujmovom útvare Cvičenia 

zo slovenského jazyka pre 9. ročník. 
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Na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu sme využívali interaktívnu tabuľu, 

počítačové učebne a dataprojektory, ktoré sú v triedach.  

Zvýšenú pozornosť sme venovali žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

Podľa odporúčaní CPPPaP mali  žiaci prispôsobené písomné práce, osvojovali sme základné 

učivo. Práca s týmito žiakmi je náročná, nakoľko domáca príprava žiakov nie ej dostatočná. 

Nevyhovujúce učebnice slovenského jazyka sťažujú prácu vyučujúcich aj žiakov. Preto 

vyučujúce pripravujú  pre žiakov pracovné listy. 

Doplnkové čítanie: ako doplnkové čítanie využívame knihy zo školskej knižnice, pani 

učiteľky od I. ročníka čítajú veku primerané tituly so žiakmi, často navštevujú školskú 

knižnicu, v marci aj mestskú knižnicu. 

 

Vzdelávacia oblasť Matematika  a práca s informáciami 

 

Na hodinách matematiky sme do vyučovanie začlenili aj úlohy finančnej gramotnosti 

a environmentálnej výchovy. Boli to úlohy na priamu a nepriamu úmernosť, výpočet obsahu 

a obvodu štvorca, obdĺžnika, povrchov a objemov telies. Slovnými úlohami sme si 

pripomenuli Deň vody. 

Čítanie s porozumením realizovali nepriamo formulovanými úlohami, úlohami s viacerými 

otázkami a tvorením vlastných matematických úloh. 

Nevyhovujúce učebnice sťažujú prácu vyučujúcich aj žiakov. Používali staršie učebnice, 

zbierky úloh a svojpomocne vypracované pracovné listy pre žiakov. 

Na informatike mali žiaci problém osvojiť si teoretické učivo, pretože sa ho neučili. 

Vyučujúce na hodinách informatiky prostredníctvom zaujímavých projektov a úloh rozvíjali 

osobnostný a sociálny rozvoj žiakov. Projekty boli zamerané na rozvoj čitateľskej 

gramotnosti, medzipredmetových vzťahov a environmentálne cítenie. 

Na hodinách fyziky si žiaci osvojovali základné veličiny, vzorce. Náročné učivo sme 

vysvetľovali demonštráciou pokusov, praktickými cvičeniami. Premeny jednotiek si žiaci 

osvojovali aj na hodinách matematiky. Využívali  nové pomôcky získané z projektu „Dielne“. 

   

Vzdelávacia oblasť Človek  a svet práce 

Projekty vypracované v predmete technika: Remeslá v Trenčianskom regióne, Drevo ako 

materiál, Slovenskí vynálezcovia, Črepníkové rastliny, Rozvod elektrickej energie, okrasné 

rastliny. 

 

 

Vzdelávacia oblasť Človek  a spoločnosť 

Projekty vypracované v predmete občianska náuka: Bulletin o Nemšovej, Slovenské naj, 

Poznávanie štátov EÚ, Štruktúra obyvateľstva, Ministerstvá SR, Trestné a rodinné právo. 

Beseda s Mgr. Evou Ohrablovou Vojna  a mier. 

 

Triednictvo a učebné varianty 

 

 

Trieda Učebný variant Cudzí jazyk Triedna učiteľka 

I. A  ISCED ANJ Mgr. Erika Lajčiaková 

I. B ISCED  ANJ Mgr.  Lenka Mičková 

II. A ISCED I ANJ Mgr. Jeanette Švaralová 

II. B ISCED I ANJ Mgr. Dominika Klimecká 

III. A ISCED I ANJ PaedDr. Eva Ondrušková 

IV. A ISCED I ANJ Mgr. Zuzana Hauk 
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IV B ISCED I ANJ PhDr. Mária Lehotská 

V. A ISCED  ANJ Mgr. Lenka Turáková 

VI. A ISCED II ANJ/NEJ Ing. Jaroslava Sabadková  

VI. B ISCED II ANJ/NEJ Mgr. Stanislava Mazánová 

VII. A ISCED II ANJ/NEJ Mgr. Lenka Tršková 

VII. B ISCED II ANJ/NEJ Mgr. Júlia Kebísková 

VIII. A ISCED II ANJ/NEJ Mgr. Zuzana Škorvánková 

IX. A ISCED II ANJ/NEJ Mgr. Oľga Fraňová 

IX. B ISCED II ANJ/NEJ Mgr. Monika Mojtová 

 

 

Netriedni učitelia: 

 

PhDr. Adriana Králiková,  Mgr. Viera Číková, Mgr. Tomáš Mikel, Mgr. Zuzana Kresánková, 

od 02. 02. 2016 Mgr. Lenka Sabadková. 

 

Na školský rok 2015/2016 sme si stanovili ciele: 

  

 Dodržiavanie platných učebných osnov a legislatívy. 

Plnenie: Vyučujúce vypracovali tematické výchovno-vzdelávacie plány pre dané 

ročníky v súlade so ŠVP. Vypracovali sme iŠVP.   

