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S p r á v a 
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Základnej školy, Pri Podlužianke 6,  Levice za školský rok 2016/2017 

 

1. Obsah správy 

 

a) Základné identifikačné údaje o škole (Vyhláška 9/2006 Z.z. § 2ods. 1 písm. a) 

 

Názov školy  Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice 

Adresa školy Pri Podlužianke 6, 934 01  Levice 

Telefónne číslo   036/6 305 260, 036/6 305 261 

Faxové číslo 036/6 305 261 

Internetová adresa  www.zspodlelv.edupage.org 

e-mailová adresa zspodlelv@gmail.com 

Zriaďovateľ   Mesto Levice 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

Mgr. Mária Čuková   riaditeľka školy 

Mgr. Alžbeta Adamiová zástupkyňa riaditeľky školy pre primárne vzdelávanie  

Mgr. Iveta Kaszásová    zástupkyňa riaditeľky školy pre nižšie stredné 

vzdelávanie 

Jana Krenčanová vedúca školskej jedálne 

 

Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy 

 

Údaje o Rade školy 

Rada školy pri Základnej škole, Pri Podlužianke 6, Levice bola ustanovená v zmysle 

§ 24 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Členovia rady školy 

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za   
1. Ing. Rastislav Bezák  za rodičov 
2. Ing. Marek Cziria  za rodičov 
3. Mgr. Jana Éderová  za rodičov 
4. Klaudia Halamová  za nepedagogických zamestnancov 
5. JUDr. Miriam Halabuková  za rodičov 
6. Ing. Rastislav Juhár  za zriaďovateľa 
7. JUDr. Elena Kušteková  za zriaďovateľa 
8. Mgr. Alžbeta Štofková Dianovská Predseda RŠ za pedagogických zamestnancov 
9. Csaba Tolnai  za zriaďovateľa 

10. Bc. Miloš Zaujec  za zriaďovateľa 
11. Mgr. Beáta Zemanová Podpredseda RŠ za pedagogických zamestnancov 
 

mailto:zspodlelv@gmail.com
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Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2016/2017 

 

 

Rada školy zasadala v minulom šk. roku dvakrát v nasledovných termínoch – 20.10.2016 

a 14.03.2017. 

Dňa 20.10.2016 (štvrtok) sa uskutočnilo 1. riadne zasadnutie s nasledovným programom: 

1. Otvorenie zasadnutia 

2. Schválenie Štatútu Rady školy 

3. Voľba podpredsedu Rady školy 

4. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, 

Pri Podlužianke 6, Levice za školský rok 2015/2016 

5. Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie školského roka 

2016/2017 

6. Aktualizácia Školského poriadku  

7. Rôzne – diskusia  - podnety 

8. Záver a ukončenie zasadnutia 

Dňa 14.03.2017 (utorok) sa uskutočnilo 2.riadne  zasadnutie s nasledovným programom: 

1. Otvorenie  

2. Výročná správa rady školy za rok 2016  

3. Plán zasadnutí na rok 2017 

4. Výsledky hospodárenia školy za rok 2016 

5. Návrh rozpočtu školy na kalendárny rok 2017 

6. Výsledky výchovno-vzdelávacej práce za 1. polrok šk. roka 2016/2017  

7. Návrh na počty žiakov do 1. ročníka pre budúci školský rok 

8. Rôzne – diskusia  - podnety 

9. Záver a ukončenie zasadnutia 

Ďalšie poradné orgány školy 

 

Pedagogická rada, ako najvyšší iniciatívny a poradný orgán riaditeľky školy zasadala 

7–krát za školský rok. Prerokovala zásadné otázky výchovy a vzdelávania, pedagogickú 

koncepciu školy, zmeny v školskom vzdelávacom programe, vnútorné smernice, integráciu 

žiakov so ŠVVP, vyjadrovala stanoviská k dosiahnutým výsledkom vo výchove a vzdelávaní 

v škole i mimo nej a k opatreniam na odstránenie zistených nedostatkov, navrhovala 

riaditeľke školy schválenie dokumentov školy ako aj výchovné opatrenia. 

 

 

Metodické orgány školy 

 3  metodické združenia -  1.- 2. roč., 3.- 4. roč. a ŠKD 

 11 predmetových komisií – SJL, cudzie jazyky, MAT – CHE, DEJ – OBN, FYZ – 

THD - SEE – VOP, BIO, GEG – RGV, TSV – SRL, HUV – VYV – VUM, ETV – 

NBV, INF. 

 

Metodické orgány zasadli podľa potreby, ale minimálne 4–krát za školský rok. 

Prerokovávali plnenie úloh vyplývajúce z Plánu práce školy, kontrolovali a hodnotili odbornú 

a metodickú úroveň výchovy a vzdelávania v príslušnom predmete, prijímali opatrenia na 

zlepšenie, organizovali otvorené hodiny, uskutočňovali vzájomné hospitácie za účelom 



 

5 

 

skvalitnenia vyučovacieho procesu, navrhovali materiálne zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu, zvyšovali si odbornú spôsobilosť v rámci kontinuálneho vzdelávania. 

b) Údaje o žiakoch školy za školský rok 2016/2017 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2016 Stav k 31. 8. 2017 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 
 v ŠKD 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Integro-
vaných 

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 
 v ŠKD 

1. 4 92 1 4 85 4 92 1 4 83 

2. 4 87 1 4 82 4 89 1 4 82 

3 4 95 2 1 80 4 95 2 1 76 

4. 3 70 2 1 75 3 69 2 1 69 

5. 4 101 3 0 0 4 102 6 0 0 

6. 3 78 10 0 0 3 78 11 0 0 

7. 3 76 5 0 0 3 74 7 0 0 

8. 3 79 16 0 0 3 78 18 0 0 

9. 3 74 6 0 0 3 74 7 0 0 

Spolu 31 752 46 10 322 31 751 55 10 310 

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na 

prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy (§ 2 ods. 1 

písm. c vyhlášky 9/2006 Z.z.) 

 

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka základnej školy 
POČET 

ZAPÍSANÝCH
ŽIAKOV 

Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH 
POČET 

PRIJATÝCH 
ŽIAKOV 

POČET  TRIED 

SPOLU 
DIEVČATÁ  
počet / % 

ODKLADY 
počet / % 

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 
počet / % 

SPOLU SAMOSTATNÉ 

89 41  /  46,06 0 0    74 3 

  

 

d) Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 

 

Žiaci 9. ročníka 

 

 Počet 

žiakov 

9. roč. 

 

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ 

Gymnáziá Stredné odborné 

školy – študijný 

odbor* 

Stredné odborné 

školy – učebný odbor 

OU-2.ročné 

 83 
Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí 

34 32 47 47 2 2 0 0 

* priemyslovky, združené školy, obchodné akadémie, hotelové akadémie, pedagogické  akadémie, umelecké 

školy 
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2 žiaci študujúci v zahraničí ukončili povinnú desaťročnú školskú dochádzku.  

 

Z celkového počtu žiakov deviateho ročníka bolo 95% prijatých na gymnáziá a SOŠ 

s maturitou, z toho 40 % bolo prijatých na gymnáziá.  

 

Žiaci 5. ročníka 

 

Počet 

žiakov 

5. roč. 

Prehľad o počte žiakov 5. ročníka prijatých na osemročné gymnáziá a iné školy 

  osemročné gymnáziá  iné školy 

102 
Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí 

12 12 12 0 0 0 

 

 

Žiaci nižších ročníkov prijatí na stredné školy 

 

Ročník Počet žiakov prijatých na SŠ Stredná škola, na ktorú boli žiaci prijatí 

8. ročník 2 
Bilingválne gymnázium Vráble,  

Gymnázium Jura Hronca Bratislava  

7. ročník - - 

6. ročník - - 

 

 

d) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)   

 

d.1.)   1. – 4. ročník základnej školy 

Ročník Trieda SJL ANJ MAT PRV PDA VLA 
Priemer 

triedy 

1. 

I.A SH SH SH SH - - - 

I.B SH SH SH SH - - - 

I.C SH SH SH SH - - - 

I.D SH SH SH SH - - - 

2. 

II.A 1,3 SH 1,09 1 -  1,13 

II.B 1,27 SH 1,27 1,14 - - 1,22 

II.C 1,59 SH 1,32 1,36 - - 1,32 

 II.D 1,29 SH 1,38 1,19 - - 1,28 

3. 

III.A 1,25 1,33 1,42 - 1,04 1,08 1,22 

III.B 1,4 1,32 1,6 - 1,12 1,12 1,31 

III.C 1,3 1,48 1,35 - 1,35 1,3 1,35 

 III.D 1,36 1,5 1,23 - 1,23 1,36 1,33 

4. 

IV.A 1,7 1,35 1,61 - 1,32 1,26 1,44 

    IV.B 1,77 1,36 1,64 - 1,32 1,55 1,52 

IV.C 1,75 1,58 1,88 - 1,54 1,67 1,68 

Spolu 15 1,45 1,41 1,43 1,17 1,27 1,33 1,34 

 

SH – slovné hodnotenie 

Žiaci boli v 1. ročníku slovne  hodnotení zo všetkých predmetov a v 2. ročníku boli slovne 

hodnotení  z ANJ. 

Prospelo: 92 žiakov 
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Výsledky externých meraní – Testovanie 9 - 2017 

 

9. 

roč. 

Počet 

žiakov 

Z toho 

testovaných 

Matematika 

 Ø  SR v %  

Matematika 

 Ø školy v %  

Slovenský 

jazyk a 

literatúra   

   Ø SR  v %  

Slovenský 

jazyk a 

literatúra            

Ø školy v %   

73 71 56,4 68,6 61,2 74,5 

 

Výsledky externých meraní – Testovanie 5 - 2016 

 

5. 

roč. 

