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 Správa ZŠ s MŠ Lužianky je vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 

9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č. 10/2006-R k 

vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z. 

 

Východiská a podklady: 

 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení. 

2. Metodické usmernenie  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z.z.  

3. Koncepcia školy na roky 2015/2018 

4. Plán práce ZŠ na školský rok 2016/2017. 

5. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení 

a predmetových komisií. 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ Lužianky 

7. Ďalšie podklady:  Vyhodnotenie plánu  PK, Vyhodnotenie plánu MZ, vyhodnotenie 

plánu koordinátorov 

8.  Správy o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podklady k správe vypracovali: 

 

Mgr. Katarína Búcorová, zástupca riaditeľky školy pre základnú školu 

Mgr. Ľubica Učňová, vedúca MZ 

Mgr. Jana Oravcová, vedúca PK spoločenskovedné predmety, PK špeciálna pedagogika 

Mgr. Daniel Hamran, vedúci PK prírodovedné predmety 

 

 

 

 



 

S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  

 Základnej školy s materskou školou Sasinkova 1, Lužianky 

za školský rok 2016-2017 

 

 

I. §2.ods.1a Základné identifikačné údaje o škole:  

 

1. Názov školy:        Základná škola s materskou školou 

2. Adresa školy:       Sasinkova 1, 95141 Lužianky 

3. Telefónne číslo:     037/7783443                                 

4. Emailová adresa: zsmsluzianky@gmail.com 

5. Zriaďovateľ:     Obec Lužianky, Rastislavova 266, 95141 Lužianky     

Starosta obce:       Jozef Bojda 
 

 

 

 §2 ods. 1a/6     Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

 Mgr. Soňa Kochanská, od 1. 1. 2010 

do 01. 01. 2015 – druhé funkčné obdobie 

riaditeľka ZŠ s MŠ 

 Mgr. Katarína Búcorová  od 1. 9. 2014 zástupkyňa  riaditeľky školy pre ZŠ  

 Mária Čurgaliová zástupkyňa  riaditeľky školy pre MŠ  

 Margita Vrabcová vedúca ŠJ pri ZŠ s MŠ 

  

 

 

  §2 ods. 1a/7    Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

Členovia Rady školy: 

 

P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  + 

1. p. Daniel Hamran  za pedagogických zamestnancov ZŠ 

2. p. Minárová predsedníčka za pedagogických zamestnancov MŠ 

3. p. Vrabcová  za nepedagogických zamestnancov 

4. p. Vrábelová  za rodičov MŠ 

5. p. Jana Kikušová  za rodičov ZŠ 

6. p.Martina 

Královičová 

 za rodičov ZŠ 

7. p. Piovarčiová  za rodičov ZŠ 

8. p. Ing. Vrabec  poslanec  

9. p. Jana Kiková  poslanec  

10. p. Andrea Vranková  poslanec 

11. p. Milan Cabánek  poslanec 

mailto:zsmsluzianky@gmail.com


 

  

 

 

Rada školy pri ZŠ s MŠ Lužianky 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. Funkčné obdobie členov Rady školy je  štyri  roky. Rada školy nespravuje 

žiadny majetok, nevedie žiadnu  účtovnú  evidenciu a na jej činnosť jej neboli pridelené žiadne 

finančné prostriedky z rozpočtu školy. Predsedníčkou RŠ je Mária Minárová, riaditeľka školy je 

Mgr. Soňa Kochanská. 

 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2016/2017: 

 

 

- Organizačné zabezpečenie ZŠ s MŠ Lužianky 2016/2017 

- Povinné pedagogické dokumenty základnej školy 2016/2017 

- Inovovaný školský vzdelávací program ISCED I, ISCED II, ISCED 0 

- Žiaci so zdravotným znevýhodnením, integrovaní žiaci, tematická inšpekcia 

- personálne zabezpečenie a odbornosť pedagógov 

- správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2015/2016 

- zápis žiakov základnej školy a materskej školy 2017 

- informácie o umiestnení žiakov na stredné školy 

- rozpočet 2016 

- výročná správa RŠ 

- prevádzka ŠJ a MŠ 

- správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu 

- plán zasadnutí RŠ 

- prenájom priestorov základnej školy 

-  využitie areálu ZŠ s MŠ, prevádzka telocvične a prenájom telocvične 

- nízky počet žiakov, disciplína žiakov, dochádzka, zanedbávanie PŠD 

 

Rada školy pozýva na každé zasadnutie riaditeľku školy, ktorá sa vyjadrovala  k aktuálnym 

otázkam riadenia a činnosti školy. Podrobne na každom zasadnutí sa vyjadrovala k analýze 

činnosti ZŠ a k výsledkom žiakov.  

Rada školy  v školskom roku 2016/2017 zasadala 3-krát ,  zaoberala sa nasledovnou 

problematikou: schválenie školského vzdelávacieho programu ZŠ a MŠ, schválenie IŠkVP 

prerokovanie správy o výchovno - vzdelávacej činnosti ZŠ a MŠ  za predchádzajúci školský 

rok, prerokovanie plánu práce školy, rozvrhu hodín,  k rozpočtu a výsledkom hospodárenia, k 

vyučovaniu cudzích jazykov, k organizačnému zabezpečeniu školského roka, k stavu 

materiálneho zabezpečenia školy, k integrovaným žiakom a žiakom so ŠVVP, špecializovanej 

triede,  k záujmovej činnosti žiakov, k počtu zapísaných žiakov do 1. ročníka a k výchovno 

vzdelávacím výsledkom žiakov so SZP a žiakom so závažnými výchovnými problémami, 

hospodárenie s finančnými prostriedkami. RŠ riešila mnohé problémy súvisiace s chodom 

školy.   

