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ÚVOD 
 
V Koncepcii rozvoja školy na roky 2018-20123 ktorú sme prijali v októbri 2018, sme si určili podrobné 

ciele a úlohy v troch rovinách: 

1.1  VÝCHOVA A VZDELÁVANIE 

1.2 PERSONÁLNE PODMIENKY 

1.3  MATERIÁLNE PODMIENKY 

 

1.1 Výchova a vzdelávanie 

 

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 

Rozvíjať osobnosť žiaka, jeho nadanie, podporovať 

rozvoj špecifických nadaní: 

a) Zapájať školu do súťaží a pripravovať ich na ne 

b)Poskytnúť talentovaným žiakom ďalšie výchovno-

vzdelávacie formy, kde môžu rozvíjať svoje nadanie  

ÚT 

 

 

 

Riaditeľ školy 

 

Pedag. rada, 

školská rada 

Úloha splnená. Škola ponúka podnetné a tvorivé školské prostredie, ktoré stimuluje najschopnejších žiakov, 

povzbudzuje menej nadaných, chráni a podporuje žiakov slabších. Taktiež  ponúka a realizuje integráciu  detí 

so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Podporuje rozvoj špecifických nadaní u žiakov ich 

zapájaním a pripravovaním do predmetových vedomostných súťaží a olympiád. Do súťaží bolo zapojených 

117 žiakov školy, čo je 27,9%,  žiaľ pokles oproti minulému roku o 26,7%. Dôvodom poklesu bolo prerušenie 

vyučovania od 11.03. 2020. V platnosti bol zákaz v nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie 

organizovania súťaží a predmetových olympiád. Poskytuje talentovaným žiakom ďalšie výchovno-vzdelávacie 

formy, kde môžu rozvíjať svoje nadanie napr. v Školskom klube detí, v záujmových činnostiach v útvaroch 

intelektuálnych, umeleckých, športových, manuálnych zručností. Na škole pracovalo 13 záujmových útvarov 

s rôznorodým zameraním, v ŠKD sa konali akcie dištančnou formou počas mimoriadneho prerušenia 

školského vyučovania pod názvom – Školský klub vedcov, Slovensko náš domov plný zaujímavostí.  

 

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 

Dosiahnuť, aby napriek rôznym sociálnym a spoločenským 

bariéram časti populácie dostali žiaci príležitosť uplatniť sa 

na budúcom trhu práce. 

a) Zisťovať úroveň vedomostí žiakov pravidelným 

testovaním KOMPARO 

b) Zlepšiť dosahované výsledky v Testovaní 9  

kvalitnejšou prípravou žiakov 2. stupňa v nosných 

predmetoch –SJL, MAT 

ÚT Riaditeľ školy 

Všetci vyučujúci 

Pedagogická 

rada, Školská 

rada 

Úloha splnená čiastočne. Zisťovali sme úroveň vedomostí žiakov pravidelným testovaním KOMPARO  8. a 

9. roč., kde sme si mohli porovnávať svoje vzdelávacie výsledky s ostatnými školami na Slovensku aj v 

ostatných predmetoch, ako geografia, biológia,  teda nie len v slovenskom jazyku a literatúre a matematike. 

Keďže v škole prebiehalo vyučovanie od 13.3.2020 do 30.6.2020 mimoriadnym spôsobom v súlade s 

nariadením hlavného hygienika a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, testovali sa iba žiaci 8. 

a 9. ročníka. Komparo 4 bolo zrušené. Zlepšiť dosiahnuté výsledky v Testovaní 9 sme sa snažili zabezpečením 

kvalitnejšej  prípravy žiakov 9. ročníka a to tak že predmety Slovenský jazyk a literatúra a Matematika sme 

posilnili v 9. roč. o 1 hodinu. Taktiež  bol  zriadený záujmový   útvar –Príprava na stredné školy.  Nedalo sa 

zistiť splnenie, alebo nesplnenie, nakoľko celoplošné testovanie žiakov 9. ročníkov ZŠ  bolo zrušené. 