Počet 

žiakov 

Z toho 

testovaných 

Matematika 

 Ø  SR v %  

Matematika 

 Ø školy v %  

Slovenský 

jazyk a 

literatúra   

   Ø SR  v %  

Slovenský 

jazyk a 

literatúra            

Ø školy v %   

101 99 62,3 72,5 63,1 74,3 

 

 

 

 

5. – 9. ročník základnej školy 
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V.A 1,44 1,56 - - 1 - - 1,04 1,12 1,24 - 1 1,60 1 1 1 1 1,19 

V.B 1,63 1,48 - - 1,13 - - 1,07 1,04 1,41 - 1,18 1,48 1 1 1 1 1,21 

V.C 1,73 2,04 - - 1 - - 1,35 1,35 1,62 - 1,11 1,85 1 1 1 1 1,39 

V.D 2,42 2,04 - - - - - 1,71 1,38 1,96 - - 1,92 1,04 1 1,04 1 1,55 

VI.A 1,69 1,60 - - 1 1,62 - 1,50 1,50 1,69 1,62 - 1,92 1,15 1 1 1 1,44 

VI.B 1,96 1,70 - - 1 1,67 - 1,74 1,78 1,81 1,78 - 2,15 1,11 1 1 1 1,55 

VI.C 1,80 1,64 - - - 1,48 - 1,52 1,44 1,64 1,36 - 2,08 1,04 1 1 1 1,42 

VII.A 1,59 1,52 1 2 1 1,44 1,19 1,19 1,48 1,33 1 - 1,44 1 1 1 1 1,25 

VII.B 2,15 1,73 1,47 2,20 1 1,88 1,65 1,88 1,96 1,77 1,92 - 1,77 1,08 1 1 1 1,60 

VII.C 1,57 1,71 1,50 1,64 - 1,62 1,29 1,48 1,48 1,71 1,05 - 1,71 1,05 1 1 1 1,37 

VIII.A 1,36 1,18 1,36 1,43 1 1,54 1,29 1,25 1,32 1,14 1,46 - 1,79 1,00 - - 1 1,30 

VIII.B 2,42 1,88 1,69 1,75 1 1,88 1,92 1,54 2,00 1,38 1,88 - 2,00 1,35 - - 1 1,75 

VIII.C 2,26 1,87 2,14 1,81 - 1,96 2,04 1,78 2,09 1,78 1,96 - 2,22 1,17 - - 1 1,84 

IX.A 1,85 1,74 1,57 1,70 1 1,70 1,26 1,41 1,41 1,44 1,56 1 1,81 1,07 1 - 1 1,46 

IX.B 1,80 1,68 1,29 1,75 1 1,72 1,28 1,60 1,52 1,28 1,64 1 1,80 1,24 1 - 1 1,47 

IX.C 2,30 2,10 1,75 2,08 - 2,50 2,25 1,80 2,05 2,00 1,55 1 2,15 - 1 - 1 1,89 

Spolu 1,87 1,72 1,53 1,82 1,01 1,75 1,57 1,49 1,56 1,58 1,56 1 1,86 1,09 1 

 

1 1,42 
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Pozoruhodné výsledky v rámci Slovenska sme dosiahli v celonárodnom testovaní  

žiakov deviateho ročníka. V slovenskom jazyku a literatúre bol percentil školy 96,4 % a 

v matematike 89,6 %. Piati žiak dosiahli 100 % z matematiky, dvaja žiaci dosiahli 100% 

úspešnosť zo slovenského jazyka a literatúry. 

 

 

Prospech a dochádzka  

 1. –  4. roč. 5. – 9. roč. 

Prospeli s vyznamenaním 177 236 

Prospeli veľmi dobre 53 104 

Prospeli 19 64 

Neprospeli 1 0 

Neklasifikovaní 0 2 

Slovne hodnotení 91 0 

 

Celkový počet žiakov s vyznamenaním je 413, čo je 55,3 % z celkového počtu žiakov. 

 

Prospech spolu 

Prospeli s vyznamenaním: 413 

Prospeli veľmi dobre: 157 

Prospeli: 83 

Neprospeli: 1 

Neklasifikovaní: 2 

 

Znížené známky zo správania 

primárne vzdelávanie  1 

nižšie stredné vzdelávanie 1 

za neospravedlnené vymeškané hodiny. 

Udelené výchovné opatrenia 

Udelené pochvaly RŠ celkom: 

158  z toho:  primárne vzdelávanie – 59 

    nižšie stredné vzdelávanie – 99 

   – za výborný prospech, vzorné  správanie a reprezentáciu školy v predmetových 

olympiádach a súťažiach. 

Udelené pokarhania RŠ celkom:   
9  z toho: primárne vzdelávanie – 2  

   nižšie stredné vzdelávanie – 7 

  – za opakované porušovanie školského poriadku školy v bodoch povinnosti žiaka 

a správanie sa žiaka a za neospravedlnené hodiny. 

 

Dochádzka 

V dôsledku chorobnosti žiaci v šk. roku 2016/2017 vymeškali celkom: 

ospravedlnených hodín  63 814 vyuč. hodín, priemer na žiaka 85,42, z toho  

primárne vzdelávanie  22 765  vyuč. hodín, priemer na žiaka 66,76 

nižšie stredné vzdelávanie 41 049 hodín, priemer na žiaka 101,11 

 

neospravedlnených hodín  106 vyuč. hodín, priemer na žiaka 0,14, z toho 

 primárne vzdelávanie  43 vyuč. hod., priemer na žiaka 0,12, 

nižšie stredné vzdelávanie 63 vyuč. hodín, priemer na žiaka 0,15 
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Priemerný počet vymeškaných ospravedlnených hodín na žiaka bol porovnateľný 

s predchádzajúcim školským rokom (o 0,27 hodín na žiaka vyšší). Priemerný počet 

neospravedlnených hodín na žiaka bol v sumárnom počte porovnateľný s predchádzajúcim 

školským rokom. Stúpol počet neospravedlnených hodí v primárnom vzdelávaní. 

   

         

e) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2016/2017 (§2 ods.1 

písm. f) 

ISCED 1 

 Žiaci primárneho vzdelávania - 1. a 2. ročníka -  sa vzdelávali podľa iŠVP a iŠkVP a 

žiaci 3. a 4. ročníka sa vzdelávali podľa ŠVP a ŠkVP. V 1. ročníku boli voliteľné 

hodiny využité na posilnenie predmetu MAT (1) a na zavedenie nového predmetu 

ANJ (1), v 2. ročníku na posilnenie predmetu ANJ (2) a na zavedenie nového 

predmetu ČPG – čitateľská a pisateľská gramotnosť (1).  Žiaci 3. a  4. ročníka 

primárneho vzdelávania sa vzdelávali podľa ŠVP a ŠkVP. Voliteľné hodiny sa využili 

na posilnenie predmetov SJL, MAT, PDA, VLA– táto dotácia slúžila na rozšírenie 

a prehĺbenie obsahu vzdelávania. 

ISCED 2 – varianty: základný, jazykový, športový 

 Žiaci nižšieho stredného vzdelávania (siedmy až deviaty ročník) sa vzdelávali podľa 

ŠVP a ŠkVP. Voliteľné hodiny boli využité na posilnenie predmetov SJL ANJ, NEJ, 

RUJ, MAT, BIO, GEG, DEJ, INF a predmetu AJP - anglický jazyk v prírodných 

vedách v jazykovom variante, v triedach so športovým variantom posilnenie predmetu 

SRL - športová príprava ľadový hokej a športová príprava volejbal. Voliteľné 

predmety cvičenia zo slovenského jazyka a literatúry a cvičenia z matematiky sú vo 

všetkých ročníkoch s prihliadnutím na rozdielnosť variantov.  

 Žiaci nižšieho stredného vzdelávania (piaty a šiesty ročník) sa vzdelávali podľa iŠVP 

a iŠkVP. Voliteľné hodiny boli využité na posilnenie predmetov anglický jazyk, 

matematika, dejepis, športová príprava – ľadový hokej, na zavedenie nových 

predmetov: v základnom variante predmet - regionálna výchova, v jazykovom 

variante predmet - anglický jazyk v prírodných vedách, v športovom variante predmet 

športová príprava volejbal. 

 Pri integrácii žiakov s VIN (so všeobecným intelektovým nadaním) sme postupovali 

podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním pre 

primárne vzdelávanie a pre nižšie stredné vzdelávanie, ktorý schválilo Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR dňa 05.05.2016 pod číslom 2016 – 

14674/20295:21 – 10F0 s platnosťou od 01.09.2016. 

 Pri integrácii žiakov so zdravotným znevýhodnením sme postupovali podľa 

jednotlivých vzdelávacích programov podľa druhu znevýhodnenia, ako aj v zmysle 

Metodického pokynu na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s VPU v základných 

a stredných školách č. CD 2011-3121/12824:4-921 s platnosťou od 1. mája 2011. 

 

  Školský vzdelávací program rešpektuje požiadavky a potreby žiakov podľa ich 

individuálnych schopností.  

Vo výchovno-vzdelávacom procese sme rešpektovali a uvádzali do praxe Všeobecno-

záväzné právne predpisy a koncepčné materiály uvedené v Pedagogicko-organizačných 

pokynoch na školský rok 2016/2017. 

Kompletný zoznam učebných plánov je uvedený v prílohe č.1. 
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Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy (§ 2 ods. 1 písm. g) 

Základná škola Počet Školský klub detí Počet 

zamestnanci ZŠ + ŠJ 74 zamestnanci ŠKD 10 

Z toho PZ 52 Z toho PZ 10 

Z počtu PZ  Z počtu PZ  

- kvalifikovaní 52 - kvalifikovaní 10 

- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie 0 

Z toho NZ a OZ 22 Z toho NZ  

Z počtu NZ a OZ  Z počtu NZ 0 

- školský psychológ - dohodou 1 - upratovačky 0 

- špeciálny pedagóg, logopéd 2   

- upratovačky, školník 5   

- zamestnanci  ŠJ / THP 14   

Spolu počet zamestnancov 

ZŠ + ŠKD 
84 

Z celkového počtu 

zamestnancov školy počet PZ 
62 

 

  

Odbornosť vyučovania v školskom roku 2016/2017 

 
 

 

f) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§2 ods.1 

písm. h) 

       

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania/počet 
začalo pokračuje ukončilo 

Inovačné funkčné štúdium 0 0 0 0 

Funkčné vzdelávanie  1 0 0 1 

Adaptačné vzdelávanie 0 0 0 0 

Kvalifikačné vzdelávanie  1 0 0 0 

Inovačné štúdium   3 1 0 1 

Špecializačné štúdium 1 1 0 1 

Aktualizačné vzdelávanie  10 0 4 6 

1.atestácia  0 0 0 1 

2.atestácia 0 0 0 0 

 

  

Súčet 

hodín 

1.-4.r 

(týž.) 