 

 

 

 

 

 



Poradné orgány riaditeľa školy   

Metodické združenie a predmetové komisie 

 

                                             

 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

MZ 1. - 4. roč.  

Mgr. Ľ. 

Učňová 

všetky predmety 1. stupňa- ISCED 1 

6 členov 

 

MZ ŠKD D. Polačiková školský klub detí 

PK spoločenskovedné 

predmety 

ISCED 2 

 

Mgr. Jana 

Oravcová 

 

dejepis, obč. výchova, náboženská a etická 

výchova, slovenský jazyk, nemecký jazyk, 

anglický jazyk, výtvarná výchova, hudobná 

výchova,  

6 členov 

PK  prírodovedné 

predmety 

ISCED 2 

 Mgr. Daniel 

Hamran 

matematika, fyzika, technická výchova, 

zemepis/geografia, prírodopis/biológia, chémia, 

telesná výchova, informatika 

4 členovia 

PK špeciálna 

pedagogika 

Mgr. Jana 

Oravcová  

žiaci so zdravotným znevýhodnením, špeciálna 

trieda 

triedni učitelia 

 

 

 

 

Poradné orgány  riaditeľa školy pracovali podľa  plánu na školský rok 2016/2017. Úlohou 

vedúcich PK a MZ bolo koordinovať prácu učiteľov po stránke metodickej,  odbornej, 

obsahovej,  so zameraním na plnenie hlavných úloh a cieľov ŠVP,  ŠkVP, inovovaného ŠkVP 

školy. Vedúci MZ zrealizovali 5 pracovných  stretnutí, na ktorých sa prehodnocovalo plnenie 

cieľov a úloh prostredníctvom určitých kritérií, hľadali sa opatrenia a východiská na riešenie 

problémových situácií. Na zasadnutiach sa zovšeobecňovali úlohy z kontrolnej činnosti 

a analyzovali sa nedostatky a prijímali sa konkrétne opatrenia na zlepšenie dosahovanej 

úrovne žiakov, spoločným úsilím sa hľadali efektívne metódy a formy práce pre vyššiu 

motiváciu žiakov k učeniu azodpovednosti.   Odovzdávali sa skúsenosti v rámci vzájomnej 

kooperácie členov tímu, vyhodnocovali sa výsledky žiakov a učiteľov. Na zasadnutiach bol 

vždy prítomný člen vedenia školy. Riaditeľka školy a zástupkyňa školy pravidelne 

kontrolovali dokumentáciu zasadnutí MZ a PK, plnenie úloh podľa časového harmonogramu, 

predpísané písomné previerky žiakov s podrobnou analýzou. 

 

Pedagogická rada 

 

Pedagogická rada, najdôležitejší poradný orgán riaditeľky školy v oblasti výchovy a 

vzdelávania, v školskom roku 2016/2017 zasadala 5-krát. Na jej zasadnutiach riaditeľka školy 

prerokovala zásadné výchovno-vzdelávacie ciele a priority školy a hodnotila úroveň ich 

plnenia.Pedagogická rada ako i metodické orgány pracujú podľa vopred pripravených a 

schválených plánov práce, v ktorých sú rozpracované hlavné úlohy školy. Pravidelne zasadajú 

a zúčastňujú sa na riešení výchovno-vzdelávacích problémov, kontrolnej činnosti a participujú 



na dôležitých rozhodnutiach riaditeľa školy. Boli prijaté opatrenia na zlepšenie výchovno-

vzdelávacích výsledkov žiakov, opatrenia v oblasti dochádzky a opatrenia v oblastisprávania.  

 

 

(§ 2 ods. 1 písm. b) 

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

potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení za školský rok 2016/2017 

 

Stav k 31. 08. 2017 

 

ročník Počet 

žiakov 

Žiaci so 

ŠVVP 

integr. 

PŠD 

Anglicko 

Zo 

SZP 

 

1. ročník 8 0 0 1  

2. ročník 9 0 0 2  

3. ročník 12 5 L. Bihari 1  

4. ročník 10 3 0 5  

5. ročník 15 1 0 2  

6. ročník 7 2 P.Bihari 2  

7. ročník 13 5 0 1  

8. ročník 7 2 0 1  

      9.ročník 

ŠT 

10 0  

N. 

Bihariová 

3  

      9.ročník  6 0 0 3  

Spolu 97 18 4 18  

 

 

Stav k 15. 09. 2017 

 

ročník Počet 

žiakov 

Žiaci so 

ŠVVP 

integr. 

PŠD 

Anglicko 

Zo 

SZP 

 

1. ročník 12 0 0 3  

2. ročník 8 0 0 0  

3. ročník 12 0 L. Bihari 2  

4. ročník 9 1 0 1  

5. ročník 11 2 0 7  

6. ročník 12 1 P.Bihari 0  

7. ročník 7 2 0 2  

8. ročník 13 3 0 1  

      8.ročník 

ŠT 

8 0  

N. 