 

 

 Dodržiavanie Školského vzdelávacieho programu a inovovaného Školského 

vzdelávacieho programu.  

Plnenie: ŠkVP a iŠVP každoročne revidujeme. 

 

 Uplatňovaním moderných foriem a metód práce skvalitňovať výchovno-vyučovací 

proces. 

Plnenie: Čítanie s porozumením a osvojovanie kompetencií žiakov sme realizovali aj 

inovatívnymi spôsobmi vyučovania s využitím didaktickej techniky. 

 

 Rozvíjať schopnosti talentovaných žiakov v zmysle koncepcie rozvoja nadaných detí a 

mládeže v SR. 

    Plnenie: Talentovaní žiaci sa zúčastňovali školských kôl vo vedomostných súťažiach  

    v prednesoch poézie a prózy v slovenskom a anglickom jazyku, v speve slovenských  

    ľudových piesní a v športových hrách a atletických disciplínach. Talentovaní žiaci  

    postupovali do vyšších kôl.   

 

 Rozvíjať schopnosti slaboprospievajúcich žiakov a žiakov s poruchami učenia. 

Plnenie: Aktívne sme spolupracovali sme s Centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie v Trenčíne. Integrovaní žiaci mali vypracovaný individuálny 

vzdelávací program. Jeden druhák mal u druhý školský rok asistenta učiteľa.  Školská 

špeciálna pedagogička sa vo februári vrátila z materskej dovolenky, venovala sa 

žiakovi s poruchami pozornosti.  

 

 Rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov, podporovať jazykové vzdelávanie žiakov a   

zvyšovať ich vedomostnú úroveň. 

Plnenie: Na zvýšenie čitateľskej gramotnosti sme zaradili v 5. a 9.  ročníku nový 

predmet  Tvorivé čítanie a písanie. 
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Žiaci využívajú na mimočítankové čítanie knihy zo školskej knižnice. V priemere 

prečíta každý žiak na I. stupni počas roka 5 kníh. Na  druhom stupni  čítali doplnkovú 

literatúru v jednotlivých ročníkoch: 5. roč. – Povesti spod Sitna, Slovenské ľudové 

rozprávky, 6. roč. – Klub záhad,   Staré grécke báje a povesti, Ezopove bájky, 7. roč. 

– Hľadači pokladov, Neznášam, keď ma hladkajú po hlave, Poškoláci, 8. roč. -  

Džínsový denník – dievčatá, Druhé podanie – chlapci, 9. roč. Chlapec v pásikovom 

pyžame, Dievča s bocianími nohami, Džínsový denník 1 alebo 2. 

 

 Sme škola, v ktorej sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách. 

Plnenie: Náznaky šikanovania sme riešili pohovormi so zainteresovanými žiakmi, 

pakovane sme sa šikanovaniu venovali aj na triednických hodinách.  

 

 Využívať informačno-komunikačné technológie na modernizáciu vyučovania. 

Plnenie: Vyučujúci využívajú na prípravu na vyučovanie dve počítačové zostavy 

v zborovni. V každej učebni je nainštalovaný dataprojektor, interaktívne tabule  má 

osem učební, každý vyučujúci má k dispozícii notebook. Na škole máme pripojenie 

na internet. 

    

 S cieľom upevňovať fyzické a duševné zdravie žiakov a zamestnancov našej školy 

realizovať projekty v súčinnosti s environmentálnou výchovou, prevenciou drogovej 

závislosti, výchovy k manželstvu a rodičovstvu. 

Plnenie: Žiakov  sme zapájali do športových a vedomostných súťaží, populárne boli 

aj súťaže v zbere odpadových surovín.  Veľký úspech mali: prednáška Vojna a mier, 

tematické dni s enviro-tematikou a ľudovou regionálnou kultúrou.  

 

 Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia. 

Plnenie: Žiakov vedieme k dodržiavaniu pravidiel  o bezpečnosti a ochrane zdravia. 

Na začiatku školského roka a na všetkých vyučovacích predmetoch, pred každou 

akciou na ktorej sa zúčastňujú sú informovaní o slušnom správaní a dodržiavaní 

bezpečnosti.. Na dodržiavanie bezpečnosti ich upozorňujeme aj pri mimoškolských 

aktivitách  a pri odchode na prázdniny. O bezpečnosti a ochrane zdravia sa učia aj na 

účelových cvičenia v povinnej prierezovej téme Ochrana života a zdravia.  

 

 

 Vzdelávanie pedagógov. 

    Plnenie: Na pedagogických poradách vedenie školy priebežne informovalo   

    o legislatívnych   zmenách a nových vnútorných predpisoch.  Pedagogickí zamestnanci     

    absolvovali aktualizačné a inovačné vzdelávanie, overenie kompetencií, vypracovali   

    a obhájili  atestačné práce. 

 

 Sociálna starostlivosť o zamestnancov. 

     Plnenie: Sociálna starostlivosť je poskytovaná v zmysle platnej legislatívy. Pri  

     príležitosti Dňa učiteľov zamestnávateľ zabezpečil vstupenky na predstavenie RND. 