Odb. 

[hod] 

Neodb 

[hod] 

Odb. 

[%] 

Neodb. 

[%] 

ŠKD 

odb./ne

odb.  

[%] 

Súčet 

hodín  

5.-9.r. 

(týž.) 

Odb. 

[hod] 

Neodb. 

[hod] 

Odb. 

[%] 

Neodb. 

[%] 

Odb./ 

neodb.  

[%] 

spolu 

1. – 

9.r. 

417 407 10 97,61 2,39 
100 / 

0 
635 604,5 30,5 95,2 4,8 

96,15/

3,85 
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g) Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm. i)  
 

Názov podujatia 

VÝSTAVY, NÁVŠTEVA KULTÚRNYCH A INÝCH  INŠTITÚCIÍ  

 

Výstava Cosmos Discovery Bratislava 

Vzdelávacie centrum Atlantis 

Tekovská knižnica, beseda s cestovateľom Burjanivom 

Tekovská knižnica, beseda s etnologičkou Nádaskou 

Tekovská knižnica, besedy so spisovateľmi 

Tekovská knižnica, aktivity zamerané na rozvoj čitateľskej grmotnosti  

Tekovská hvezdáreň 

Výstava AQUA – ovocie a zelenina, drobnochov 

CVČ – súťaže, kvízy, výstavy 

Tekovské múzeum Levice – výstava „Od mešca k bankomatu“, stála expozícia a iné 

Filmové predstavenie Bella a Sebastián 

Okresný súd – návšteva verejných pojednávaní 

Návšteva kasární  

Beseda s policajtom -  bezpečnosť a ochrana zdravia 

 

AKTIVITY K SVIATKOM AVÝZNAMNÝM  DŇOM 

 

Svetový deň behu – hromadný beh okolo školy 

Medzinárodný deň EURA – rozvoj finančnej gramotnosti 

Deň holokaustu – interaktívna beseda 

Halloween – večer plný prekvapení 

Európsky deň 1. pomoci 

Európsky deň jazykov 

Svetový deň mlieka 

Deň matiek, Deň otcov 

Deň boja za slobodu a demokraciu 

Deň bez fajčenia 

Medzinárodný deň tolerancie 

Fašiangová noc 

Svetový deň vody 

Svetový deň zvierat – zbierka pre útulok psov, prezentácie žiakov 

Svetový deň bez áut – pohybové aktivity 

Svetový deň hrania  

Svetový deň Zeme 

Svetový deň letectva a kozmonautiky 

Medzinárodný deň Rómov – spoločné čítanie 

Deň rodiny – kultúrno-športové popoludnie s rodičmi 

Deň narcisov – v spolupráci s Úniou Ligy proti rakovine 

Tvorivé dielne – vianočné pozdravy, zdobenie perníkov 

Tvorivé dielne – zdobenie kraslíc, tvorba veľkonočných ozdôb 

Dni mesta Levice 

Vianočná tržnica 

Vianočné posedenia, besiedky s rodičmi 

Marec – mesiac knihy (výstava kníh, návštevy knižnice) 

Pozdrav pre členov zariadenia DSS Jeseň života Levice  (mesiac úcty k starším) 

Rozhlasové relácie k významným dňom 
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VÝCHOVNÉ A VZDELÁVACIE  KONCERTY A AKTIVITY 

 

Čitateľský maratón 

Čitateľský kvíz 

Čitateľský kútik – rôzne aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

Čítanie s rodičmi 

Týždeň hlasného čítania 

Spoločné čítanie rozprávky 

Spisovateľka číta deťom 

Miniburza kníh v rámci projektu Jedna kniha ročne 

Výchovný koncert (Thomas Puskailer a iné hudobné a tanečné skupiny) 

Európsky týždeň programovania – Hodina kódu 

Celé Slovensko číta deťom 

Dopoludnie s ľudovou rozprávkou 

Fašiangové zvyky a tradície 

Výchovný koncert Morena 

Účelové cvičenia OŽZ 

Výchovný koncert Mrázik 

Vianočný koncert 

 

DIVADELNÉ PREDSTAVENIA 

 

Divadelné predstavenie  v Trnave – divadelné predstavenie Ostrov pokladov 

Divadelné predstavenie  v Bratislave – Nepredajme si nevestu 

Muzikál NS Bratislava – Boy Band 

Divadelné predstavenie Sapiens Ľudovít Štúr 

Anglické divadelné predstavenie – Kocúr v čižmách 

Divadelné predstavenie  Popoluška - Bratislava 

Muzikál v Bratislave – Popolvár  

Levické divadelné dni 

Divadelné predstavenie Zbojnícka kráľovná 

Divadelné predstavenie O neposlušnej mamine 

Divadelné predstavenie Rozprávky zo zelenej knihy 

Divadelné predstavenie Martinko Klingáčik 

 

PREZENTÁCIA ŠKOLY  

 

Tekvicová paráda 

23. reprezentačný ples rodičov a pedagógov školy 

Prezentačné dni žiakov piateho až deviateho  ročníka a intelektovo  nadaných 

Detský karneval 

Dni otvorených dverí  

Dopoludnie s deťmi z MŠ 

Prvé sväté prijímanie 

Rozlúčka so školou – žiaci štvrtého ročníka 

Rozlúčka so školou – žiaci deviateho ročníka 

Partnerská návšteva v Poľsku a v Holandsku v rámci projektu Erasmus + 

 

AKTIVITY K ZDRAVÉMU  ŽIVOTNÉMU ŠTÝLU, ENVIROAKTIVITY 

Interaktívna beseda o prevencii HIV a AIDS 

Aktivity ku Svetovému dňu výživy 
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Prednáška Čas premien  

Interaktívna prednáška Zdravý životný štýl  

Interaktívna beseda Staráme sa o svoje zdravie – 1. – 4. roč. (CPPPaP) 

Ochutnávka zeleninových šalátov 

Aktivity ku Dňu vody 

Aktivity ku Dňu Zeme 

Týždeň zdravej stravy (ovocie, zelenina, mliečna desiata) 

Projekt Les ukrytý v knihe 

Aktivity k Svetovému dňu bezpečnosti a ochrany zdravia 

Vodárne deťom  

Deň zdravia mesta Levice 

Zber papiera 

Starostlivosť o vtáčiky, výroba kŕmidiel 

Brigády v okolí školy  

Zasaď strom – výsadba stromčekov v areáli školy 

Beseda s lesníkom, lesné zvieratká 

ŠvP Bystrá a Tatranská Lesná 

Levické poľovnícke dni 

Podporujeme svoje zdravie – (CPPPaP) 

Jabĺčkový deň – prezentácia, ochutnávka a výstavka jabĺk 

Farebný týždeň – aktivity zamerané na prevenciu proti chrípke a prechladnutiu 

 

KARIÉROVÉ PORADENSTVO 

 

Účasť žiakov 9. ročníka  na Levickej burze informácií (ÚPSVaR) 

Chcem poznať svoje predpoklady na povolanie – 7. ročník (CPPPaP) 

Kam po skončení ZŠ – 8. ročník  (CPPPaP) 

Interaktívna beseda – Chcem sa rozhodnúť zodpovedne – 8. roč.  

Diskusia o možnostiach odborného vzdelávania Duálne vzdelávanie  

 

AKTIVITY ZAMERANÉ NA PREVENCIU KRIMINALITY A OSTATNÝCH 

PATOLOGICKÝCH JAVOV 

 

Beseda Obchodovanie s ľuďmi (CPPPaP) 

Prednášky s policajtom Prevencia kriminality, bezpečnosť na Internete 

Projekt Správaj sa normálne  

Preventívny program „Vytvorme si triedu plnú pohody“ – 5. ročník (CPPPaP) 

Preventívny program „Hľadajme cestu k porozumeniu a spolupráci“ – 7. ročník (CPPPaP) 

Preventívny program Ako sa chrániť pred kyberšikanou – 6. ročník (CPPPaP)  

Preventívny program Poďme rozprávať o dôležitých veciach– 4. ročník (CPPPaP) 

Európsky týždeň boja proti drogám – rozhovor, anketa 

Preventívny program Kedy povedať nie – 6. ročník (CPPPaP) 

Beseda o vzťahoch a šikanovaní – 6. ročník (CPPPaP) 

Interaktívna beseda – Chceme sa lepšie spoznať a porozumieť si – 1 . – 4. roč. (CPPPaP) 

Interaktívna beseda – Rovesnícke vzťahy (CPPPaP) 

Beseda „Rozvíjame dobré vzťahy v našej triede“ – 1. – 2. roč. (CPPPaP) 

 

EXKURZIE  A VÝLETY 

 

Nitra včera a dnes – Katedrála sv. Emeráma, Diecézne múzeum, Poľnohospodárske múzeum 

Exkurzia Bratislava včera a dnes 



 

14 

 

Exkurzia Hľadanie strateného pokladu Nitrianskeho hradu 

Literárno-dejepisná exkurzia Martin  

Dejepisná exkurzia Trenčín 

Návšteva Bažantnice v Starom Tekove 

Ranč Nový Tekov 

Návšteva ZOO a tropikária v Budapešti 

Výlet - Aquapark Tatralandia 

Výlet do Bystrianskej jaskyne 

Exkurzia – Nitra 

Výlet Kostoľany pod Tribečom 

Exkurzia AE Mochovce 

Exkurzia – Brhlovce, Žemberovce 

Exkurzia Hvezdáreň a planetáriu v Žiari nad Hronom 

Výlet do Modrého kameňa 

 

ŠPORTOVÉ AKTIVITY 

 

Medzitriedne basketbalové turnaje 

Medzitriedne turnaje vo vybíjanej  

Medzitriedne turnaje vo volejbale a hokeji 

Návštevy plavárne, zimného štadióna 

Vianočné korčuľovanie 

Lyžiarsky výcvik Oščadnica Veľká Rača 

Plavecký výcvik Patince 

Mestská športová olympiáda 

Štafetový beh o pohár primátora mesta 

Cvičenie v prírode 

Športové aktivity v rámci MDD 

 

DOPRAVNÁ VÝCHOVA 

 

Dopravná výchova s policajtom 

Prvá pomoc – ukážky pracovníkov ČK 

Aktivity na školskom dopravnom ihrisku 

Bezpečnosť na cestách SEMAFÓRIK 

Bezpečne do školy a domov – vedomostný kvíz 

 

Všetky uvedené aktivity prispeli vysokou mierou na rozvoj vzdelanostnej a výchovnej úrovne 

žiakov.  
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h) Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. j) 
Prehľad plnenia národných programov 
 

P. 