Bihariová 

0  

      9.ročník  6 0 0 1  

Spolu 98 9 4 17  

 



 

Počet žiakov v ŠKD k 30. 06. 2017 

 

ročník Počet 

žiakov 

1. ročník 3 

2. ročník 8 

3. ročník 6 

4. ročník 5 

5. ročník 7 

Spolu 29 

 

Vychovávateľkou ŠKD bola Darina Polačiková.. V ŠKD bolo v šk. roku 2016/2017 

zapísaných 29 detí. Práca v ŠKD bola realizovaná na základe rozvrhu týždennej činnosti a 

plánu práce ŠKD. V školskom roku 2016/2017 bol vypracovaný nový Výchovný program 

ŠKD, ktorý bol prerokovaný v pedagogickej rade a v rade školy. 

 

 

 

Počet žiakov v ŠKD k 15. 09. 2017 

 

ročník Počet 

žiakov 

1. ročník 3 

2. ročník 5 

3. ročník 6 

4. ročník 3 

5. ročník 5 

Spolu 22 

 

 

 

 

c)Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov 

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

písm. c) a d) 

 

 

c1) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 

 

POČET  ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU 
DIEVČATÁ  

počet  

ODKLADY 

počet  

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 

počet  
SAMOSTATNÁ 

12 

 
6 1 3 1 

 

 

Do 1.ročníka bolo zapísaných 12 detí/ 6 chlapcov a 6 dievčat/, z toho 3 sú nezaškolení,1 žiak 

s odkladom PŠD,1žiak do špeciálnej triedy.  



d)1 Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 

Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka na stredné školy pre školský rok 2016/2017 

 

 

Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka 

Žiaci prihlásených škôl: 

Por. 

č. 

Meno a 

priezvisko 

roč. 1. termín 2. termín Prijatý/Prijatá 

1. Ezsmeralda 

Bihariová - 

10. rok šk. 

doch. – 

dovŕšila 16 

rokov veku 

9.  mimo Slovenska ------- ukončila 

vzdelávanie na ZŠ 

2. Stanislav 

Billa – 10. 

rok šk. doch. 

9.  SOŠ potravinárska, 

Cabajská 6, 949 01 Nitra 

– cukrár kuchár 

SOŠ potravinárska, 

Cabajská 6, 949 01 

Nitra – cukrár pekár 

SOŠ potravinárska, 

Cabajská 6, 949 01 

Nitra – cukrár 

kuchár 

3. Nikola 

Billová – 9. 

rok šk. doch. 

9.  SOŠ potravinárska, 

Cabajská 6, 949 01 Nitra 

– cukrár kuchár 

SOŠ potravinárska, 

Cabajská 6, 949 01 

Nitra – cukrár pekár 

SOŠ potravinárska, 

Cabajská 6, 949 01 

Nitra – cukrár 

kuchár 

4. Nikolas 

Koller – 10. 

rok šk. doch. 

9.  SOŠ potravinárska, 

Cabajská 6, 949 01 Nitra 

– cukrár kuchár 

SOŠ potravinárska, 

Cabajská 6, 949 01 

Nitra – cukrár pekár 

SOŠ potravinárska, 

Cabajská 6, 949 01 

Nitra – cukrár 

kuchár 

5. Dominik 

Kolompár – 

9. rok šk. 

doch. 

9.  SOŠ gastronómie a CR 

Nitra, Levická 40 – 

čašník, servírka 

Stredná odborná škola, 

Cintorínska 4, 950 50 

Nitra – autoopravár - 

elektrikár 

Stredná odborná 

škola, Cintorínska 

4, 950 50 Nitra – 

autoopravár - 

elektrikár 

6. Tatiana 

Rácová – 10. 

rok šk. doch. 

- dovŕšila 16 

rokov veku 

9.  neschopná na zaradenie ------- ukončila 

vzdelávanie na ZŠ 

7. Petra Billová 

– 9. rok šk. 

doch. (variant 

A) 

9.  SŠI Praktická škola 

Nitra, Červeňova 42 – 

praktická škola 

SŠI Praktická škola 

Nitra, Červeňova 42 – 

praktická škola – 2. 

kolo 

SŠI Praktická škola 

Nitra, Červeňova 

42 – praktická 

škola 

8. Gustáv Rác – 

9. rok šk. 

doch. (variant 

A) 

9. OU internátne 

Mojmírovce, Nám. sv. 

Ladislava – obcho. 

prevádz.- príprava, 

sklado. a predaj tovaru 

OU internátne 

Mojmírovce, Nám. sv. 

Ladislava – obcho. 

prevádz.- polygrafická 

výroba – knihárne a 

kartonáž 

OU internátne 

Mojmírovce, Nám. 

sv. Ladislava – 

obcho. prevádz.- 

príprava, sklado. 

a predaj tovaru 

 

Dominik Kolompár – sa zúčastnil talentového kola 1. termín – Súkromné konzervatórium, 

Nitra, Krčméryho 2 - hudba  

 



 

 

 

Špeciálna trieda pre žiakov s mentálnym postihnutím:  

Por. 

č. 

Meno a 

priezvisko 

roč. 1. termín 2. termín Prijatý/Prijatá 

1. Adam Maťo 

– 10. rok šk. 

doch. 

- dovŕšil 17 

rokov veku 

(variant A) 

9.  neschopný na zaradenie ------- ukončil 

vzdelávanie na ZŠ 

2. Samuel Maťo 

– 10. rok šk. 

doch. – 

dovŕšil 16 

rokov veku 

(variant A) 

9.  neschopný na zaradenie ------- ukončil 

vzdelávanie na ZŠ 

3. Simona 

Rácová - 10. 

rok šk. doch. 