 

 Materiálno – technické zabezpečenie školy.  

Plnenie: Materiálno-technické zabezpečenie je na veľmi dobrej úrovni. Z prostriedkov 

občianskeho združenia  sme kúpili 16 nových PC počítačovej učebne. Pripravujeme 

pripojenie na internet v celej budove. 
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Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky (§ 2 ods. 

1 písm. o) 

 

Silné stránky 

 Zrekonštruovaná budova školy 

 Príjemná atmosféra v škole 

 Vzájomná spolupráca medzi vyučujúcimi 

 Pravidelná dochádzka žiakov na vyučovanie 

 Využívanie PC na vyučovaní 

 Využívanie školskej knižnice na vyučovaní 

 Realizácia tematických dní 

 Organizovanie školských kôl vo vedomostných súťažiach 

 Organizácia športových súťaží 

 Environmentálne aktivity  

 Pestrá ponuka záujmových útvarov 

 Materiálno-technické vybavenie školy  

 Dostatočný priestor na individuálnu a skupinovú prácu s deťmi 

 Odbornosť pedagogických zamestnancov a ich záujem o ďalšie vzdelávanie 

 Možnosť využitia dvoch telocviční a multifunkčného ihriska 

 Nadpriemerné výsledky Testovanie 9-2016, Testovanie 5-2015 

 Zapájanie sa do kultúrneho života v obci 

 Odborná učebňa prírodovedných predmetov a multimediálna učebňa 

 Vlastné web sídlo 

 Zavádzanie progresívnych metód aktívna práca s interaktívnou tabuľou 

 Starostlivosť o žiakov s ŠVVP 

 Počítačová gramotnosť učiteľov 

 Estetická úprava interiéru školy 

 Funkčné a konštruktívne vzťahy vedenia školy a pedagogických zamestnancov 

 Vysoké percento úspešnosti prijatia žiakov na stredné školy 

 Lyžiarske kurzy, plavecké výcviky, školy  v prírode, exkurzie 

  

 

Slabé stránky 

 

 Čiastočné neodborné vyučovanie ANJ   

  Neodborné vyučovanie OBN, ETV, INF 

Opatrenia: zabezpečiť kvalifikovaných vyučujúcich 

      Zodpovedné: vedenie školy  

 

 Nezáujem niektorých rodičov o spoluprácu  

Opatrenia: naďalej oslovovať rodičov  

Zodpovedné: tr. uč., vedenie školy 

 

 Čiastočná úspešnosť pri vypracovávaní projektov 

Opatrenia: sledovať výzvy na podávanie projektov, aktivizovať vyučujúce do tvorby 

projektov 

      Zodpovedné: vedenie školy 
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 Poloha školy, neoplotený areál školy, zničené asfaltové chodníky v areáli školy. 

Opatrenia: opätovne žiadať zriaďovateľa o oplotenie areálu školy, opravu chodníkov.  

Zodpovedné: vedenie školy 

 

 

Príležitosti   

 Vzdelávanie učiteľov 

 Aplikácia nových foriem a metód práce so žiakmi 

 Organizovanie aktivít pre rodičov a žiakov v športových disciplínach (futbal – 

synovia a otcovia, volejbal – dcéry a matky, vybíjaná – rodičia a deti) 

 Medzinárodná spolupráca s partnerskou školu v Hluku 

  

 

Riziká 

 Zvyšujúci sa  počet žiakov s poruchami učenia a správania 

 Klesajúci počet žiakov v triedach 

 Rastúca byrokratizácia v školstve 

 Hroziaca naplnenosť žiakov v triedach 

 Dve školy v meste 

 Stres a frustrácia učiteľov 

 Stále  sa zvyšujúce  požiadavky na učiteľov 

 Sociálna a ekonomická situácia rodičov 

 Nedostatočné finančné ohodnotenie pedagógov 

 Nedostatok finančných prostriedkov na odmeňovanie zamestnancov 

 

Ďalšie informácie (§ 2 ods. 2)  
 

 

Dni voľna z organizačných a personálnych dôvodov: 

 

 08. 01. 2016 – zimné prázdniny,   

 14. 03. 2016 – kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov,   

 06. 04. 2016 – Testovanie 9 – 2016. 

 

Počas roka sme zaznamenali 31 drobných úrazov. 

 

Školský rok 2015/2016 bol ôsmy rok školskej reformy. Podľa ŠkVP sa učili  v 2. – 4. ročníku 

a v 6. – 9. ročníku.  Tohtoroční deviataci boli štvrtí, ktorí  získali nižšie stredné vzdelanie. 

Tohtoroční štvrtáci sú piati, ktorí získali primárne vzdelanie. 

Prváci a piataci sa vzdelávali prvý rok podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu, 

na základe ktorého sme vypracovali  inovovaný Školský vzdelávací program. 