č. 
Názov/Koordinátor Spolupráca Forma 

1. 

Primárna prevencia NP-

BPD, prevencia proti 

šikanovaniu 

Ing.  Škúciová 

Mgr. Bernátová 

PaedDr. Kováčiková 

RÚVZ v Leviciach 

Mestská polícia, 

CPPPaP Levice, 

OZ-Liga proti 

rakovine 

projekty, besedy,   pohovory, koncerty, súťaže 

cez internet, monitor o ľudských právach a 

šikanovaní, podpora finančných zbierok 

2. 

Zdravý životný štýl 

Mgr. Fašková, 

PaedDr. Malá 

+ tr. uč. 

RÚVZ; SČK; 

vedúca ŠSZ; RR; 

SŠZ Levice; Mesto 

Levice; CVČ;ZUŠ 

Dni  zdravia, Dni športu, zbery, tvorba centier 

učenia, školenia, výstavy, besedy, dotazníky 

3. 

Výchova k manželstvu 

a rodičovstvu 

Mgr. Fašková  

 

RR; ÚPSVaR; 

CPPPaP Levice; 

SČK;  

stretnutia, vystúpenia, dotazníky, terapie 

v skupinách, programy, výroba darčekov 

4. 

Environmentálna 

výchova 

RNDr. Karasová 

Mgr. Maruškinová 

Lesný závod Levice, 

poľovnícke zväzy, 

Mesto Levice 

súťaže, zbery, výsadba zelene, projekty, kvízy, 

dotazníky, Deň Zeme, Deň vody, Deň stromu,  

výstavy, Envirootázniky,  turistika, exkurzie, 

školy v prírode, projekt Úsmev pre strom 

5. Čitateľská gramotnosť Tekovská knižnica 
súťaže, kvízy, zábavné popoludnia, projekty, 

internet, besedy so spisovateľmi 

6.  Boj proti kriminalite 

Spolupráca 

s políciou, OZ 

Preventista 

Besedy, súťaže, riadené rozhovory 

 

Podporné aktivity na realizáciu úloh školy – realizácia projektov: 

 Projekt: e-Twinning – roč. 1. - 4. ANJ     

 Partnerstvo škôl  medzinárodná spolupráca Erasmus +        2014 - 2017 

 Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického testovania 

 (NÚCEM)          

 Úsmev pre strom        

 Bezpečná škola (SOMI systems)      

 Záložka do knihy spája školy       

 Čitateľský oriešok        

 Pomôž mi, aby som to zvládol sám – spracovanie projektu, na zabezpečenie asistentov 

učiteľov 

 Zdravie na tanieri 2017 - spracovanie a schválenie projektu – na podporu zdravého 

životného štýlu a boja proti obezite 

 

 

i) Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole (§ 2 ods. 1 písm. k) . 

 

 Tematická inšpekcia zameraná na stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského 

testovania žiakov v základnej škole 15.04.2015. 
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Výsledky: Pokyny pre administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka boli 

dodržané. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty. 

  

Tematická inšpekcia zameraná na úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti 

finančnej gramotnosti – testovanie žiakov 9. ročníka bola 03.02.2016. 

Závery: Dosiahnutá úroveň žiakov testovanej triedy 9. ročníka ZŠ 54,23%, bola v porovnaní 

s dosiahnutým národným priemerom v teste (50,63%) lepšia o 3,60% s dosiahnutým 

priemerom žiakov v teste v testovaných školách v kraji (46,92%) lepšia o 7,31 %. 

              

Tematická inšpekcia zameraná na stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského 

testovania žiakov v základnej škole 05.04.2017. 

Výsledky: Pokyny pre administráciu testov celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka boli 

dodržané. V priebehu testovania sa nevyskytli rušivé momenty. 

  

 

j) Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l) 

Možnosť využitia podkladov, ktoré jednotlivé školy vypracovali v súvislosti 

s prípravou správy o vybavení škôl UP, vybavení učební, telocviční atď. pre 

školskú komisiu 

 

Priestorové podmienky podľa Vyhlášky MZ č. 527/2007  sú nasledovné: 

Základná škola, Pri Podlužianke 6, Levice je plnoorganizovaná základná škola 

(s bezbariérovým vchodom a výťahom pre handicapovaných), s počtom žiakov 751, s ŠKD 

310 žiakov, školskou jedálňou 702 stravníkov a telocvičňou.  

V školskom roku 2016/2017 bolo na škole 31 tried (roč. 1.- 4. -  15 kmeňových tried, roč.  

5.- 9. 16 kmeňových tried) s priemerným počtom žiakov 24. Objekt je dvojpodlažný, na 

prízemí sa nachádzajú učebne ročníkov 1. - 4. - 13 kmeňových tried,  z toho 2 sú 

multifunkčné - počítače, internet, dataprojektor,  počítačová učebňa,  miestnosť pre špeciálnu 

pedagogičku. Na prízemí je tiež  školská jedáleň, telocvičňa a posilňovňa.  

Na  poschodí sú učebne ročníkov 5.- 9. - 18 kmeňových tried (z toho 2 z ročníkov 3. - 4.) - 3 

slúžia zároveň ako odborné učebne chémie, biológie, fyziky s novým vybavením a technikou,  

1 učebňa je multifunkčná - počítače, internet, interaktívna tabuľa, ďalej sa tam nachádza 

multimediálna učebňa s príslušenstvom vrátene súpravy tabletov, počítačová 

učebňa, miestnosť pre špeciálnu pedagogičku a učebňa na delenie žiakov do skupín. Obe 

počítačové učebne, ako aj multimediálnu učebňu a multifunkčné učebne využívajú žiaci 

ISCED 1 aj ISCED 2 podľa harmonogramu  vyučovania v týchto učebniach.  

 Iné priestory súvisiace s výchovno-vzdelávacím procesom:  

- žiacka knižnica je súčasťou respíria na poschodí, 

- trieda v prírode s úložným priestorom a príslušným materiálno-technickým 

vybavením, 

- učebňa techniky s priľahlými priestormi a vybavením (skladové priestory, WC pre 

učiteľov a žiakov, učebňa na delenie žiakov do skupín), 

- telocvičňa – po kompletnej rekonštrukcii, vrátane priľahlých priestorov, 

- posilňovňa s príslušenstvom, 

- športový areál - dve multifunkčné ihriská, bežecká dráha a doskočisko pre skok do 

diaľky.  

Na športovú činnosť žiakov tiež využívame zariadenia mesta – športovú halu, telocvičňu T18, 

zimný štadión, plaváreň. 

Ostatné ihriská, detské relaxačné ihrisko a areál slúžia na relaxačnú a rekreačnú činnosť žiakov. 
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Nedostatočné vnútorné priestory pre šport sú čiastočne kompenzované využívaním 

multifunkčného ihriska s umelou trávou a multifunkčného ihriska so  zameraním na hokejbal 

a posilňovňou. 

Škola toho času disponuje  nadštandardným vybavením IKT: približne 140 počítačov, 100 

notebookov, 45 tabletov, 26 dataprojektorov, 21 interaktívnych tabúľ, digitálne kamery,  

digitálne fotoaparáty a  výukové programy pre jednotlivé predmety. 

Uvedená technika slúžila na skvalitnenie a výraznú modernizáciu vyučovacieho 

procesu, (vyučovanie prostredníctvom výukových programov, multimediálne prezentácie 

vyučujúcich i žiakov, spracovanie projektov prostredníctvom digitálnej techniky, vytvorenie 

videokaziet a DVD o škole a meste Levice a iné) zvýšenie informačnej gramotnosti žiakov, 

pracovníkov školy. Nadštandardne sú vybavené učebnými pomôckami kabinety pre jednotlivé 

predmety. Kabinet telesnej výchovy bol doplnený množstvom moderných učebných pomôcok 

prevažne na roč. 1.- 4. vďaka grantu „Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej 

výchovy“. 

Pracovné prostredie všetkých pracovníkov je vylepšované inovovaním nábytku, PC 

s príslušenstvom napojené na internet, intranetu a multifunkčné zariadenie (kopírovanie a tlač 

učebného materiálu).  

Pokračovali sme v rekonštrukcii tried ( nová omietka, maľovanie) na ročníkoch 1. -4. 

a tiež 5.-9. 