- dovŕšial 17 

rokov veku 

(variant B) 

9.  neschopná na zaradenie ------- ukončila 

vzdelávanie na ZŠ 

4. Branislav 

Vöröš – 10. 

rok šk. doch. 

– dovŕšil 16 

rokov veku 

(variant A) 

9.  neschopný na zaradenie ------- ukončil 

vzdelávanie na ZŠ 

 

 

 

Rozmiestnenie žiakov nižších ročníkov 

Por. 

č. 

Meno a 

priezvisko 

roč

. 

1. termín 2. termín Prijatý/Prijatá 

1. Jozef Lakatoš 

– 9. rok šk. 

doch. – dovŕšil 

17 rokov veku 

(variant A) 

7. neschopný na zaradenie ------- ukončil 

vzdelávanie 

na ZŠ 

2. Patrik Bihari – 

9. rok šk. doch. 

– dovŕšil 16 

rokov veku 

5. mimo Slovenska ------- ------- 

 
Patrik Bihari – žiak si plní PŠD v Boltone, dňa 15. 01. 2017 dovŕšil 16 rokov veku. Do 30. 

júna 2017 zákonný zástupca nepožiadal ZŠ s MŠ Lužianky o vykonanie komisionálnych 

skúšok. Vysvedčenie nevydávame. 



 

Integrovaní žiaci 

 

Trieda Počet žiakov 

Spolu      CH        D 

Z  toho integrovaní 

CH                  D 

Z toho SZP 

CH                  D 

1. 8              3           5 0                      0 0                      1 

2. 9              4           5 0                      0 1                      1                       

3. 12            6           6 5                      0                      0                      1 

4.  10            7           3 1                      2 5                      0 

5. 15            7           8 0                      1 1                      1 

6. 7              5           2 2                      0 1                      1 

7.  13            8           5 2                      3 1                      0 

8. 7              3           4 1                      1 1                      0  

9. 6              3           3 0                      0 1                      2 

Spolu 87           46         41 11                    7 11                    7 

9.ŠT 10            7           3 0                      0 0                      0 

Spolu 97           53         44 11                    7 11                    7 

 

 
                                                                   

 

 

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

vzdelania.(§ 2 ods. 1 písm. e)  (Koncoročná klasifikácia podľa celkového prospechu, ďalej 

podľa ročníkov priemerný prospech z jednotlivých predmetov a výsledky externých meraní t. 

j. Monitor 9 v podmienkach ZŠ).  

 

Výsledky hodnotenia  žiakov na konci školského roka 2016/2017 

 

Primárne vzdelávanie ISCED 1 

  

1.ročník  

 

 

 

 

 

Hodnotenie žiakov 1. ročníka 

Počet 

žiakov 

1. ročníka 

Prospeli 

8 

Neprospeli 

0 

 

Žiaci 1. ročníka pochádzajú zo sociálne slabších rodín, 5 žiaci  sú zo sociálne zaostalého 

prostredia. Ostatní  žiaci dosahujú vynikajúce výsledky.  Správanie žiakov je v súlade so 

školským poriadkom. Jasmína Bamdová a Ľuboš Galo sú navrhnutí triednou učiteľkou 

navyšetrenie CPPPaP v Nitre.  

 

 

 

 

Ročník predmet 

1. SJL ANJ MAT PVO NAV HUV VYV TŠV 

priem. 3,13 3,25 3,13 2,65 1,50 1,0 1,38 1,0 



2. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.ročník-12 žiakov   int.-5 žiakov   var.A  - 4   poruchy učenia / PU/- 1        nehodnotení-2 

 

 

 

 

 

4.ročník- 10 žiakov   int. 3 žiaci              Var. A -2                  Var. –B – 1      TEV- oslob. -2 

 

 

Integrovaní žiaci 1.-4. ročník 

Integrovaní žiaci 1.-4.  

trieda CH        D neprospel Neospravedlnené 

hodiny 

1. 0            0 0 0 

2. 0            0 0 0 

3. 5            0 0 0 

4. 1            2 0 0 

Spolu 6            2 0 0 

 

 

Ročník predmet 

 SJL ANJ MAT PRI NAV HUV VYV TEV 

2. 3,44 3,11 2,88 2,77 1,55 1,33 1,44 1,33 

znám. predmet                                                                                                                                                    integ. 

 SJL ANJ MAT IFV PRI VLA NAV HUV VYV TEV PVC VEU 

1 1/1A 1 1/1A 5/1PU 1 1 6/1PU 6/3A/1PU 6/1A/1PU 6/1A/1PU 1A 1A 

2 1/1A 1 1/1A 1/2A 4 1 1A 0 2A 2A 2A 2A 

3 2/1A/1PU 1 1/1A/1PU 0 1/1PU 4/1PU 1A 0 0 0 0 0 

4 2 3/1PU 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

priem. 3,16/2A/3PU 4/4PU 3,30/2A/3PU 1,16/2A/1PU 2,5/3,0PU 2,5/3,0PU 1/1PU/2,5A 1/1A/1PU 1/1A/1PU 1/1A/1PU 1,66 1,66 

znám. predmet                                                                                                                                                    integ. 