 

8. 10. 2015 sa na našej škole uskutočnila Burza práce a informácií o možnostiach štúdia na 

stredných školách. Stretnutia sa zúčastnili rodičia a žiaci našej školy. Zástupcovia ôsmych 

stredných škôl poskytli informácie o možnostiach štúdia, výbere vhodného študijného 

odboru, traja zamestnávatelia informovali o duálnom vzdelávaní a perspektíve zamestnania. 
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Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytlo po prvýkrát 

finančné prostriedky na: 

1. nákup učebníc anglického jazyka v 6. roč. Project 2 

2. 150 € na žiaka počas školskej dochádzky na lyžiarsky výcvikový kurz 

3. 100 € na žiaka počas školskej dochádzky na pobyt žiaka v škole v prírode. 

 

K učebniciam ANJ kúpili rodičia pracovné zošity. 

 

Podľa koeficientu, ktorý určilo MŠVVaŠ SR mohlo z našej školy využiť príspevok  na 

lyžiarsky výcvik 38 žiakov. Lyžiarskeho kurzu sa zúčastnilo  v Oraviciach 34 žiakov, z toho 

20 deviatkov, zvyšok boli ôsmaci. Z príspevku sme hradili inštruktorov a zdravotníčku.  

 

Pobytu v škole v prírode v penzióne vila Bela v Banskej Belej pri Banskej Štiavnici sa 

zúčastnilo 26 tretiakov. Vedúcou bola PhDr. Mária Lehotská, pedagogický dozor Mgr. 

Zuzana Hauk, Mgr. Lenka Mičková. Dopravu hradilo rodičovské   fórum z príspevkov 

rodičov. 

 

Na starobný dôchodok odišla k. 31. 08. 2016 Jarmila Vidomanová-Košinárová. 

Pracovný pomer dohodou  ukončila vedúca školskej jedálne Mgr. Zuzana Jankovcová.  

Počas neprítomnosti školníka Petra Chlebanu zastupovali Ján Horný a Edita Staňová. 

  

Pedagogickú prax realizovala Bc. Adriána Patková, študentka prvého ročníka magisterského 

štúdia Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku  v marci 2016 u Mgr. 

Jeanetty Švaralovej. 

 

Študentka druhého ročníka Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Bc. 

Gabriela Tydlačková absolvovala záverečnú prax  z matematiky u Mgr. Lenky Trškovej 

a z fyziky u Mgr. Viery Číkovej.  

 

 

Prierezové témy 

 

Environmentálna výchova 

Prierezovú tému sme začlenili do vyučovania jednotlivých predmetov. Okrem teoretických 

vedomostí získavali žiaci aj praktické skúsenosti s využívaním  odpadového materiálu na 

hodinách výtvarnej výchovy. Pri príležitosti sláv 60. výročia otvorenia školy pripravili 

štvrtáci s p učiteľkou Zuzanou Hauk scenár a kulisy k divadielku  o stromoch a živočíchoch.  

Tvorbou násteniek, projektov, slohových a výtvarných prác, úpravou areálu, separovaním 

odpadu, zberom  papiera, batérií, vrchnáčikov z PET fliaš, tematickými dňami, pozorovaním 

prírody sme vytvárali  u žiakov pozitívny vzťah  k prírode a okoliu.  

Pobyt tretiakov v škole v prírode v Banskej Belej mal environmentálne zameranie: 

hrnčiarstvo, bylinkárstvo, spoznávanie  ihličnatých a listnatých drevín, orientácia v teréne 

a turistika, pletenie svätojánskych venčekov z lúčnych kvetov, tvorba herbárov 

Najlepší jednotlivci v zbere batérií: Barborka Poláková 3. A 461 kusov, Patrik Mutňanský 3. 

A  605 kusov, Filip Mutňanský 6. A 570 kusov. 

Do súťaže Daruj druhú šancu sa na Slovensku zapojilo 117 škôl a 20 z nich získalo bodové 

ohodnotenie 300, 400, najlepšie školy 500 bodov. Trinásť škôl, medzi nimi aj naša získalo po 

400 bodov. 
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 Zberom vrchnáčikov z PET fliaš chránime životné prostredie a pomáhame aj chorým deťom. 

Vo februári sme odovzdali  vrchnáčiky pre dvojročnú Sabínku Fajnorovú a ročného Alexka 

Rusnáka, ktorí na liečbu potrebujú veľa peňazí. Najviac uzáverov 12 500 kusov nazbieral 

Dalibor Benko 6. B.  

Environmentálne bola zameraná aj slávnosť pri príležitosti otvorenia významného lesníckeho 

miesta – poľovníckeho zámku Antonstál za prítomnosti premiéra Róberta Fica a ďalších 

významných hostí. Lesní pedagógovia pripravili pre našich žiakov hry, súťaže a 

kvízy o prírode. 

Environmentálne boli zamerané tematické dni Deň vody, Deň Zeme, beseda so včelárom, 

Snežný deň. 

 

Ochrana života a zdravia   

Prierezovú tému Ochrana života a zdravia sme realizovali v súlade s učebnými osnovami. 

Žiaci v jednotlivých ročníkoch si osvojovali teoretické vedomosti a praktické zručnosti.  