 

Z rozpočtu školy sa výraznou mierou prispelo k celkovému nadštandardnému vybaveniu 

školy nasledovne:  

 

 PC  technika (7 PC, 2 NB, 1 Dataprojektor)   4 902,05 € 

 Interaktívne tabule (5 ks)   8 568,96 € 

 Nábytok ( 2 roldory, skrinka na notebooky, 

                lavice, lavičky, sklenené vitríny)   3 466,01 € 

 Lavičky okolo stromu + ich osadenie    3 054,96 € 

 Dochádzkový systém pre zamestnancov   1 700,00 € 

 Oprava tried (stierky, maľovanie)   7 483,55 € 

 Náter pôvodného oplotenia    2 100,00 € 

 Revízia prenosných elektrospotrebičov   2 712,00 € 

 Materiál na bežeckú dráhu      897,31 € 

 Vysávač lístia       359,00 € 

 Magnetofóny (2 ks)      189,00 € 

 Chladnička (2 ks)      191,29 € 

 Príprava na napojenie konvektomatu   1 893,60 € 

 Prečistenie kanalizácie   1 086,14 € 

 Učebné pomôcky: 

Prírodné vedy      490,00 € 

Matematika       441,00 € 

ŠKD      728,15 € 

Telesná výchova   2 236,75 € 

Špeciálne pedagogičky      344,40 € 

Mapy   2 034,20 €  

Knihy   1 562,78 € 

Spolu          46 441,15 €  
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Materiálno-technické vybavenie školskej jedálne: 

V školskej jedálni sa stravovalo 702 stravníkov, čomu zodpovedá príslušný počet 

pracovníčok školskej jedálne.  

Z vlastných prostriedkov (originálne kompetencie) sa zabezpečilo maľovanie kuchyne 1 300 

€, dostatočné množstvo čistiacich a kancelárskych potrieb, tlačív, ako aj pracovného ošatenia 

a opravy, ktoré v tomto šk. roku činili 1 184,48 €.  

 

Mesto Levice ako zriaďovateľ v tomto školskom roku prispel na chod školskej kuchyne 

zakúpením konvektomatu v hodnote 13 361,44 €.  

 

d)  Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy: 

 

V období od 9.-12./2016 a 1.-8./2017 (školský rok 2016/2017) boli poskytnuté dotácie 

nasledovne: 
Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 

 
Položka:       Dotácia 9.-12./16    Čerpanie: 9.-12./16 Dotácia 1.-8./17          Čerpanie 1.-8./17 

610+620 373.626 €            373.626 €                     785.013 €            725.730,30 €  

630  
    

Presunuté finančné prostriedky podľa Zákona č. 523/2004 Z.z. § 8 ods. 4-5 31.500 €. 

Vyčerpané k 31.03.2017 
 

 Dotácia na originálne kompetencie: 

Originálne kompetencie patria do pôsobnosti zriaďovateľa a ten ich v školskom roku  

financoval nasledovne: 
ŠKD: 

Položka:     Dotácia 9.-12./16  Čerpanie: 9.-12./16   Dotácia 1.-8./17       Čerpanie 1.-8./17 

610+620 39.416 €        39.416  €       98.363 €  81.608,78 € 

630     

 

ŠJ  

Položka:       Dotácia 9.-12./16 Čerpanie: 9.-12./16 Dotácia 1.-8./17        Čerpanie 1.-8./17 

610+620 33.512 €        33.512  €       73.724 €  70.990,32 € 

630   

 
Dotácia na asistenta učiteľa 9.-12/16 – 1.-8/17:   

Dotácia:   19.122  €   Čerpanie:  19.122 € 

 

Dotácia za deti zo soc. znevýhodneného prostredia 9.-12/16 – 1.-8/17 

Dotácia:  799 €        Čerpanie: 799 € 

 

 Hmotná núdza 9.-12/16 – 1.-8/17:                       

Dotácia:  1.927,60 €       Čerpanie: 1.927,60 €   

Z uvedených finančných prostriedkov bola hradená strava a školské potreby pre deti v hmotnej núdzi. 

 

Vzdelávacie poukazy 9.-12/16 – 1.-8/17:             
V školskom roku 2016/2017 bolo na školu prijatých 468 vzdelávacích poukazov. 

K 31.12.2016 boli vyčerpané všetky finančné prostriedky. 

 
Granty a projekty 9.-12/16– 1.-8/17: 

Erasmus +        7.354 € 
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Finančné prostriedky získané od rodičov: 

K materiálnemu vylepšeniu vybavenia školy prispeli rodičia celkovou hodnotou  

5 883,02 € a 3 955,79 € -  2% z daní (príspevok pre žiakov – čipové karty, odmeny pre 

úspešných žiakov na konci školského roka, lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik, ŠvP, rôzne 

príležitosti ŠKD, príspevok pre hokejové triedy, pomoc žiakom v hmotnej núdzi).   

                                                                                Celkom: 9 838,81 € 

 
Sponzorstvo  

Hodnota získaných prostriedkov  od sponzorov činí  7 502,66 €.  

                      

Celková finančná hodnota od rodičov, sponzorov a projektov činí  24 695,47  €.  
 

e) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 

školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia ( § 2 ods. 1 písm. n).   
 

Ciele: 

1. Kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu bola zameraná na silnú profiláciu 

osobnosti absolventa školy.  

Za týmto účelom sa posilňovali kľúčové oblasti vzdelávania, a to:  

 Vysoko efektívne učenie prostredníctvom foriem a metód práce,  ktoré prepájajú učenie so 

životom a rozvíjajú kompetencie žiakov.  

Stanovený cieľ sa plnil uplatňovaním interaktívneho, zážitkového, blokového,  

skúsenostného, projektového vyučovania, riešením problémových situácií a iných 

moderných prvkov vo vyučovaní, čo sa kladne prejavilo sebavzdelávaním žiakov 

a väčším záujmom o získavanie poznatkov z rôznych zdrojov. Na vyučovacích hodinách 

vyučujúci pracovali s výukovými programami prostredníctvom PC, dataprojektorov, 

interaktívnych tabúľ a tabletov. Využívali webový portál (bezkriedy.sk, edupage.org, 

zborovna.sk, planéta vedomostí a iné) nielen vo vyučovacom procese, ale aj na zadávanie 

študijných materiálov, domácich úloh, čím sa čiastočne nahrádzali chýbajúce učebnice 

a zároveň viedli žiakov k aktívnemu učeniu sa, ako aj schopnosti sebahodnotenia.  

 Kontinuita učebného plánu, ako aj nadväznosť učiva v jednotlivých predmetoch sa 

posilnila vypracovaním inovovaného školského vzdelávacieho programu a jeho 

implementáciou v 1., 2. a 5., 6. ročníku. Dôraz sa kládol predovšetkým na posilnenie 

funkčnej gramotnosti SJL, MAT a ANJ na oboch stupňoch vzdelávania.  

Rozvíjali sa kľúčové kompetencie pre celoživotné vzdelávanie na podporu používania 

IKT vo vyučovacom procese – prednáška a aktivity SCRATCH JUNIOR – 1.- 4. ročníky 

a používanie 2D a 3D grafiky – pre 5. – 9. ročníky (Mgr. Chalachánová). Kľúčové 

kompetencie sa rozvíjali tiež aktivitami v školskej i mestskej knižnici, súťažami, 

prednáškami (viď. aktivity školy) a tiež realizáciou projektu „Záložka do kníh spája 

školy“. 

 Integrovaný prístup sa posilnil v  jednotlivých predmetoch ako aj transfer poznatkov do 

mnohých oblastí formou projektov, ročníkových prác, blokovým vyučovaním, 

organizovaním tematických a prezentačných dní. 

Realizovali sa exkurzie rôznorodého zamerania za účelom poznávacím, praktickým, 

skúsenostným, zážitkovým,  ale hlavne komplexným využitím poznatkov z rôznych 

predmetov. Žiaci spracovávali výstupy vo forme powerpointových prezentácií, referátov, 

slohových prác, plagátov a násteniek. Propagovali sa širokej verejnosti najčastejšie cez 

webovú stránku školy a cez info panel v respíriu školy.  

 Hodnotový systém školy si žiaci osvojovali systematickým výchovným pôsobením 

prostredníctvom rôznych aktivít na triednických a vyučovacích hodinách, vyučujúci 



 

20 

 

rozvíjali u žiakov vnútornú motiváciu, umožňovali žiakom prejaviť svoje city a učili 

žiakov, ako sa majú učiť. Formovali sa kladné osobnostné charakterové vlastnosti – 

samostatnosť, tvorivosť, zodpovednosť, kritické myslenie, sebahodnotenie a 

zodpovednosť za výsledky svojej práce.  

 Profesionálne kompetencie učiteľa - cieľ skvalitniť činnosť učiteľa sa realizoval 

predovšetkým vylepšovaním podmienok a modernizáciou vyučovacieho procesu, ako aj 

zvyšovaním profesijných kompetencií rôznymi formami štúdia v oblasti čitateľskej 

gramotnosti, informačnej gramotnosti, funkčnej a finančnej gramotnosti, v rámci 

kontinuálneho vzdelávania, ale aj odborných seminárov a prednášok. Svoju odbornosť si 

pedagogickí zamestnanci zvyšovali aj absolvovaním predatestačnáho štúdia I. a II. 

atestácie. Realizovala sa výmena skúseností vzájomnými hospitáciami a otvorenými 

hodinami.  Stanovený cieľ sa splnil a  plní priebežne. 

 

2. Kvalita vzdelávania. Osobitne sledované boli predmety SJL, MAT, CUJ, aj 

prírodovedné predmety  na oboch úrovniach vzdelávania. Zvýšenú kvalitu vzdelávania sme 

zaznamenali v slovenskom jazyku a literatúre a v matematike, o čom okrem našich meraní 

svedčia výsledky národných testovaní, ako aj veľmi úspešná reprezentácia v literárnych 

a umeleckých súťažiach na úrovni Slovenska a v matematických súťažiach.  