 SJL ANJ MAT IFV PRI VLA NAV HUV VYV TEV PVC RGZ 

1 0 0 0 5 1 1 4/1B 6/1A/1B 6/1B 6 5/1A 0 

2 2 3 4/1A/1B 2/1A 4 2 3/1A 1/1A 1/2A 2A 2/1A/1B 1B 

3 3/1A/1B 0 1 1A 2 2/2A 1A 0 0 0 0 0 

4 2/1A 4 2/1A 0 0 2 0 0 0 0 0 0 

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

priem. 3,0/3,5A/3B 3,14 2,71/3A/2B 1,28/2,5A 2,14 2,71/3A 1,42/2,5A/1B 1,14/1,5A/1B 1,14/2A/1B 1,0/2,0A 1,28/1,5A/2,0B 2,0B 



I. stupeň – integrovaní žiaci 3. a 4. triedy- A variant 

 

 

3.ročník-12 žiakov   int.-5 žiakov   var. A  - 4ž, poruchy učenia / PU/- 1ž, nehodnotení-2ž 

4.ročník- 10 žiakov   int. 3 žiaci              Var. A -2ž              Var. –B – 1ž  TEV- oslob. -2ž 

 

 

Ročník SJL VYV HUV NAV 

 

 

VLA 

 

 

 

 

MAT 

 

 

IFV 

 

 

PVC 

 

 

VEU 

 

 

TEV 

3. 2,0 1,67 1,0 2,5 4,0 2,0 2,0 1,67 1,67 1,67 

4. 3,5 2,0 1,5 2,5 3,0 3,0 2,5 1,5 - 2,0 

Ø  jedn. 

predm. 
2,75 2,67 1,25 2,5 

 

 

3,5 

 

 

2,5 

 

 

2,25 

 

 

1,59 

 

 

1,67 

 

 

1,84 

 

 

 

I. stupeň – integrovaní žiaci 4. triedy- B variant   Karin Palová- TEV- oslobodená 

 

Ročník SJL VYV HUV NAV 

 

 

RGZ 

 

 

 

 

MAT 

 

 

PVC 

4. 3,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 

Ø  jedn. 

predm. 
3,0 1,0 1,0 1,0 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

 

 

2,0 

 

 

 

 

Nižšie stredné vzdelanie ISCED II 

 

Prírodovedné predmety 

 

Priemerné známky v jednotlivých prírodovedných predmetoch za II. polrok 2016/2017: 

 

Trieda MAT FYZ CHEM GEG BIO TECH SEE TSV INF PVC VLA 

V. 3,69 - - 3,61 3,0 1,69 - 1,5 1,69 2,0 4,0 

VI. 3,0 1,8 - 3,0 2,2 1,4 - 1,8 2,0 2,5 3,5 

VII. 2,87 2,37 2,12 2,87 2,12 1,75 1,75 1,62 1,2 1,33 - 

VIII. 4,0 2,8 3,0 3,6 3,0 1,8 1,4 1,25 2,0 2,5 - 

IX. 4,0 3,2 3,2 3,0 3,2 - - 1,75 1,8 - - 



 

 

Testovanie deviatakov z matematiky (MONITOR 9) 

Meno a priezvisko Body  Úspešnosť v % percentil Známka z MAT I. polrok 

Stanislav Billa 9 45 33,0 4 

Nikola Billová 10 50 38,5 4 

Nikolas Koller 12 60 50,2 4 

Dominik Kolompár 11 55 44,5 4 

Tatiana Rácová 10 50 38,5 4 

 

Spoločenskovedné predmety 

 

Priemerné známky v jednotlivých prírodovedných predmetoch za II. polrok 2016/2017: 

 

 

Roč. 

Tr 

ie 

da 

 Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SJL 1AJ 2NJ 

 

DEJ 

 

    OBN 

 

2RJ VYV 
HUV/ 

VYU 
NAV/ETV 

5. 5. 3,85 3,38 - 3,31 2,54 - 1, 54 1,46/- 2,85/- 

6. 6. 3,6 3,4  3,0 2, 0 - 1, 4 1,2/- 2,0/ - 

7. 7. 3,3 2,7 2,4 2,9 1,4 - 1,0 1,1/- 1,3/ - 

8. 8. 4,0     4,0 4,0 3,4 2,8 - - -/1,2 1,8 /- 

9. 9. 3,8 4,0 - 2,8 3,2 3,2        - -/1,8 2,8/- 

Ø  jedn. 

predmet. 
3,71 3,5 3,2 3,08 2,39 

 

 

3,2 
1,31 1,25/1,5 2,15/- 

 

 

 

 

 

Výsledky externých meraní – Monitor 5-2016 

 

Trieda 
Počet 

žiakov 

Z toho 

písalo 

Slovenský jazyka 

Ø v % v SR 

Priemerná 

známka škola zo 

SJL 

Slovenský jazyk 

Ø v % triedy 

5.  13 12     63,1 % 3,8    56,1 % 

 

 

Výsledky externých meraní – Monitor 9-2017 

 

Trieda 
Počet 

žiakov 

Z toho 

písalo 

Slovenský jazyka 

Ø v % v SR 

Priemerná 

známka škola zo 

SJL 

Slovenský jazyk 

Ø v % triedy 

9.  6 5     61,2 % 3,8    50,4 % 

 

 



Testovanie deviatakov- MONITOR T9- 2017 slovenský jazyk a literatúra 

 

meno Body z max. 