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 

Rozvíjať čitateľskú gramotnosť na všetkých predmetoch.   

a)Školskú a Mestskú knižnicu využívať ako komunikačný 

a informačný zdroj a na moderné vyučovanie.  

b)Zaviesť kurzy slovenského jazyka pre zahraničných 

žiakov, ich rodinných príslušníkov. 

c) Pravidelne dopĺňať knižničné jednotky 

d) Vytvoriť čitateľské kútiky pre žiakov na relax 

ÚT 

 

 

 

 

 

 

Riaditeľ školy Pedagogická 

rada, školská 

rada 

Táto úloha sa plní a bude sa plniť i naďalej.  Vyučujúci SJL navštevovali  tento rok iba školskú knižnicu, 

ktorá bola využívaná vyučujúcimi SJL priebežne do marca 2020. Návštevy mestskej knižnice cez  Projekt 

Čítajme si..., ktorého cieľom bolo pritiahnuť k čítaniu viac detí a zároveň poukázať na význam literatúry pre 

detského čitateľa sa neuskutočnili z dôvodu COVID 19, tiež sa neuskutočnil projekt Číta celá škola, projekt 

deviataci čítajú prvákom a čitateľský maratón. Uskutočnil sa však  projekt Záložka do knihy spája školy, do 



 

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 

Rozvíjať analytické myslenie, schopnosti tvorivo a kriticky 

riešiť problémy 

a) Využívať učebne IKT v rámci všetkých predmetov 

výchovno-vzdelávacieho procesu 

b) Zapájať žiakov do predmetových vedomostných súťaží 

a olympiád. 

 c)Podporovať  tímovú spoluprácu. Využívať učebne IKT v rámci všetkých predmetov výchovno-vzdelávacieho procesu.  Využívať učebne IKT v rámci všetkých predmetov výchovno-vzdelávacieho procesu. 

ÚT ZRŠ, všetci 

vyučujúci  

Riaditeľ školy, 

Pedagogická 

rada 

Úloha sa priebežne plní, bude sa plniť i v nasledujúcom období.  
Zvýšenú pozornosť sme venovali predmetom prírodovedného charakteru zapájali sme žiakov do 

predmetových olympiád – chemickej, technickej. Žiaci pracovali na hodinách v tíme, čím podporili tímovú 

spoluprácu najmä na hodinách chémie. Do súťaží bolo zapojených 117 žiakov školy, čo je 27,9%, žiaľ pokles 

oproti minulému roku o 26,7%. Dôvodom poklesu bolo prerušenie vyučovania od 11.03. 2020. V platnosti bol 

zákaz v nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie organizovania súťaží a predmetových opympiád. 

  

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 

Rozvíjať jazykovú gramotnosť, aby žiak komunikoval 

v cudzom jazyku na zodpovedajúcej úrovni.  

a) Pokračovať vo vyučovaní cudzích jazykov podľa ŠkVP 

od 1. ročníka 

b) Druhý cudzí jazyk vyučovať podľa ŠkVP od 6. 

v ponuke z troch cudzích jazykov  

c)Pokračovať v projektoch e-Twinning a Educate Slovakia 

a v kontaktoch so školami v zahraničí. 

ÚT ZRŠ, vyučujúci 

CUJ 

Riaditeľ školy, 

Pedagogická 

rada 

Úloha sa priebežne plní, bude sa plniť podľa možností aj v nasledujúcom období. Na škole je 

zabezpečená 100% kvalifikovanosť vyučujúcich cudzích jazykov. Pokračujeme vo vyučovaní cudzích jazykov 

od 1.ročníka podľa ŠkVP, druhý cudzí jazyk vyučujeme podľa ŠkVP od 6 roč. v ponuke z troch jazykov  

(nemecký, ruský, taliansky). Túto úlohu sme tento rok plnili cez projekt Educate Slovakia - do ktorého sa 

zapojili žiaci 1.-9. ročníka, Európsky deň jazykov, CLIL metóda, CLIL – Pancake day. 

 

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 

Výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať 

tak, aby sa stala integrálnou súčasťou celoživotného 

procesu podpory a ochrany ľudských práv 

a)V rámci projektu Škola priateľská deťom podporovať 

humanitárne aktivity a zapájať sa do nich. 