Zvýšenú pozornosť a úsilie venovali vyučujúci na oboch úrovniach vzdelávania 

dôslednému uplatňovaniu hodnotiacich kritérií v jednotlivých predmetoch. Odborným 

vzdelávaním si zvyšovali kompetencie na tvorbu overovacích nástrojov kvality vzdelávania 

a následne ich uplatňovali v praxi. Výsledky zistení porovnávali a analyzovali, následne 

prijímali opatrenia na odstránenie nedostatkov. Vlastné zistenia boli porovnávané 

s výsledkami meraní vedenia školy, ako aj spoločnosťou Exam testing – Komparo, NÚCEM - 

Testovanie 9, Testovanie 5 a e-Testovanie (8. roč. – MAT - geometria, 9. roč – prírodovedná 

gramotnosť, GS testovania T5 a T9, 8. roč.- MAT, 7. roč. -  SJL, 8. roč. – ANJ). Celkove je 

možné konštatovať súlad (až na menšie odchýlky) zistených meraní. Slabšie výsledky sa 

dosiahli v testovaní 4. ročníka – Komparo v slovenskom jazyku a literatúre, kde sa úspešnosť 

pohybovala na celonárodnej úrovni. Žiaci nepreukázali dostatočne funkčnú gramotnosť 

v uvedenom predmete.  

Ukazovateľmi celkovej vzdelanostnej úrovne, ako aj rozvoja osobnosti žiakov sú 

nasledovné fakty.  

Dlhodobo dosahované nadpriemerné výsledky: 

 v Testovaní 9, 

 v úspešnosti prijímania žiakov na gymnáziá a stredné školy, 

 vo vysokej zapojenosti a vynikajúcom  umiestení žiakov v predmetových olympiádach 

a postupových súťažiach, 

 v spätnej väzbe zo strany stredných škôl o veľmi dobrej vedomostnej úrovni žiakov 

našej školy,  

 v spokojnosti rodičov, 

 vo veľkom záujme o prijatie žiakov do prvého ročníka.  

Rezervy: 

 prioritnou úlohou vzdelávania vo všetkých predmetoch  je zdokonaľovanie funkčnej 

gramotnosti, čo z praxe potvrdzujú aj vyučujúci jednotlivých predmetov, 

 problém s neustále narastajúcim počtom integrovaných, znevýhodnených žiakov, čo 

spôsobuje neúmernú záťaž na prácu pedagógov,  

 zdokonaľovanie metód a prostriedkov na celkové zvyšovanie kvality vzdelávania,  

 prechod od normatívneho hodnotenia žiaka k individuálnej vzťahovej norme – 

porovnávanie výkonu žiaka – pokrok, priblíženie k osobnému maximu, 

 zodpovednosť za dosiahnuté výsledky. 



 

21 

 

Stanovený cieľ bol splnený a tiež sa plní priebežne. 

 

 3. Implementácia pilotného projektu ŠIOV-u „Podpora profesionálnej orientácie 

žiakov na odborné vzdelávanie“. Projekt mal významný vplyv na celkovú úroveň 

prírodovedných predmetov, nakoľko sa výrazne zvýšili možnosti odborného vyučovania 

fyziky a techniky využitím nových laboratórnych zariadení, pomôcok a techniky. K tomuto 

cieľu prispelo aj odborné vzdelávanie vyučujúcich.  

Stanovený cieľ splnený. 

 4. Rozvinutie počítačovej a informačnej gramotnosti – stála pozornosť sa venuje 

vylepšovaniu podmienok na celkovú digitalizáciu školy výmenou a doplnením nových 

počítačov a notebookov, modernej multimediálnej techniky (viď. materiálne podmienky 

školy). Využitie IKT a digitálnej techniky sa stalo prirodzenou potrebou žiakov, ako 

významného zdroja  informácií v rámci vyučovacieho procesu, ale i doma. Moderné 

vybavenie využívali na aktívne učenie sa, vyhľadávanie informácií, na grafické spracovanie 

praktických cvičení, laboratórnych prác, tvorbu  powerpointových prezentácií v rámci 

jednotlivých predmetov a projektov. Zároveň sme zaznamenali výrazný posun v používaní 

uvedenej techniky vo vyučovacom procese, ale i v školskej administratíve. Zvýšila sa 

informačná gramotnosť pedagógov interným vzdelávaním, odovzdávaním vzájomných 

skúseností, ako aj samoštúdiom. Výrazné boli úspechy našich žiakov v rámci SR 

v internetových vedomostných súťažiach Expert geniality show, iBobor, MAKS. Rezervy sú 

v zapájaní žiakov do ďalších IKT súťaží, hlavne so  zameraním na programovanie. 

Stanovený cieľ splnený a plní sa priebežne. Cieľ zaviesť komplexnú digitalizáciu 

pedagogickej dokumentácie závisí od finančných možností školy zakúpiť potrebné množstvo 

PC a príslušnej techniky. Tento cieľ je vo fáze prípravy, splnený čiastočne. 

 

 5. Zlepšenie klímy školy a medziľudských vzťahov. Celkový pokrok v rozvoji 

osobnosti žiakov sa prejavil na celkovej kultúre školy, na znížení počtu negatívnych prejavov 

správania sa a vzťahoch. Rezervy sú vo vzájomnom  rešpekte, slušnej verbálnej a mediálnej 

komunikácii medzi žiakmi a v dôslednejšom dodržiavaní pravidiel školského poriadku. 

Rezervy sú tiež v užšej spolupráci zo strany rodičov problémových žiakov. Táto konštatácia 

je na základe pozorovaní, dotazníkov, výsledkov správania. 

Stanovené ciele boli splnené čiastočne. 

 

6. Rozvinutie systému vyučovania cudzích jazykov. Systém vyučovania cudzích 

jazykov zohľadňoval individuálne potreby žiakov delením na skupiny  a rozdielnym učebným 

plánom. Zvýšenie úrovne cudzojazyčných kompetencií sa zabezpečoval kontinuitou 

inovatívnych učebníc a pracovných zošitov s efektívnym digitálnym obsahom vzdelávania 

a testovacích nástrojov. Uplatňovanie metódy CLIL od 3. ročníka a vlastného predmetu 

anglický jazyk v prírodných vedách na nižšom strednom vzdelávaní sú nesporne prínosom pre 

zvýšenie úrovne jazykových kompetencií v anglickom jazyku. Za účelom posilnenia 

čitateľskej gramotnosti žiaci ročníkov 5. – 9. navštevovali cudzojazyčnú knižnicu v jazykovej 

škole. Moderné formy a metódy vyučovania zamerané na komunikačné kompetencie boli 

realizované na vzorových vyučovacích hodinách vedených zahraničnými lektormi. V rámci 

E-twinningu žiaci spolupracovali so zahraničnými školami, vymieňali si skúsenosti, 

nadväzovali priateľstvá a upevňovali európske povedomie.  V tomto školskom roku bol 

úspešne ukončený projekt Erasmus+. Partnerské návštevy sa uskutočnili v tomto školskom 

roku v Gdansku (Poľsko ) a v Amsterdame (Holandsko). Hlavnou témou spolupráce bola 

rovnosť medzi kultúrami jednotlivých krajín, ako i pohlaví, vierovyznania a zdravých 

a handicapovaných ľudí.  

Stanovené ciele boli splnené. 
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7. Skvalitnenie práce so začlenenými žiakmi. Žiaci so ŠVVP sú  značnou 

problémovou skupinou pre pedagógov vzhľadom na stále rastúci počet vyžadujúcich 

individuálny prístup a  tiež pre nekritický postoj k vlastným povinnostiam samotných žiakov, 

ale i viacerých rodičov. Počet žiakov so ŠVVP – 62 / 5 nadaných. Starostlivosť dvoch 

špeciálnych pedagogičiek, ako aj troch asistentiek učiteľa nepokrýva potreby kvalitnej 

starostlivosti o daných žiakov. Potrebný počet asistentov učiteľa závisí od štátnej dotácie. Na 

skvalitnenie činnosti boli zakúpené ďalšie učebné pomôcky a využívali sa  nové 

kompenzačné pomôcky, výukové programy a technika z projektu „Žiaci so zdravotným 

postihnutím.“ 

Na celkové skvalitnenie tejto oblasti je potrebné prehodnotenie celého systému inklúzie zo 

strany VÚDPaP-u a MŠVVaŠ SR.  
Stanovené ciele boli splnené. 

 

8. Práva dieťaťa a ľudské práva boli osobitne sledované a zabezpečované 

spoluprácou školy, zákonných zástupcov, CPPPaP a inými subjektmi. Vytváralo sa priaznivé 

multikultúrne prostredie pre žiakov z národnostných  menšín, etnických skupín a iných 

národov. Žiaci boli zapájaní do aktivít v oblasti ľudských práv – besedy, výstavy, súťaže 

a iné. Boli vedení k vzájomnému rešpektu a zákazu diskriminácie, xenofóbii a rasizmu. Život 

školy sa riadil školským poriadkom i Poriadkom ŠKD s vyvážene stanovenými právami 

a povinnosťami žiakov, ktorí sú vedení k dodržiavaniu pravidiel, etických noriem, 

medziľudských vzťahov, humanistických a demokratických zásad a  úcte k človeku. 

Významný podiel na riešení výchovných problémov mala výchovná komisia, ktorá riešila 

prejavy neznášanlivosti, náznaky šikanovania a neospravedlnenej absencie, či zanedbanej 

starostlivosti zo strany rodiča (Belošicovci). 

Stanovené ciele boli splnené a plnia sa priebežne. 

 

9. Zapojenie a príprava žiakov na súťaže a predmetové olympiády tvorí 

neoddeliteľnú súčasť výchovno-vzdelávacej práce školy. Ciele a úlohy sú súčasťou plánu 

práce školy, plánu metodických orgánov, ako aj predmetom rokovania na pedagogických 

radách a sú tiež predmetom kontrolnej činnosti. Kvalita plnenia a dosiahnuté výsledky sú 

súčasťou kritérií hodnotenia a oceňovania žiakov i pedagogických zamestnancov. Vynikajúce 

výsledky dosiahnuté v rámci súťaží POPS zaradili školu na 1. miesto v rámci okresu 

a 1. miesto v rámci Nitrianskeho kraja (štvrtý školský rok po sebe). 