 

 

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti 

Projekty vypracovávali žiaci k niektorým témam. Boli zamerané na finančnú gramotnosť, 

environmentálnu výchovu, globálne ekologické problémy, históriu,  

 

Pri príležitosti 60. výročia otvorenia budovy školy vytvorili žiaci projekt Ja a moje záujmy. 

Vybraní žiaci svoj projekt prezentovali pred návštevníkmi Dňa otvorených dverí. 

 

 

Tvorba projektov na hodinách biológie, chémie a geografie 

 

Jedovaté a jedlé huby, 5. roč.,  Chemická výroba na Slovensku, 7. A, Čo s odpadmi v našom 

meste, 7. B, Horenie a hasenie, 8. A, Život v lese – byliny 5. A, Život vo vode v na brehu 5. 

A, Deriváty uhľovodíkov 9. A, 9. B, Geologické zaujímavosti Slovenska 8. A, Globálne 

ekologické problémy 7. A, Zem, voda, vzduch 7. B, Orgánové sústavy človeka 7. B, 

Genetické choroby 9. B 

 

Tvorba projektov na hodinách slovenského jazyka  a literatúry a dejepisu: 

 

Ľudovít Štúr a jeho tvorba triedy,  Pavol Dobšinský a jeho tvorba triedy, Grécke báje 6. A, 6. 

B, Ja a moje záujmy, 8. roč., Vianočné nákupy, rodinný rozpočet, 7. roč., Život v okolí 

ľudských obydlí – domáce zvieratá 6. B, Sedem divov sveta 6. A, 6. B, Mgr. O. Fraňová, 

Jedálny lístok 7.A, 7. B, Mgr. O. Fraňová, Keby som bol cestovateľom 7. A, 7. B, Mgr. O. 

Fraňová, Čachtická pani, Čierna smrť na Slovensku  7. A, 7. B, Mgr. S.  Mazánová, Miesto, 

ktoré mám rád 7. A, 7. B, Mgr. Lenka Tršková, Matej Bel, Konštantín  a Metod, Pôvod 

a význam slovenských prísloví a ich ekvivalenty 8. A, Mgr. O. Fraňová, Náš školský časopis 

9. A, 9. B, Mgr. O. Fraňová, Môj komiks, Regionálne povesti 5. A, Mgr. O. Fraňová. 

 

Tvorba projektov na hodinách informatiky: 

 

Liečivé rastliny (Word, 5. roč.), Šport, Ročné obdobia (animácia 5. roč.),  Dopravná výchova 

– účastníci cestnej premávky (Power point 6. , 7. roč), Moja budúcnosť, Miesto, kam sa 

chcem pozrieť, Rodina – video, 8. roč. 

 

Tvorba projektov na hodinách predmetov svet práce, technická výchova, technika 
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Dopravná výchova 6. a 7. roč., Technické materiály 7. roč., Aranžovanie 7. roč., Elektrárne, 

Skalničky 8. ročník. 

 

Tvorba projektov na hodinách občianskej náuky: 

 

Rozdelenie ľudí podľa temperamentu, Sociometrické merania – ako sú vnímaní jednotlivci v 

triede 6. A, 6. B,  Ľudské práva, Charitatívne organizácie 7. A, 7. B, Trestné a rodinné právo 

8. A  

 

Tvorba projektov na hodinách výchovy umením: 

 

Život a dielo A. Vivaldiho – tvorba partitúry v programe Clipart, časť Jar a Zima. 

 

Mediálna výchova  

 

Vystúpenia pri príležitosti 60. výročia školy, Deň matiek, Mikulášske a vianočné vystúpenie, 

prezentácie pri príležitosti 60. výročia školy 

 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

 

Prierezová téma je súčasťou viacerých predmetov. Prváci a druháci vyplnili testy v projekte 

Škoda hrou, ktorú pripravila ŠKODA AUTO Slovensko.  

Dopravná výchova bola aj témou projektov. 

 

Čitateľská gramotnosť 

 

Vzťah žiakov ku knihám a čítaniu sme podporovali návštevou Mestskej knižnice počas 

Medzinárodného týždňa knižníc, výstavkami knižiek v triede a predajnou výstavkou kníh.  

 

Čitateľská gramotnosť na vyučovaní cudzích jazykov:  

 

 Európsky deň jazykov (Mgr. L. Mičková, 4. A, 4.B). Žiaci pripravovali vlajky 

rôznych národov. 

 

 Súťaž English One (59 žiakov) na portáli Planéta vedomostí plnilo úlohy v anglickom 

jazyku. 

 

 Školské kolo OANJ – 8. A a  9. ročník, spolu 37 žiakov. 5. roč. a 7. roč. spolu 44 

žiakov. 13. 01. 2016 obsadila Natália Slabá v obvodnom kole OANJ posledné 15. 

miesto, Adrián Krovina 9. miesto. 

 

 Korešpondencia so švajčiarskymi rovesníkmi  zo St. Galen  v nemeckom jazyku s p. 

uč. PhDr. Adriánou Králikovou. Žiaci pripravili prezentácie o našej škole.  