25 

Úspešnosť v % percentil Známka 

zo SJL- 

I.polrok 

Stanislav Billa 12 48 26,6 4 

Nikola Billová 11 44 21,6 4 

Nikolas Billa 13 52 31,8 4 

Dominik Kolompár 14 56 37,5 3 

Tatiana Rácová 13 52 31,8 4 

     

 

Integrovaní žiaci 

 

Integrovaní žiaci 5.-9.  

trieda CH        D neprospel Neospravedlnené 

hodiny 

5. 0            1 0 0 

6. 2            0 0 0 

7. 2            3 0 0 

8. 1            1 0 0 

9. 0            0  0 

Spolu 5            5 0 0 

 

 

 

II. stupeň – integrovaní žiaci 5, 6, 7, 8.  triedy 

 

Ročník Trieda SJL 

 

 

DEJ VYV HUV NAV 

 

 

OBN 

 

 

5. 5. 4,0 - 2,0 1,0 4,0 4,0 

6. 6. 4,0 - 2,0 2,5 3,0 4,0 

7. 7. 4,0 4,0 1,33 2,33 1,67 3,33 

9. 8. 3,5 3,5 1,5 1,5 2,5 3,0 

Ø  jedn. 

predmetov 
3,875 

 

 

3,75 
1,71 1,83 2,79 

 

 

3,58 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. stupeň – integrovaní žiaci 5, 6, 7. a 8. triedy 

 

Roč

ník 
SJL 

 

 

DE

J 

VYV HUV NAV 

 

 

OBN 

 

 

 

 

MAT 

 

 

INV 

 

 

PVC 

 

VLA 

/ 

BIO 

 

GEG 

/ 

TSV 

 

 

FY

Z 

 

 

CH

E 

SE

E 

/ 

TE

CH 

5. 4,0 - 2,0 1,0 4,0 4,0 4,0 2,0 2,0 4,0/- -/3,0 - - -/- 

6. 4,0 - 2,0 2,5 3,0 4,0 3,5 2,0 2,5 3,5/- -/3,0 - - -/- 

7. 4,0 
4,0 

1,33 2,33 1,67 
3,33 4,0 2,33 1,33 -/3,33 4,0/ 

1,67 

3,0 - 2,0/

- 

9. 3,5 
3,5 

1,5 1,5 2,5 
3,0 4,0 2,5 2,5 -/3,0 4,0/ 

1,0 

3,5 3,0 2,5/

2,5 

Ø  

jed

n. 

pre

dm. 

3,86 

 

 

3,75 1,71 1,83 2,79 

 

 

3,58 

 

 

3,86 

 

 

2,21 

 

 

2,08 

 

 

3,75/ 

3,17 

 

 

4,0/ 

2,17 

 

 

3,25 

 

 

3,0 

 

 

2,25

/2,5 

 

 

 

 

 

Klasifikácia správania 

 

 

 

Klasifikácia tried v správaní  

 

Roč. Počet 

žiakov 

Pros. Neprospelo Napomenutie 

triednym 

učiteľom 

Pokarhanie 

triednym 

učiteľom 

Pokarhanie 

riaditeľom 

školy 

2. 3. 4. 

1. 8 8 0 5 0 0 0 0 0 

2. 9 9 0 0 0 0 0 0 0 

3. 12 10 0 0 0 0 0 0 0 

4. 10 10 0 0 1 0 0 0 0 

5. 15 12 3 0 3 0 0 1 0 

6.  7 7 0 0  0 0 0 0 0 

7. 13 13 0 0 0 0 0 0 0 

8. 7 7 0 0 0 0 0 0 0 

9. 6 6 0 0 0 0 0 0 0 

9.ŠT  10 1 0 0 0 0 0 0 0 

spolu 98 96 2 5 4 0 0 1 0 

 

 

 

 



Dochádzka žiakov 

 

Dochádzka žiakov primáreho vzdlávania na konci školského roka  2016/2017 

 

Trieda Počet žiakov Počet 

vymeškaných 

ospravedlnených 

Počet 

vymeškaných 

neospravedlnených 

Počet vymeš. 

hodín žiakov 

zo SZP 

1. 8 1298 0 299 

2. 9 824 0 157 

3. 12 727 0 104 

4. 10 773 0 278 

Spolu 39 3622 0 838 

5. 15 902 28 156 

6. 7 525 0 243 

7. 13 602 0 54 

8. 7 1104 0 71 

9. 6 453 1 253 

Spolu 48 3586 29 230 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda Počet žiakov Počet 

vymeškaných 

ospravedlnených 

Počet 

vymeškaných 

neospravedlnených 

Počet vymeš. 

Hodín žiakov 

zo SZP 

9. ŠT 10 202 0 0 

 10 202 0 0 

 

 

 

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:  

 

V školskom roku 2016/2017 bolo 16 žiakov integrovaných. Výchovno-vzdelávací proces 

prebiehal podľa individuálneho výchovno-vzdelávacieho plánu, ktorý vypracovali triedni 

učitelia v spolupráci s výchovnou poradkyňou. Učitelia mali k dispozícii metodický materiál s 

návodmi na prípravu pracovných listov pre začlenených žiakov podľa odporúčania 

pracovníkov CPPPaP v Nitre a ŠZŠ Mudroňova Nitra. Všetci žiaci s IVVP postupujú do 

vyššieho ročníka. Počas vyučovania sa zohľadňovali zdravotné obmedzenia  žiakov a boli im 

vytvorené podmienky na optimálny priebeh vyučovania. Žiaci na vyučovaní využívali  

kompenzačné pomôcky. V špeciálnej triede pracovala asistentka učiteľa.  

Od 27. 02. 2017 – do 28. 02. 2017 vykonala štátna školská inšpekcia tematickú inšpekciu 

zameranú na stav a úroveň integrácie v základnej škole. Prijali sme opatrenia na odstránenie 

nedostatkov. Správa o splnení zistených nedostatkov má byť odoslaná do 13. 10. 2017 ŠŠI 

v Nitre.  