  Učebný plán s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy absolvovali talentovaní 

žiaci v ľadovom hokeji a volejbale. Ostatné športové disciplíny boli okrem vyučovacieho 

procesu u žiakov rozvíjané v športových krúžkoch, ako aj individuálnou prípravou pod 

vedením vyučujúcich telesnej a športovej výchovy.  V rámci športových súťaží bola vysoká 

zapojenosť našich žiakov v okrese a zároveň patríme medzi najaktívnejších  

organizátorov rôznych športových súťaží. Celkové umiestnenie v rámci okresu športových 

súťažiach 5. miesto a 28. miesto v rámci kraja. Za značný hendikep považujeme nezaradenie 

športovej disciplíny ľadový hokej do bodovaných súťaží, ktorý je prioritným športom školy. 

Stanovený cieľ bol splnený.  

                        

 10. Integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu boli nasledovné 

výchovné programy a projekty, prostredníctvom ktorých sa realizovali prierezové témy 

ISCED 1 a ISCED 2 a úlohy z národných programov: 

- koncepcia environmentálnej výchovy, 

- prevencia proti drogám, 

- prevencia šikanovania a kyberšikany, 
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- zdravý životný štýl, boj proti obezite, 

- výchova k manželstvu a rodičovstvu, 

- regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra, 

- mediálna výchova, 

- multikultúrna výchova, 

- ochrana života a zdravia,  

- boj proti kriminalite, 

- bezpečnosť a ochrana zdravia, 

- dopravná výchova, 

- záujmová, telovýchovná a športová činnosť, 

 

Realizácia – prednášky, besedy, diskusie, kvízy, návštevy výstav, knižníc, múzeí, výchovných 

koncertov, exkurzie, výlety, škola v prírode, súťaže. 

Všetky výchovné programy koordinovali príslušní koordinátori a poverení členovia MZ a PK. 

Cieľ splnený. 

  

  11. Školský klub detí realizoval svoju činnosť v 10 oddeleniach s počtom žiakov 310 

z ročníkov 1.- 4.  Deti pracovali v zmiešaných oddeleniach pod vedením kvalifikovaných 

vychovávateliek. V jednotlivých oddeleniach sa realizovala aj priebežná pedagogická prax 

kandidátok PaSA Levice pod vedením skúsených vychovávateliek. Plnil sa výchovný plán 

ŠKD zameraný na všetky výchovné oblasti: environmentálna a prírodovedná oblasť, 

telovýchovná, zdravotná a športová oblasť, esteticko-výchovná oblasť (hudobná, výtvarná a 

literárna), spoločensko-vedná oblasť, pracovno-technická oblasť a sebavzdelávacia oblasť. 

Každý mesiac bol vypracovaný a realizoval sa plán aktivít a podujatí s príslušným 

výchovným zameraním. Organizovali sa kultúrne programy a vystúpenia pri rôznych 

príležitostiach v spolupráci s rodičmi. Vychovávateľky ŠKD počas celého roka sa podieľali 

na estetizácii interiéru školy,  zabezpečovali zdravý pitný režim. V areáli školy využívali 

detské dopravné ihrisko za účelom praktického precvičovania pravidiel cestnej premávky. 

Rezervy sú v nerešpektovaní času pobytu a rozvrhu činnosti detí ŠKD zo strany rodičov.  

 Cieľ splnený.  

 

Úlohy z koncepčného zámeru školy na školský rok 2016/2017 boli v celku splnené aj 

keď nároky na ich plnenie stále stúpajú a vyžadujú nové postupy a zložitejšie riešenia. 

Celkový výsledok možno vnímať ako ďalší kvalitatívny posun vo vývoji ducha školy i školy 

samotnej. Napriek mnohým negatívnym javom v našom školstve, ako aj v celospoločenskom 

dianí, je tento pozitívny výsledok dosiahnutý vďaka vysoko humánnemu postoju, obetavosti, 

zanietenosti, cieľavedomosti a tvorivosti pracovných tímov školy.  

 

(Viď. uskutočnené aktivity v šk. roku 2016/2017 – str. 10 - 13) 
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f) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 

opatrení (§ 2 ods. 1 písm. o).   
 

SILNÉ STRÁNKY 

 erudovanosť učiteľov a kvalita ich profesijných 

kompetencií , 

 moderné, zrekonštruované priestory školy, 

telocvične, školskej kuchyne, jedálne a bývalého 

bytu školníka, 

 bezbariérový vchod a výťah pre žiakov 

s telesným postihnutím a iným handicapom, 

 moderné a nadštandardné vybavenie tried, 

odborných a multifunkčných učební, 

 nadštandardné vybavenie IKT, multimediálnou 

technikou a učebnými pomôckami rôzneho 

druhu, 

 vysoká angažovanosť pedagogických 

zamestnancov v celoživotnom vzdelávaní, 

 nadštandardné vybavenie pracovného prostredia  

vyučujúcich, 

 imidž a kultúra školy,  

 estetické a hygienické kvality prostredia školy, 

 vzťahy učiteľov a žiakov, klíma školy, 

 uplatňovanie inovačných metód a foriem práce, 

 výrazné zvýšenie informačnej gramotnosti 

žiakov a pedagogických zamestnancov, 

 odbornosť a aktivity vo vyučovaní cudzích 

jazykov, 

 vyučovanie cudzích jazykov native speakrom 

(lektorom), 

 čiastočné bilingválne vyučovanie anglického 

jazyka v prírodných vedách, 

 medzinárodné partnerstvá – spolupráca so 

zahraničnými školami, 

 úspešná spolupráca so zahraničnými školami 

prostredníctvom IKT – e-Twinning,  

 výrazná práca s talentovanými žiakmi a ich 

popredné umiestnenia v rámci okresu, kraja i 

Slovenska,      

 špeciálna starostlivosť o žiakov s individuálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami – 

znevýhodnených aj nadaných,  

 angažovanosť v mimoškolskej 

a mimovyučovacej činnosti,  

 zapojenosť do projektov  a ich úspešná 

realizácia, 

 angažovanosť pedagogických zamestnancov 

školy pri prezentáciách života školy, 

 sponzorská pomoc a angažovanosť rodičov do 

SLABÉ STRÁNKY 

 obmedzené priestorové 

podmienky pre 

telovýchovnú činnosť, 

 obmedzené priestorové 

podmienky pre vyšší počet 

samostatných odborných 

učební, 

 nedostatočné vnútorné 

priestory pre činnosť ŠKD. 
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života školy, 

 dlhodobo rastúci záujem žiakov a rodičov 

o školu, 

 úspešná spolupráca s rôznymi subjektmi, ktoré 

ovplyvňujú kvalitu a výsledky školy, 

 sociálne a etnické zloženie žiakov školy,  

 výrazné zníženie energetickej náročnosti  

prevádzky školy. 

 

PRÍLEŽITOSTI 

 spracovávanie ďalších projektov na skvalitnenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu, ale aj na 

úpravu okolia školy, 

 zlepšovanie nástrojov na meranie kvality školy – 

zapojenie sa do viacerých národných testovaní, 

 zvýšenie efektivity vyučovania prostredníctvom 

projektu Digipédia, 

 účasť pedagógov na inovatívnych vzdelávacích 

projektoch a vzdelávaniach, 

 hľadanie možností viaczdrojového financovania, 

 zdokonalenie systému sebaevalvácie školy . 

 

RIZIKÁ 

 vytváranie výhodnejších 

priestorových 

a ekonomických 

podmienok iným školám 

(prenájom priestorov), 

 obmedzené financovanie 

originálnych kompetencií, 

 nedostatok a nekvalita 

učebníc poskytovaných 

prostredníctvom MŠ SR, 

 byrokracia v administratíve, 

 vysoký počet integrovaných 

žiakov so zdravotným 

znevýhodnením, 

  nejasne zadefinované 

dlhodobé ciele v školstve, 

 neustále narastajúce nároky 

na prácu v školstve, 

 negatívne vplyvy na 

výchovu a vzdelávanie 

v dôsledku 

celospoločenského diania, 

 nízka úroveň životných 

hodnôt v spoločnosti, 

 poddimenzované 

financovanie práce 

a podmienok v školstve, 

 nestabilita školského 

systému (reformy), 

 nejasné podmienky 

kreditového systému 

a kontinuálneho 

vzdelávania do budúcna, 

 

Zdroje na spracovanie SWOT analýzy: 

 údaje o technickom stave a vybavení školy, 

 výsledky realizovaných projektov, súťaží, olympiád, testovaní,  

 analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov, plánu školy, plánu kontinuálneho 

vzdelávania, kontrolnej činnosti. 

Metódy: pozorovania, merania, hospitačná činnosť, rozhovory. 
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Návrh riešenia slabých stránok – riešenie priestorových podmienok školy prestavbou 

(nadstavbou) podkrovných priestorov školy v spolupráci so Zriaďovateľom. 

 

2. Ďalšie informácie  

 

a) Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania (§2 ods. 2 písm. a) 

 

Neustále vylepšovanie psychohygienických podmienok výchovy a vzdelávania patrí 

medzi prioritné úlohy vedenia školy. Vzhľadom na veľkosť školy,  jej rôznorodé zameranie, 

ako aj vysoký počet delených hodín a prevádzkovanie vyučovania v športových zariadeniach 

mimo školy, organizácia vyučovania vyžaduje neustále úpravy na rešpektovanie 

psychohygienických zásad pri vyučovaní. Okrem psychohygienických zásad pri skladbe 

rozvrhu sa rešpektujú práva detí pri písaní testov a písomných prác v zmysle školského 

poriadku.  Urobili sa priestorové úpravy na zlepšenie prevádzkových možností školy využitím 

neefektívnych priestorov. Na zlepšenie školskej dochádzky, ako aj zvýšenie bezpečnosti 

žiakov a tiež presnej evidencie pracovného času zamestnancov školy je zavedený elektronický 

dochádzkový systém slúžiaci zároveň na evidenciu stravy žiakov a zamestnancov. Na 

zabezpečenie dostatočného pitného režimu počas celého dňa sú nainštalované v priestoroch 

školy zásobníky pitnej vody, počas obedov sú podávané dva druhy prírodných ovocných 

štiav.  