 

 Active week s jazykovou školu Sidas (Ing. J. Sabadková), 67 žiakov sa týždeň po 6 

hodín  vzdelávali s „native“ lektormi. 

 

 Dopisovanie  z Palau v anglickom jazyku. 
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 Na súťaž prostredníctvom skype s Palau pripravila  p. uč. Ing. J. Sabadková 90 otázok 

a odpovedí o Slovensku a Európe pre súťažiacich z Mikronézie. Rovnaký počet 

otázok   a odpovedí sa učili  o Palau naši traja deviataci a jedna deviatačka. Spojenie 

sa podarilo až na druhý pokus, 13. mája 2016. Tento rok naši súťažiaci prehrali. 

 

 Na konci školského roka sa súťažiaci zo súťaže cez skype stretli  osobne s Dankou 

Ledgewood, ktorá viedla tím z Palau.  Pre piatakov pripravili prezentáciu o Palau 

a besedu s Dankou Ledgewood. Za  krátky vedomostný kvíz získali súťažiaci drobné 

vecné ceny z Palau.  

 

 Online practice testovanie žiakov 5., 6., 7. roč. v rámci vydavateľstva Oxford 

University Press.  

 

 Recitačnej súťaže v školskom kole v ANJ sa zúčastnilo 22 žiakov. Najlepší 

reprezentovali našu školu už po ôsmykrát na súťaži v Hluku v Českej republike.  

 

 Cudzojazyčné časopisy: Hello; Hello, kids; Friendship. Na vyučovaní si spoločne 

z časopisov čítali, vysvetľovali neznáme pojmy.  

 

 Metódy práce: monológy, dialógy, rople play, práca v skupinách, projektové 

vyučovanie, práca s prekladovými slovníkmi. 

 

 Pani učiteľky pripravovali žiakov aj na recitačnú súťaž Jazykový kvet. Keďže sa 

podmienky v priebehu súťaže výrazne zmenili (recitáciu bolo treba poslať 

videonahrávkou), súťaže sa nezúčastnili.  

 

 Mimočítanková literatúra 1. stupeň – Danka a Janka, Rozprávky bratov Grimmovcov, 

Moja mama je bosorka, Psíček a mačička, Kubko nechce čítať, Rozprávkové čítanie, 

Slniečko na motúze, Škola Za rohom, Veselé rozprávky o zvieratkách, Rozprávky 

štrbavej opičky, Budkáčik a Dubkáčik, Smelý zajko, Smelý zajko v Afrike, Bola raz 

jedna trieda, Bratislavské povesti, Najkrajšie bájky, O zakliatej žabe. 

 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu (1. a 5. ročník) 

 

Prierezová téma je zaradená do vyučovania hlavne v predmetoch  v slovenský jazyk 

a literatúra, prvouka, biológia. Piatakov zaujala prednáška Z húsenice motýľ, 5. A (Mgr. 

Viera Čápová). 

 

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

 

Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra je začlenená do vyučovania 

jednotlivých predmetov. 

 

Praktické aktivity: Mikulášsky deň, Vianočné tvorivé dielne, List Ježiškovi 130 ž., Cesta 

chleba, vynášanie Moreny, vítanie jari.   
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Zdravý životný štýl 

 

Zdravom životnom štýle získavali žiaci poznatky počas tematických dní – Snežný deň, Deň 

jablka, Zemiakové kráľovstvo, ale aj na besedách Ja a moje Ja, II., 7. A, 7. B, (Mgr. Viera 

Čápová), Čas premien, 6. A, 6. B, (Mgr. Viera Čápová). 

 

Cieľom programu Školské ovocie je zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny u detí 

predškolského a školského veku, zmeniť stravovacie návyky už v rannom veku, znížiť výskyt 

nadhmotnosti a obezity detí už v rannom veku, podporiť zdravú výživu. V  spolupráci 

s firmou Bolex, s. r. o. Bolešov naši žiaci dostávali jablká od slovenských pestovateľov 

a jablkovú šťavu z projektu EÚ.  80 % ceny ovocia je hradené z EÚ, 20 % sponzorsky. 

V marci 2016 neboli firme Bolex, s. r. o., preplatené výdavky a dodávka ovocia bola 

ukončená. 

 

 

Multikultúrna výchova 

 

 Dopisovanie  z Palau v anglickom jazyku 

 Dopisovanie zo St. Galen (Švajčiarsko) v nemeckom jazyku, p. uč. PhDr. Adriána 

Králiková.  

 Active week  s jazykovou školu Sidas (Ing. J. Sabadková) 

 Súťaž prostredníctvom skype s Palau (Ing. J. Sabadková) 

 Recitácia v slovenskom a anglickom jazyku v Hluku (Česká republika) 

 Medzinárodný deň školských knižníc 130 ž. – 1. st. 