 



V rámci starostlivosti o žiakov zo socilne znevýhodneného prostredia  uzatvára každoročne 

škola  zmluvu s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny prostredníctvom Európskeho 

sociálneho fondu  a žiada úrad práce o jedného asistenta formou dobrovoľníckej činnosti. 

Asistent je stanovený na dobu 6 mesiacov. 

Pedagogický asistent pracuje v špeciálnej triede.  

 

ŠPECIÁLNA  TRIEDA 

Špeciálna trieda pre žiakov s mentálnym postihnutím  

Žiaci špeciálnej triedy sa vzdelávalipodľa:  

Školský vzdelávací program pre žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia  

Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia 

Školský vzdelávací program pre žiakov s ťažkým až hlbokým stupňom mentálneho 

postihnutia 

UO Špeciálnej základnej školy 

Rročník Variant Počet žiakov 

4. C 1 

7. B 2 

7. A 1 

9. A 4- 1 Anglicko 

9. B 1 

 

Z celkového počtu 10 žiakov ukončilo v špeciálnej triede vzdelávanie 5 žiakov. Vzdelávanie 

ukončili v 9. ročníku. Štyria vzdelávaní podľa Variantu A a jeden žiak podľa Variantu B.  

Jedna žiačka  vzdelávaná  podľa učebných plánov ŠZŠ Štátneho vzdelávacieho programu pre 

žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia  pre 9. ročník neprospela  v predmetoch  

SJL, MAT, ZEM, CHE.  Matka nepodpísala prihlášku na ďalšie vzdelávanie v praktickej 

škole. Žiačka opakuje ročník.  

 

Učebné plány a učebné osnovy- v zmysle zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 Špeciálna trieda – 

Učebné plány a učebné osnovy pre špeciálnu základnú školu pre žiakov s mentálnym 

postihnutím, ktoré schválilo MŠ SR zo dňa22.5. 2006 pod č. CD-2006-477/17104-2: 095 

s účinnosťou od 1. 9. 2006 

Vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia Variant A 

Vzdelávací program pre žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia Variant B. 

Vzdelávací program pre žiakov s ťažkým až hlbokým stupňom mentálneho postihnutia 

Variant C 

Hodnotenie žiakov v ŠT: 

Metodický pokyn 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov 

s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie 

 

 

 

 

 



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

    

 

 

ISCED I - I. stupeň  
 

Ročník Trieda Uplatňované učebné plány 

1. 1. Inovovaný ŠkVP 

2. 

 
2. 

Inovovaný ŠkVP 

3. 3. Školský vzdelávací program 

4. 4. Školský vzdelávací program 

9.B  
Špeciálna trieda 

Žiaci s MP – Variant A,B,C 

ISCED II - II. stupeň 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam uplatňovaných učebných variantov (§2ods.1 písm. f) 

 

 

Ročník Trieda  Uplatňované učebné plány 

1. I. Inovovaný školský vzdelávací program ISCEDI 

2. II. Inovovaný školský vzdelávací program ISCEDI 

3 III. Školský vzdelávací program ISCED I 

4. IV.  Školský vzdelávací program ISCED I 

5 V. Inovovaný školský vzdelávací program ISCED II 

6. VI. Inovovaný školský vzdelávací program ISCEDI 

7. VII. Školský vzdelávací program 

8. VIII. Školský vzdelávací program ISCED  

 

8. IX. Školský vzdelávací program ISCED II 

9. IX. ŠT Školský vzdelávací program pre žiakov so stredným 

stupňom mentálneho postihnutia  

Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým 

stupňom mentálneho postihnutia 

Školský vzdelávací program pre žiakov s ťažkým až 

hlbokým stupňom mentálneho postihnutia 

UO Špeciálnej základnej školy 

Ročník Trieda 
Uplatňované učebné plány 

5. 5.A Inovovaný ŠkVP 

6. 6.A Inovovaný ŠkVP 

7. 7.A Školský vzdelávací program 

8. 8.A Školský vzdelávací program 

9. 9.A Školský vzdelávací program 



 

 

 

 

g) Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

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

      

Základná škola Počet Školský klub detí Počet Materská škola  + Počet 

zamestnanci ZŠ –spolu 21 zamestnanci ŠKD 1 zamestnanci  MŠ 8 

Z toho PZ* 15 Z toho PZ  Z toho PZ 7 

Z počtu PZ   Z počtu PZ   Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 15 - kvalifikovaní 1 - kvalifikovaní 7 

- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní  - nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie  - dopĺňajú si vzdelanie 0 

Z toho NZ** 5 Z toho NZ  Z toho NZ 1 

Z počtu NZ  Z počtu NZ  Z počtu NZ  

- školský psychológ*** 0 - upratovačky  - upratovačky 1 

- špeciálny pedagóg 0   -ostatní 1 

- asistent učiteľa 1     

- upratovačky 2 Školská kuchyňa a jed.    

- ostatní  3 zamestnanci -spolu 5  9 

Spolu počet zamestnancov  

ZŠ + ŠKD + ( MŠ ) + ŠKaŠJ 
33 

Z celkového počtu  

zamestnancov školy počet PZ 
23 

 

 

 

 

 

Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2016/2017 

 

Ročníky 1.-4.  