V rámci národného programu „Boj proti obezite“ bolo vedúcou školskej jedálne 

spracovaný projekt „Zdravie na tanieri 2017“. Projekt bol MŠ SR schválený. Realizovaný 

bude od budúceho školského roka. 

Zdravá výživa žiakov je podporená mliečnymi výrobkami z automatu. 

Neustála pozornosť sa venovala estetizácii, ako aj hygiene prostredia školy. Všetky 

toalety sú celoročne vybavené zásobníkmi toaletného papiera a tekutým mydlom. 

Na relax a pohyb počas dňa slúži deťom esteticky upravený areál školy s ihriskami, 

s množstvom zelene, lavičkami, detským ihriskom s preliezkami, šmýkaľkami 

a pieskoviskom. Trieda v prírode s úložným priestorom a vybavením poskytuje možnosť 

vyučovania v príjemnom prostredí na čerstvom vzduchu. Bola vykonaná odborná obhliadka 

a úprava (rez) drevín v areáli školy. S cieľom budovať environmentálne vedomie žiakov, ako 

aj zlepšenie vonkajšieho prostredia školy sa venuje neustála pozornosť údržbe a výsadbe 

zelene v celom areáli školy. Bol obnovený náter na ohrade školy.  

 

 

b) Voľnočasové aktivity školy (§2 ods. 2 písm. b) 

 

Voľnočasové aktivity patria tiež medzi silné stránky školy, pretože dávajú široký 

priestor na osobnostný prejav žiakov.  

Voľnočasové aktivity sa orientovali na záujmovú činnosť žiakov, ktorá sa realizovala 

formou záujmových krúžkov v celkovom počte 30  (jazykové, športové, IKT, prírodovedné, 

tanečné, umelecké, atď.). Celkovo bolo v záujmových krúžkoch zapojených 468 žiakov. 

Výsledky týchto voľnočasových aktivít boli prezentované pri rôznych príležitostiach v rámci 

školy, mesta, humanitárnych akcií a na rôznych súťažiach. K výraznej prezentácii školy 

i mesta prispeli nasledovné podujatia: aktivity k rôznym sezónnym a sviatočným 

príležitostiam (posedenie so starými rodičmi, Halloween párty,  Mikuláš, vianočné večierky, 

tržnica,  karneval, Deň  matiek, MDD, tvorivé dielne, Deň Zeme, Deň otcov, popoludnie 

s rozprávkou, Rozlúčka so školou, prezentačné dni žiakov 5.- 9. ročníka). Bohatá činnosť bola 

aj v rámci športových aktivít – uskutočňovali sa hokejové, volejbalové turnaje v rámci školy, 

kraja a Slovenska.  
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c) Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom  

    (§2 ods.2 písm. c) 
V spolupráci s rodičmi sa vytvárali vhodné podmienky pre kvalitnú výchovno-

vzdelávaciu činnosť. Vzájomnou spoluprácou sa organizovali triedne, mimotriedne a 

mimoškolské výchovné akcie detí s rodičmi a pedagógmi, športové a spoločenské udalosti, 

čím sa aktívne podieľali na činnosti školy (organizovanie besied a prednášok s odborníkmi 

z radov rodičov, výletov a exkurzií, organizovaním plaveckého a lyžiarskeho kurzu, školy 

v prírode).  

Rodičia aktívne napomáhali upevňovať slovenské tradície prostredníctvom výpomoci a 

účasti na tvorivých dielňach z príležitosti významných sviatkov a výročí. 

Organizovali v spolupráci s vyučujúcimi a vychovávateľkami vianočné trhy, boli 

spolutvorcami príležitostných večierkov a posedení k rôznym tradičným sviatkom 

a príležitostiam. Aktívne napomáhali rozvoj rôznych športových činností, turnajov 

sponzorskou a osobnou zainteresovanosťou. 

Úroveň a modernizáciu vyučovacieho procesu mali rodičia možnosť sledovať na 

otvorených hodinách z jednotlivých predmetov, ako aj účasťou na Dňoch otvorených dverí 

a prezentačných dňoch.  

Za negatívny jav možno považovať nedostatočný rešpekt a úctu k práci učiteľov zo 

strany niektorých rodičov.  

Škola pravidelne zabezpečovala pre žiakov náhradné učebné materiály, inovatívne 

učebnice a  pracovné listy, v dôsledku absencie učebníc poskytovaných MŠVVaŠ SR. Okrem 

toho boli zabezpečené pracovné zošity k jednotlivým predmetom, encyklopédie, výukové 

programy a iný rôznorodý učebný materiál ako aj beletria. 

 

d) Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími 

fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v škole 

podieľajú  
Vzťah žiakov ku škole možno celkovo hodnotiť kladne, čo sa prejavilo ich vysokou 

angažovanosťou v súťažiach a v rôznych aktivitách a tiež zlepšenou disciplínou. Prevažná 

väčšina žiakov rešpektuje pravidlá určené školou a ich vzťah ku škole a vyučujúcim je 

pozitívny, čo sa celkove odráža na priaznivej klíme školy. Ojedinelé vážnejšie priestupky boli 

riešené v spolupráci s rodičmi a výchovnou komisiou v zmysle Školského poriadku školy.  

Vedenie školy úzko spolupracuje s Radou školy, Rodičovskou radou a informuje 

o zámeroch, plánoch ako aj o plnení a  výsledkoch vytýčených úloh. Zasadnutia rodičovských 

združení sa uskutočňovali kvartálne formou triednych schôdzí, alebo konzultačne. Obzvlášť 

výraznú pomoc škole v materiálnej oblasti preukázal výkonný výbor Rady rodičov, 

predovšetkým MUDr. Csendes, Ing. Gerthoferová, JUDr. Halabuková, Mgr. Cziriová.  

Člen Rady školy Ing. Cziria sponzorsky zabezpečil obhliadku drevín v areáli školy 

a vykonal spilovanie určených stromov, zabezpečil údržbu chodníkov v okolí školy v zimnom 

období. 

O dobrých vzťahoch medzi rodičmi, pedagógmi, ale i širokej verejnosti svedčí už 

tradičný Ples zamestnancov školy, rodičov a ostatnej verejnosti uskutočnený v hoteli Lev 

s počtom účastníkov 147.  

Riaditeľka školy priamo informovala zriaďovateľa,  oddelenie školstva a predstaviteľov 

mesta o dianí školy. Široká verejnosť bola prostredníctvom okresných, miestnych novín 

a iných periodík, lokálnej televízie a internetovej stránky školy pravidelne informovaná 

o aktivitách školy.  



 

28 

 

Na dobrej úrovni je spolupráca s Hokejovým klubom Levice a Správou športových 

zariadení Levice,  ich predstaviteľmi, prostredníctvom ktorých sa riešia úlohy a problémy 

športovo talentovanej mládeže. 

Na veľmi dobrej úrovni je aj  dlhodobá spolupráca so SOŠ pedagogickou Levice. 

Študenti tejto školy vykonávali pedagogickú prax v štyroch oddeleniach ŠKD, čím prispeli 

k pestrejšej a bohatšej činnosti ŠKD a zároveň získavali schopnosti a zručnosti pre svoje 

budúce povolanie. 

Veľmi častá odborná spolupráca je s centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie pri napĺňaní cieľov protidrogovej, zdravotnej, environmentálnej a  

regionálnej výchove a výchove k manželstvu a rodičovstvu, boja proti kriminalite, 

šikanovaniu takisto súkromnými  špeciálno-pedagogickými poradňami za účelom skvalitnenia 

práce so žiakmi vyžadujúcimi špeciálnu starostlivosť.   

Spolupracujeme s materskými školami hlavne na ulici Okružnej, Tekovskej, Dopravnej. 

Počas celého školského roka  sa organizujú metodické dni a tvorivé dielne.  

Z oblasti mimovládnych organizácií je najužšia spolupráca s SČK Levice, ktorí sú 

nápomocní pri poskytovaní služieb pri rôznych súťažiach a športových podujatiach, 

odborných prednáškach. Škola finančne a vecne prispieva na rôzne charitatívne účely -  

útulok zvierat „Šťastný domov“, vo verejnej zbierke pod názvom „Pomoc Peťkovi“, žiaci 

nazbierali 720 kg vrchnáčikov. V rámci triednych aktivít sa žiaci zúčastňovali aj podujatí 

vzdelávacieho centra Atlantis.  

Ďalej na aktivitách súvisiacich s výchovno-vyučovacím procesom sa zúčastňovali 

nasledovné subjekty: ZUŠ, Tekovské múzeum, Tekovská knižnica, Mestská polícia, Vojenský 

útvar, Povodie Hrona, zdravotný personál  Polikliniky Levice, Štátne lesy Levice, kultúrne 

inštitúcie, farský úrad a iné. 

Odborné poradenstvo poskytovali MPC Nitra, NÚCEM, ŠIOV, VÚDPaP Bratislava, 

Mesto Levice, OÚ Odbor školstva Nitra, Štátna školská inšpekcia, ÚPSVaR, Exam testing. 

Udržiavali sa kontakty s predstaviteľmi podnikov za účelom spolupráce a príležitostného 

sponzorstva škole Ovocie zelenina - Henžel, JM Eden Krupina, Chrien Zvolen, Mäso-údeniny 

ŠIKO Bánovce, Bohuš Šesták veľkosklad Galanta, AG Foods Pezinok, Anton Antol Banská 

Štiavnica, BIDFOOD Nové Mesto nad Váhom. Rodičia boli nápomocní vlastnou 

angažovanosťou, ale aj finančnou podporou pri rôznych aktivitách tried alebo školy. 

 Snahou vedenia školy a pedagogického kolektívu školy je vytvoriť modernú 

vzdelávaciu inštitúciu európskeho formátu, ktorá napĺňa zmysel názvu školského 

vzdelávacieho programu – „Škola, ktorá je otvorená všetkým a dáva možnosť podľa svojich 

schopností  vstúpiť do vyspelého európskeho spoločenstva“.    
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