 Európsky deň jazykov  

 

 

Národný štandard finančnej gramotnosti 

 

Maľujeme triedu a kladieme podlahu 7. roč., (výpočet povrchu kvádra, obsah útvarov, 

spotreba materiálu, práca s eurami 

 

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

Od septembra bolo integrovaných 8 žiakov prevažne s poruchami dyslexie, dysgrafie, 

dysortografie, poruchami pozornosti, z toho jedna žiačka s poruchou aritmetických 

schopností.  

Aj napriek pretrvávajúcim problémom vo vzdelávaní a zohľadňovaní individuálnych potrieb 

nebola na základe pedagogicko-psychologického vyšetrenia ďalším žiakom odporučená 

integrácia.  

Školská špeciálna pedagogička nastúpila od 02. 02. 2016  pracovala ako asistentka učiteľa 4 

hodiny týždenne s druhákom, ktorý  má už druhý rok asistenta učiteľa. Riaditeľka školy, 

triedna učiteľka a asistentka učiteľa sa mesačne stretávali s rodičmi  a hodnotili výchovno-

vzdelávacie výsledky žiaka. Vzdelávanie žiaka sa postupne predlžovalo z dvoch hodín denne 

na tri hodiny.  Od júna 2016 sa žiak vzdelával 3-krát po tri hodiny a dvakrát po štyri hodiny 

týždenne. 
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S rodičmi žiakov s individuálnym výchovno-vzdelávacími potrebami sa riaditeľka školy 

stretla individuálne dvakrát/rok s cieľom zistiť spokojnosť a požiadavky rodičov 

s uplatňovaním vzdelávania žiaka.  

Na vyučovaní  venovali zvýšenú pozornosť žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami. So žiakmi, ktorí mali  podľa odporúčania CPPPaP vypracovaný individuálny 

vzdelávací program, vyučujúce precvičovali základné učivo  a prispôsobili písomné práce. 

Práca s týmito žiakmi je náročná, nakoľko ani domáca príprava žiakov nie je dostatočná. 

 

Riešenie sťažností 

 

Štátna školská inšpekcia, Školské inšpekčné centrum Trenčín, riešila 20. 06. 2016 sťažnosť p. 

Miroslava Buška. Sťažnosť obsahovala námietku, ktorou sa sťažovateľ dožadoval integrácie 

Natálie Buškovej, žiačky 1. ročníka, v zmysle odporúčaní poradenského zariadenia 

riaditeľkou školy. 

Sťažovateľ sa domáha práv svojho dieťaťa pri vzdelávaní v súlade s odporúčaniami centra 

špeciálno-pedagogického poradenstva. 

ŠŠI prešetrením zistila, že sťažnosť  bola opodstatnená. Riaditeľka školy prijala opatrenia na 

odstránenie nedostatkov. 

   

 

Žiaci ocenení primátorom mesta Nemšová:  

 

I. A– Štefan Vanko, I. B–Mária Kiačiková, II. A  – Eliška Korienková, II. B – Vivian 

Profantová, III.– Timea Macharová, IV. A – Alexandra Kopačková, IV. B – Ema Gurínová, 

V. A – Patrícia Štefánková, VI. A  – Tatiana Gurínová, VI. B – Ivan Bobot,  VII. A  – Samuel 

Húdek, VII. B –Emma Kršáková, VIII. A  – Dominika Begáňová, IX. A – Adriana Burdejová  

IX. B  – Jozef Koyš. 

 

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 

 

V školskom klube detí pracovali 3 vychovávateľky:  Prvé oddelenie Jarmila Vidomanová- 

Košinárová (100 %), druhé oddelenie Mgr. Marianna Šimorová (96,29%), tretie oddelenie 

Bc. Adriána Patková (55,56 %).  

 

Mgr. Marianna Šimorová a Bc. Adriána Patková absolvovali adaptačné vzdelávanie pod 

vedením  Jarmily Vidomanovej- Košinárovej. 

 

V šk. r. 2015/2016 sme mali 2,5 oddelenia ŠKD. Pani vychovávateľky v ŠKD pracovali 

podľa výchovného  programu Školský klub detí plný života, radosti a hier.  

Pr deti pripravovali vedomostné a športové  súťaže, tematické dni, príležitostné programy pre 

rodičov a vystúpenie pri rozsvietení vianočného stromčeka v obci.  

Vo výtvarnej súťaži Ganeško ide na párty –získala  ocenenie Laura Gostíková 3. A (Bc. A. 

Patková). 

Jarmila Vidomanová-Košinárová skončila pracovný pomer k 31. 08. 2016, odišla na starobný 

dôchodok. 
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ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 

 

Zariadenie školského stravovania je umiestnené vo vyčlenených priestoroch samostatne 

stojacej budovy Katolíckej spojenej školy, Školská  9, Nemšová.  

 

Personálne zabezpečenie: 

 

Vedúca ŠJ: Mgr. Zuzana Jankovcová, od 08. 08. 2016 Ing. Lívia Žovincová 

Hlavná kuchárka: Anna Balajová, (dlhodobo PN, od 28. 01. 2016 na predčasnom starobnom 

dôchodku), zastupovala Slávka Macharová. 