ÚT ZRŠ, všetci 

vyučujúci  

Riaditeľ školy, 

Pedagogická 

rada  

Úloha sa priebežne plní, bude sa plniť i v nasledujúcom období. Zapojili sme sa do humanitných aktivít 

Biela Pastelka, Týždeň dobrovoľníctva –  zbierka trvanlivých potravín a drogérie – Úsmev ako dar, kde sa 

zapojilo spolu 240 dobrovoľníkov – žiakov, Jesenná kvapka krvi - 35 darcov. Ako novinka v tomto šk. roku 

bola zbierka pre seniorov v domovoch dôchodcov. Materiálna pomoc pre zvieratká - Deka ako košeľa. Jednalo 

sa o akciu školského klubu detí. Dňa 29. 1. 2020 bolo našej škole udelené ocenenie Srdce na dlani –

dobrovoľník roka, v kategórii škola priateľská k dobrovoľníctvu. Dňa 25.2.2020 sa konala prednáška pre 

ktorého sa zapojilo celé ŠKD a 1. stupeň, vedomostná súťaž Čitateľský oriešok – 16 žiakov sa dostalo až do 

celoslovenského kola. Pre zahraničných žiakov, ich rodinných príslušníkov bol zavedený krúžok Konverzácia 

v slovenskom jazyku, ktorý fungoval každý utorok pre 5 žiakov našej školy a ich rodinných príslušníkov 

(3.B,5.B, 7.A a dvaja žiaci 9. A triedy). Na škole sme mali až 10 žiakov s inou národnosťou (maďarská, ruská, 

talianska, česká, ukrajinská, srbská), ale o zapájanie cudzincov do komunikácie v slovenskom jazyku 

prostredníctvom záujmového útvaru prejavilo záujem iba 5 žiakov. Na túto formu edukácie a jazykovej 

podpory v čase mimo vyučovania sme veľmi hrdý, pretože sme dokázali pomôcť pri vzdelávaní žiakov z 

rôzneho multikultúrneho prostredia, na našej škole môžeme hovoriť naozaj o inklúzii vo vzdelávaní. Napriek 

špecifickým potrebám vo vzdelávaní, súčasná legislatíva neumožňuje zaradiť deti cudzincov medzi deti so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Do tejto kategórie zákon zaraďuje len deti zdravotne, 

psychicky a zmyslovo postihnuté, deti zo sociálne znevýhodneného prostredia a deti s nadaním. Z tohto 

dôvodu škola nemá možnosť žiadať o vyšší normatív na deti cudzincov, a tiež nie je schopná financovať 

asistenta učiteľa, ktorý by sa mohol týmto deťom individuálne venovať. Vzdelávanie detí cudzincov je 

rovnako náročné ako napríklad vzdelávanie individuálne integrovaného dieťaťa. V oboch pavilónoch boli  

vytvorené  čitateľské kútiky pre žiakov na relax, motiváciu k ďalšiemu vzdelávaniu a vytváraniu pozitívneho 

vzťahu k učeniu a samoštúdiu. 



členov žiackeho parlamentu, ktorú si pripravili univerzitní študenti pre našich žiakov. Daná prednáška je 

pokračovaním projektu, ktorého sme členmi už 3. rok s názvom Mladí v projekte. Cieľom projektu je 

vzdelávanie žiakov v oblasti ľudských práv, politiky, sociálnej sféry a občianskeho práva.                                

 

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 

Pozornosť venovať výchove zameranej na posilňovanie 

úcty dieťaťa k rodičom, ku svojej kultúre, jazyku, k 

národným hodnotám krajiny. 

a) Organizovať exkurzie na význačné miesta našich dejín, 

vychádzky do historického centra, návštevy múzeí, výstav, 

hradov, výlety, exkurzie a školy v prírode 

b) Pripravovať kultúrne vystúpenia žiakov so zameraním 

na pôvodnú slovenskú tvorbu 

c) Pokračovať v záujmovom krúžku zameranom na 

rozvíjanie folklórnych tradícií „Zoborček“ 

 d) Zapájať žiakov do predmetových olympiád a súťaží 

ÚT ZRŠ, všetci 

vyučujúci  

Riaditeľ školy, 

Pedagogická 

rada 

Úloha sa priebežne plní, bude sa plniť i v nasledujúcom období. Uvedenému cieľu  sme venovali 

pozornosť vo všetkých výchovno-vzdelávacích predmetoch. Počas školského roka, okrem návštev múzeí, 

výstav, exkurzií (Ponitrianske múzeum, expozícia Skvosty dávnovekého Slovenska, Nitriansko v zrkadle 

dejín, výstava Silicit, Slovenské poľnohospodárske múzeum, Po stopách Habsburgovcov -exkurzia do 

Viedne), sa  realizoval projekt Regionálna výchova – Pamätihodnosti Nitry  a tiež sa  pokračovalo v činnosti 

Divadelno-tanečného krúžku „Zoborček“, kde deti svojim pásmom o zvykoch adventu prispeli k upevňovaniu 

tradícii a zvykov. Divadelno-tanečný krúžok „Zoborček “ bol zameraný na rozvíjanie folklórnych tradícií. V 

rámci Turistického krúžku žiaci spoznávajú okolie Nitry. 

 

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 

Pripravovať žiakov na zodpovedný život v slobodnej 

spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti, rovnosti 

pohlavia a priateľstva medzi všetkými národmi, etnickými, 

národnostnými a náboženskými skupinami. 

a)Eliminovať prejavy rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie. 

b)Dôsledne realizovať školský program Stratégia školy 

v boji proti šikanovaniu. 

c)Do plnenia úloh zapojiť výchovnú komisiu, 

spolupracovať s odborníkmi pri riešení problémov. 

d)Využívať vplyv ŽP pri dosahovaní týchto cieľov 

a poskytovať mu dostočný priestor pri spolurozhodovaní vo 

veciach  školy  

ÚT RŠ, všetci 

vyučujúci  

Koordinátor 

prevencie 

Koordinátor ŽP 

Riaditeľ školy 

Úloha sa priebežne plní, bude sa plniť i v nasledujúcich rokoch. Realizovali sme preventívny program 

pod názvom Vyber si správne v spolupráci so zamestnancami DOMINA. V tomto školskom roku sa v 

spolupráci s Úradom práce soc. vecí a rodiny Nitra  uskutočnilo viacero školení pre koordinátorov. Školenia 

boli zamerané najmä na podporu ochrany detí pred násilím. Školenia boli organizované aj dištančnou formou. 

Vedenie školy za pomoci koordinátorov sprevádzkovalo v pavilóne B „Schránku dôvery“. Umiestnená je pri 

zborovni s cieľom umožniť potenciálne utlačovaným, prípadne šikanovaným žiakom na škole oznámiť ich 

problémy aj takýmto spôsobom. V spolupráci so zástupkyňou 2.stupňa bola zrealizovaná záložka na webovej 

stránke školy s názvom „Detstvo bez násilia“ , kde sú na jednom mieste dostupné informácie a zaujímavé 

videá pre deti, ale aj pre ich zákonných zástupcov. Žiaci, učitelia si tam môžu prečítať dohovor o právach 

dieťaťa, videá, ako Šikana očami agresora, očami obete. Každý prejav šikanovania bol ihneď riešený v 

spolupráci s rodičmi, výchovnou poradkyňou, špeciálnou pedagogičkou. Aj tomto školskom roku pracovala 

výchovná komisia pre potreby prevencie proti zhoršeniu správania žiakov. Už niekoľko rokov koordinátori 

našej školy spolupracujú v rámci prevencie drogových závislostí a šikanovania žiakov s pracovníkmi z 

CPPPaP v Nitre. Stratégiu školy v boji proti šikanovaniu sme realizovali pomocou preventívneho programu 

„Šikana v školskom prostredí“ v spolupráci s CPPPaP. Školský špeciálny pedagóg zrealizoval dotazník na 

šikanovanie. Všetky triedy pod vedením triednych učiteľov mali za úlohu anonymne vyplniť dotazník. 

Vyhodnotenie sa nachádza na stránke školy v zložke „Detstvo bez násilia“ (Prevencia šikanovania – 

vyhodnotenie dotazníkov). K tejto zložke majú prístup nielen učitelia, ale aj rodičia. Dotazník bol bez 

závažných zistení. ŽP pripravil niekoľko zaujímavých aktivít na škole ako Vianočnú burza, Deň elegancie, 

Lazy Day. Prevencia proti šikanovaniu prebiehala počas celého školského roka (dohliadali na mladších 

spolužiakov, aby im starší neubližovali na toaletách). 