Hlavná kuchárka: Slávka Macharová od 29. 01. 2016 

Kuchárky ZŠ: Slávka Macharová, zastupovala Mária Bučková 

Kuchárka MŠ: Margita Mutňanská  od 01. 03. 2014 

Pomocné kuchárky: Daniela Nitschneiderová, Katarína Vidrnáková 

Počas práce neschopnosti Kataríny Vidrnákovej zastupovala Mária Husárová, od 01. 03. 2016 

na skrátený pracovný úväzok do 31. 07. 2016. 

Vedúca školskej jedálne požiadala  skončenie pracovného pomeru dohodou. Do výberového 

konania sa prihlásili dve uchádzačky. Úspešnejšia uchádzačka sa miesta vedúcej školskej 

jedálne vzdala, miesto prijala druhá v poradí. 

Školská jedáleň pripravovala a vydávala obedy pre žiakov a zamestnancov ZŠ, Janka Palu 2, 

Nemšová,  žiakov a zamestnancov Katolíckej spojenej školy,  cudzích stravníkov a stravu pre 

deti Materskej školy sv. Gabriela,  v priemere 320 obedov a  40 doplnkových jedál (desiata, 

olovrant) denne. 

 

Registrácia obedov prebiehala od septembra 2013 čipovým systémom. 

 

 

ŠJ je zapojená do programu Mlieko pre školy v Európskej únii. 

 

Finančné pásmo nákladov na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií 

stravníkov a príspevok zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka vo výške nákladov na nákup 

potravín pre jednotlivé kategórie stravníkov  platný  od 01. 09. 2011: 

 

1. stupeň  0,95 eur 

2. stupeň  1,01 eur 

zamestnanci: 0,95 eur (sociálny fond 0,17 €, príspevok zamestnávateľa 1,38 €) 

materská škola: 1, 12 € celodenná strava (desiata 0,26 € ; obed 0,64 €; olovrant 0,22 €). 

 

Cudzí stravníci si odnášali obed v  obedári, hradili plnú výšku stravného  2,50 eur.   

 

 

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 

 

Centrum voľného času pracuje podľa Výchovného programu: Zaujímavo, hravo, veselo 

i vážne. 

Vedúci záujmových útvarov pracovali podľa vypracovaných plánov. Žiaci  navštevovali 

záujmové útvary zamerané na športové aktivity a rozvoj vedomostí.  
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Mgr. Oľga Fraňová Cvičenia zo SJL pre 9. ročník 

Mgr. Monika Mojtová Cvičenia z matematiky pre 9. ročník 

Mgr. Zuzana Škorvánková Športové hry 

Ing. Jaroslava Sabadková Konverzácie v angličtine pre 8. – 9. ročník 

Pavol Prna Karate 

Mgr. Ján Hudec Stolný tenis 

Bc. Adriána Patková Vybíjaná 

Ing. Ľudovít Bartoš, CSc. Poznávanie prírody, I. stupeň 

Peter Tydlačka Florbal 

Mgr. Júlia Kebísková Cvičenia z matematiky pre 9. ročník 

Mgr. Lenka Mičková Hravá angličtina, (3. – 4. roč.) 

Mgr. Dominika Klimecká Zahrajko -  spoločenské hry, I. stupeň 

 

 

Správa je vypracovaná v zmysle 

 

Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu  správ 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

 

Pri vypracovaní boli použité materiály: 

1. Koncepcia rozvoja školy na roky 2014 – 2019 

2. Plán práce ZŠ na školský rok 2015/2016 

3. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových   

     komisií. 

4. Ďalšie podklady 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy,  

Janka Palu 2, Nemšová vypracovala  a prerokovala riaditeľka ZŠ Mgr. Emília Mazanovská: 

 

1. s pedagogickými zamestnancami na pracovnej porade dňa 05. 09. 2016, 

 

2. na zasadnutí rady školy dňa  10. 10. 2016, 

 

3. so zriaďovateľom v zastúpení:  primátor mesta Nemšová Ing. František Bagin, prednostka 

Mestského úradu Ing. Iveta Jurisová, zástupca primátora mesta Nemšová Ján Gabriš dňa   13. 

10. 2016.  
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Vyjadrenie rady školy: 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi mestu Nemšová  s ch v á l i ť Správu o výchovno-

vzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch a podmienkach  ZŠ,  Janka Palu 2, Nemšová za školský 

rok 2015/2016. 

 

Vladimíra Begáňová – predsedníčka rady školy pri ZŠ,  Janka Palu 2, Nemšová 

 

Stanovisko zriaďovateľa:  

Zriaďovateľ mesto Nemšová  s ch v a ľ u j e Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach  ZŠ, Janka Palu 2, Nemšová za školský rok 2015/2016. 

 

Ing. František Bagin – primátor mesta Nemšová 

 

Správa podlieha archivácii.  

Je uložená v dokumentoch riaditeľky školy, v dokumentoch  zriaďovateľa školy, zverejnená 

na web sídle školy. 

  

 

                                                                                                    Mgr. Emília Mazanovská 

                                                                                                             riaditeľka školy 

 