  

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 

Venovať pozornosť výchove zameranej na zdravý životný 

štýl. 

a) Vytvárať kvalitné medziľudské vzťahy všetkých, ktorí 

pôsobia v škole.. 

b) Dbať aby sa žiaci stravovali racionálne a športovali 

v dostatočnej miere. 

c) Úlohy realizovať v spolupráci s rodinou a v záujme 

spolupráce organizovať podporné aktivity. 

d) Naďalej realizovať projekt Škola podporujúca zdravie 

ÚT Všetci vyučujúci  

Koordinátor ŠPZ 

ZRŠ, RŠ 

Riaditeľ školy, 

Školská rada 

Úloha sa priebežne plní, bude sa plniť i v nasledujúcich rokoch. Výchova zameraná na zdravý životný štýl 

sa okrem plánu práce Školy podporujúcej zdravie realizovala priebežne na mnohých vyučovacích hodinách v 

rámci vzdelávacích štandardov. Uskutočnili sa podujatia ako súťaž- Hravo, ži zdravo, Viem čo zjem, turnaje v 

basketbale, stolnom tenise, Účelové cvičenie, Lyžiarsky kurz, Kurz korčuľovania a pod. Realizujeme projekty: 

Hovorme o jedle, Škola podporujúca zdravie (zdravý životný štýl, rozvoj pohybovej aktivity, podpora 

nefajčenia, ozdravenia výživy a prevenciu drogových závislostí), Školské ovocie. V spolupráci s rodinou sme 

tento rok realizovali iba Vianočnú burzu.  

  

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 

Rozvíjať projekt Zelenej školy, učiť žiakov ekologicky 

cítiť. 

a) Viesť žiakov k šetrnému zaobchádzaniu so surovinami 

a separovanému zberu odpadov     

b Tvoriť estetické prostredia tried a školy. 

c) Vysádzať stromčeky a kríky, starať sa o ne v spolupráci 

s kvalifikovaným záhradníkom. 

ÚT Všetci vyučujúci 

Koordinátor 

Zelenej školy 

Riaditeľ školy 

Pedagogická 

rada, Riaditeľ 

školy 

Úloha sa priebežne plní, bude sa plniť i v nasledujúcom období. Dňa 17.10.2018 si naša škola prevzala 

certifikát  a vlajku Zelenej školy na slávnostnom vyhlásení v Bratislave. Titul sme získali v oblasti Zeleň a 

ochrana prírody. Tento certifikát platí na dva školské roky. Z roka na rok vidno väčšiu uvedomelosť v rámci 

pozitívnej zmeny, nie len u žiakov, ale aj u pedagógov. Metodika 7 krokov je účinným nástrojom k tomu, aby 

sa v škole udiali pozitívne zmeny – zmeny nielen v oblasti životného prostredia, ale aj vzájomných vzťahov 

spolupráce a celkovej atmosféry na škole. V školskom roku 2019-20 pokračoval program Zelená škola. 

Venovali sme sa témam – Zeleň a odpad. Kolégium sme rozšírili i o žiakov prvého stupňa- štvrtákov. Počas 

dištančného vzdelávania žiaci vytvárali SEPARÁČIKA – maskota Zelenej školy, v rámci výchovného 

programu Separáčik. Pre žiakov 4.ročníka sa uskutočnila beseda o triedení odpadu. Dňa 19.11.2019 sa žiaci 

prvého stupňa mali možnosť zoznámiť s výchovným programom, Ako správne separovať odpad. Na škole 

pracovala ekohliadka, ktorá dohliadala, aby sa v triedach správne separovalo. Škola je zapojená do projektu 

Baterky na správnom mieste zameraného na recykláciu odpadu, na chodbách v oboch pavilónoch sú koše na 

separovaný zber, do ktorých môžu žiaci v priebehu dňa separovať drobný každodenný odpad. Žiaci a rodičia 

majú možnosť celoročne odovzdať papier a plasty do školského zberu.  

Úloha Termín Zodpovednosť Kontrola 

Šíriť dobré meno školy, podporovať publikačnú činnosť 

učiteľov v médiách o zaujímavých aktivitách školy 

a)Naďalej aktualizovať webovú stránku školy 

a zverejňovať všetky aktivity školy  

b)Využívať IZK na informácie pre rodičov o prospechu 

žiakov, správaní a dochádzke 

c) O akciách informovať širokú verejnosť prostredníctvom 

regionálnych médiách 

d)Využívať webovú stránku na informovanie žiakov 

a rodičov o domácich úlohách a preberanom učive 

z jednotlivých predmetov.  

e) Realizovať školské projekty a projekty z MŠ SR 

ÚT Všetci vyučujúci 

ZRŠ 

Riaditeľ školy, 

Pedagogická 

rada 

Úloha sa priebežne plní, bude sa plniť i v nasledujúcom období. Okrem zapisovania dochádzky a známok 

z jednotlivých predmetov v IŽK učitelia zverejňovali na stránke školy aj zadané domáce úlohy. Webová 

stránka bola pravidelne aktualizovaná a prešla kompletnou modernizáciou a aktualizáciou. Do nového dizajnu 

boli nainštalované mnohé nové moduly (Platby, Elektronická prihláška do školy, Úspechy a ocenenia). Okrem 



 

1.2. Personálne podmienky 

 

1.2.1. Na škole sú splnené personálne podmienky v zmysle úplnej kvalifikovanosti všetkých pedagogických 

zamestnancov. Odbornosť vyučovania je na veľmi dobrej úrovni. Vzhľadom na úlohy a ciele v rokoch 2018 

– 2023 po zvýšenom počte tried na 2.stupni zamestnať učiteľa s kvalifikáciou na vyučovanie geografie. 

Vzhľadom na zvyšujúci sa počet žiakov, ktorí sú začlenení pre rôzne poruchy učenia a správania zamestnať 

na škole školského psychológa.  

Úloha je zatiaľ nesplnená. Nekvalifikovane sa vyučovala Chémia – 8hodín- 100%, Geografia – 8 hodín 

100%. Na škole nebol zamestnaný školský psychológ. Termín splnenia je september 2020. 

 

1.2.2. Neustále podporovať odborný rast pedagogických zamestnancov a vytvárať podmienky na 

kontinuálne vzdelávanie. Vypracovať štvorročný plán profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov.  

Poskytovať pedagogickým zamestnancom ďalšie vzdelávania v rámci školy v spolupráci s organizáciami 

poskytujúcimi vzdelávanie a organizovať prednášky s odborníkmi na aktuálne témy v školstve   

Úloha je splnená Štvorročný plán profesijného rozvoja bol vypracovaný na obdobie 2019-2023, 

oboznámení s ním boli všetci pedagogickí zamestnanci na pedagogickej rade a bol platný od 1. 9. 2019. 

Ročný plán vzdelávania pedagogických zamestnancov (ďalej len „ročný plán vzdelávania“) vychádza z 

plánu profesijného rozvoja a plánov osobného profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov. Počas 

jeho platnosti ho možno dopĺňať a meniť v súlade s aktuálnymi možnosťami a potrebami školy, školského 

zariadenia a v nadväznosti na aktuálne ponuky vzdelávania pre pedagogických zamestnancov. V ročnom 

pláne sú zaznamenané všetky aktivity, ktoré si pedagógovia vytýčili, tak aby prispeli k svojmu rozvoju, 

rozvoju žiakov a školy s ohľadom na verejnosť a aj vnútroškolskú klímu. V súlade s ročným  plánom 

profesijného rozvoja si v tomto školskom roku jeden zamestnanec ukončil funkčné inovačné, 7 

zamestnancov adaptačné a 42 zamestnancov aktualizačné vzdelávanie, ktoré sa uskutočnilo na pôde školy 

(Koučovací prístup v práci pedagóga). Iné druhy vzdelávania, ako školenie pedag. zamestnancov - Školské 

kluby inovatívne, Šikana a kiberšikana, Zelená škola, 2% z dane, Webináre- projekt Edupoint, práca v 

programe ZOOM, vzdelávanie Microsoft teams a Office465, sa realizujú podľa potrieb školy a záujmu 

zamestnancov. Neustále sa snažíme poskytovať pedagogickým zamestnancom ďalšie vzdelávania v rámci 

školy v spolupráci s organizáciami poskytujúcimi vzdelávanie a organizovať prednášky s odborníkmi na 

aktuálne témy v školstve. Samoštúdium a interné vzdelávanie učiteľov prebieha priebežne počas celého 

školského roka. V rámci ročného plánu vzdelávania škola zorganizovala aktualizačné vzdelávanie pre 

všetkých pedagogických zamestnancov na tému: Legislatíva v pedagogickom procese 4 h- v auguste 2019 a 

Elektronická triedna kniha a jej zavádzanie do praxe 6 h- v auguste 2020 priamo na pôde školy.  

 

1.3. Materiálne podmienky 

 

Škola má silné aj slabé stránky v materiálno-technickom vybavení. Silnou stránkou, z ktorej sa odvíja 

moderné vzdelávanie je vybavenosť IKT, dobrá počítačová gramotnosť všetkých pedagogických 

zamestnancov, vybavenie tried interaktívnou technikou, odborné učebne na výučbu informatiky, biológie, 

chémie, fyziky, techniky, internetová žiacka knižka, čipový elektronický systém dochádzky žiakov, 

zamestnancov a stravovania v ŠJ, zveľadený vonkajší areál školy poskytujúci udržiavané detské ihrisko, 

minigolfové, rekonštruované viacúčelové ihrisko a nové hokejbalové ihriská. Silnou stránkou je aj 

vyučovanie zamerané na výučbu cudzích jazykov – anglický jazyk od 1. ročníka, nemecký, ruský, prípadne 

taliansky jazyk od 6. ročníka plne kvalifikovanými učiteľmi, kvalifikovaná práca so začlenenými žiakmi 

školským špeciálnym pedagógom a asistentmi učiteľa, starostlivosť o nadaných žiakov, ich zapájanie do 

súťaží, kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov a ich záujem o ďalšie vzdelávanie, fungujúce športové 

aktivity, lyžiarske kurzy, kurz korčuľovania, internetová žiacka knižka, informovanosť rodičov o výchovno-

vzdelávacích výsledkoch detí,  bohatá ponuka záujmových útvarov, aktuálna webová stránka školy vrátane 

informácií o zadaných domácich úlohách, elektronický platobný systém, prezentácia školy na verejnosti, 

úspešný projekt V základnej škole úspešnejší - projekt na 3 roky- financovanie špeciálneho pedagóga a 2 

zapisovania známok, poznámok, pochvál, domácich úloh do IŽK, bol zavedený v roku 2014-2015 

dochádzkový systém žiakov prostredníctvom čipových kariet. Pokiaľ si rodič stiahne do mobilu webovú 

aplikáciu o dochádzke žiakov, môže byť prostredníctvom nej informovaný o príchode a o odchode svojho 

dieťaťa do školy a zo školy.  Aj v tomto školskom roku sme stále jedna z mála škôl v Nitre, ktorá využíva 

elektronické platenie poplatkov do školského klubu. Platobný modul cez Edupage umožňuje škole a rodičom 

vytvoriť prehľad o platbách a poplatkoch jednotlivých žiakov. Tento modul využívame aj pri platení 

rodičovského príspevku. Práca na webovej stránke školy a prezentácia školy na verejnosti bola na dobrej 

úrovni. Zverejnili sme aj niekoľko PR článkov o škole v rôznych novinách a časopisoch ako Pardon, Echo. 

Okrem toho máme uverejnený  PR článok v novej knihe - Nitra z neba a v knihe Čarovná dolná Nitra. 



odborných asistentov na obdobie troch rokov, výborná spolupráca s Radou rodičov a Školskou radou, 

podpora a pomoc zo strany zriaďovateľa a poslancov - členov Rady školy, spolupráca so športovými klubmi 

a jazykovými školami v poskytovaní záujmových voľnočasových aktivít na pôde školy, zriadenie ekoučební, 

vybavenie učební školským nábytkom - odkladacie priestory, zavedenie kurzov slovenského jazyka pre 

zahraničných žiakov a ich rodinných príslušníkov. 

Slabou stránkou školy je technický stav podlahových krytín v triedach aj na chodbách školy, nedostatočná 

motivácia pedagógov prostredníctvom finančného ohodnotenia, potrebná rekonštrukcia bežeckej dráhy, 

potreba školského psychológa, potreba rekonštrukcie chodníkov v areáli školy a chýbajúca moderná 

jazyková a multimediálna učebňa. 

 

Úloha Konkrétny vstup  Termín Zodpovednosť Kontrola 

Modernizácia 

výchovno-

vzdelávacieho 

procesu 

V Modernizovať zastaranú odbornú učebňu 

a zriadiť novú IKT učebňu aj na 

vyučovanie cudzích jazykov.  

ÚT RŠ PR, ŠR 

Úloha je zatiaľ nesplnená, ale projekt je podaný- vybudovanie odborných učební sa 

realizuje v rámci podaného projektu „Odborné učebne“. V prípade úspešnosti projektu sa 

budeme podieľať na vybudovaní jazykovej učebne a učebne IKT. 

Zaviesť vedenie triednej dokumentácie v 

elektronickej podobe. 

ÚT RŠ PR, ŠR 

Úloha je zatiaľ splnená čiastočne, bola zriadená testovacia skupina, ktorá začala 

skúšobne zavádzať elektronickú triednu knihu- 5 pedagógov, klasifikačné záznamy 

a katalógové listy sme viedli len v elektronickej forme.  

Zakúpiť tablety určené na vedenie 

elektronickej triednej knihy a na výučbu 

všetkým vyučujúcim 

UT RŠ PR, ŠR 

Úloha zatiaľ splnené čiastočne, no bude sa plniť naďalej. 

Postupne obmieňať zastaralú IKT 

techniku za novú, modernejšiu 

a pravidelne dopĺňať moderné učebné 

pomôcky. 

ÚT RŠ PR, RŠ 

Úloha sa plní priebežne a bude sa plniť aj v nasledujúcich rokoch.  

Skvalitniť 

materiálne 

podmienky 

interiéru školy. 

 

Modernizovať šatňové skrinky pre 

žiakov A pavilónu. 

2019-2023 Riaditeľ školy Zástupca 

riaditeľa 

Úloha je zatiaľ nesplnená. 

Nakúpiť školské skrine do tried. 

Zriadiť čitateľský a relaxačný kútik pre 

žiakov A pavilónu. Zmodernizovať 

zborovňu v pavilóne B. 

Pokračovať v rekonštrukcii podlahových 

krytín v triedach v pavilóne A. 

2019-2023 Riaditeľ školy PR, ŠR 

Úloha je čiastočne splnená, bude sa plniť v nasledujúcich rokoch.  

Skvalitniť 

materiálne 

podmienky 

rekonštrukciou 

exteriéru školy 

Na základe projektu Zelená školy 

zabezpečiť osadenie esteticky vkusných 

smetných nádob na separovaný odpad 

v celom areáli školy. 

ÚT RŠ PR, RŠ 

Úloha je nesplnená.    

Inštalácia kamerového systému z 

bezpečnostných dôvodov v areáli školy.  

ÚT RŠ PR, RŠ 

Úloha je zatiaľ nesplnená.    

 Na základe zapojenia školy do vhodného 

projektu vytvoriť tzv. ekoučebňu 

v areáli školy na výučbu prírodovedných 

predmetov. 

ÚT RŠ PR, RŠ 

Úloha splnená. Ekoučebňa je zriadená.    

 Naďalej zabezpečovať starostlivosť o 

zeleň školy, výrub starých a 

nebezpečných drevín a výsadba mladých 

porastov v spolupráci s kvalifikovaným 

záhradníkom. 

ÚT RŠ PR, RŠ 



Úloha sa plní priebežne.    

• Hľadať finančné možnosti na 

rekonštrukciu viacúčelového ihriska a na 

vybudovanie bežeckej dráhy okolo neho 

pre žiakov školy i obyvateľov Zobora. 

ÚT RŠ PR, RŠ 

Úloha je splnená čiastočne. Na viacúčelovom ihrisku bol upravený povrch a boli 

osadené nové oplotenie sieťkami a nové basketbalové koše.  

Získavanie 

finančných 

prostriedkov 

Finančné prostriedky na skvalitňovanie 

materiálnych podmienok získavať: 

a) Úsporami a úsporným hospodárením  

b) Z mimorozpočtových zdrojov – 

zapájaním sa do projektov a grantov. 

c) V spolupráci s OZ, Radou rodičov  

2019-2023 Riaditeľ školy RŠ 

Úloha sa priebežne plní, za školský rok sme získali spolu za prenájmy 10 085,42 €  

V základnej škole úspešnejší 27 785,02 EUR.  

 

ZÁVER 

Plnenie koncepcie predpokladá časové následnosti a kritériá na posudzovanie výsledkov. Jedným zo 

základných kritérií sú dosahované výsledky žiakov hodnotené pravidelne, výsledky dosiahnuté 

v celoštátnych meraniach, spokojnosť rodičovskej verejnosti a napokon radosť žiakov z toho, že majú 

možnosť vzdelávať sa. 

 