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

Slovenský jazyk a literatúra 

ročníky  

 

0 

Matematika 0 

Prírodoveda 0 

Vlastiveda 0 

Prvouka 0 

Anglický jazyk 0 

Náboženská/Etická výchova 0 

Telesná výchova 0 

Hudobná výchova 0 

 

 

Ročníky 5.-9. 



Predmet Počet učiteľov neodborne 

vyučujúcich daný predmet 

Chémia  

Biológia/Prírodopis  

Dejepis  

Nemecký jazyk 1 

Geografia/Zemepis  

Výtvarná výchova 1 

Hudobná výchova 1 

Svet práce 1 

Technika 1 

Fyzika 1 

Informatika  

Technická výchova 1 

 

 

 

 

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

h)      ( uvádzať za školský rok 2015/2016) 

 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Kontinuálne – 

MVP, funkčné 
Búcorová X   

Kontinuálne – 

anglický jazyk 
Búcorová X   

Kontinuálne – 

anglický jazyk 

Srňáneková 

Žlnková 
X   

Atestačné-

1.atestácia 
    

II. atestácia     

Kvalifikačné-na 

vzdelávanie 

ďalšieho predmetu 

Oravcová X   

Prípravné 

atestačné 
Hluchá   X 

Doplnenie 

kvalifikačných 

predpokladov-

špeciálna 

pedagogika 

Pintérová   X 

Adaptačné 

Kováčová 

Bachoríková 

Bedeová 

X   

Telesná a športová 

výchova výchova 
Hluchá  X   

 

 



§2 ods. 1 g Zoznam pedagogických zamestnancov a ich aprobácia  

 

 

 

            Meno a priezvisko Aprobácia 

 Bc. Tatiana Bedeová I. stupeň 

Mgr. Daniela Srňáneková I. stupeň 

Mgr.Ľubica Učňová I. stupeň + TEV 

 Mgr. Katarína Búcorová I. stupeň + ANJ 

 Mgr. Zuzana Bachoríková                                       Asistentka učiteľa 

 Darina Polačiková ŠKD 

 Mgr. Jana Oravcová   EV – NV/ SJL, Špeciálna pedagogika 

  Mgr. Angelika Hluchá TCHV- Informatika- Ekológia 

Mgr.  Mária Košťálová M - TV 

Ing. Mária Pintérová CH- BIO 

 Mgr. Soňa Kochanská SJL - DEJ 

 Mgr. Peter Mihálik NAV 

 Daniel Hamran                                        MAT - GEO 

Katarína Žlnková                              ANJ, DEJ 

Mgr. Dana Kováčová SJL -OBV 

 

 

 

 

Údaje o počte žiakov k 30. 06. 2017 

Počet žiakov školy: 97 

Počet tried: 10  

Ročník: 1. 2. 3. 4.   5. 6.  7.   8.       9. Spolu 

počet tried 1 1 1 1          1 1       1        1 1 10 

počet žiakov 8 9  12       10         15 7    13   7            6 87 

 

 

§2 ods.1cZapísaní žiaci ZŠ – Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka k 1. 9. 2015: 10  

Ukončenie školskej dochádzky v ZŠ k 30.6.2016 

  5.roč. 6.roč. 7.roč. 9.roč. ŠT 9.roč. Spolu 

Počet žiakov 1 0 1 4 8 14 

 0 0 0 0 0 0 



       

 

§2 ods. 1 i 

Predmetové súťaže a olympiády 

 

 

Žiaci našej školy sa pravidelne zúčastňujú rôznych predmetových súťaží, kultúrnych podujatí 

a športových turnajov. Pre žiakov vytvárame priestor na tvorivú prácu, v ktorej môžu prejaviť 

svoj talent, nadanie, tvorivosť a celkové schopnosti. Vyučujúci žiakov dôsledne pripravujú na 

všetky podujatia. Žiaci síce nedosahujú výrazné výsledky v umiestnení, ale snažia sa bojovať 

a reprezentovať našu základnú školu a šíriť dobré meno Lužianok. 

 

 

Názov súťaže                       zodpovední 

Výstava ovocia a zeleniny Košťálová 

Pasovačka prvákov Bedeová 

Medzinárodný deň šklských knižníc Kováčová 

Rozprávkové vretienko  Búcorová 

Európsky deň športu – 12.9. 

 

Košťálová 

-Beseda so spisovateľkou Danielou 

Pechočiakovou -18.10 

Búcorová, Učňová 

-Žijeme a rastieme zdravo 19.10 

-Medzinárodný deň školských knižníc -24.10 

-Exkurzia rádio MAX -14.11. 

Triedni učitelia, Kováčová, Búcorová 

 

 

-Vianočné aranžovanie Nitra /L.Laurincová 

3.roč./ 

Búcorová 

-Divadelné predstavenia  - O psíčkovi 

a mačičke 24.11  -  Ferdo Mravec 2.12. 

 Lakomstory 15.12 

 

Búcorová 

-MC Donald cup – 10.4. / 3.miesto  

Deň boja proti obezite Košťálová, Hamran 

-Bajzove Zbehy /L.Laurincová -3.roč./ 

 

 

-Mikuláš v škole 6.12. Triedni učitelia 

- Pytagoriáda  -šk.kolo 7.12 

    - obvod. kolo 14.3. / L.Laurincová- 3.roč./ 

Búcorová 



-Vianočné tvorivé dielne 12.12. Triedni učitelia 

Súťaž v stolnom tenise Hamran 

- Súťaž Kozmix -13.12.  

Turnaj v stolnom tenise Pintérová, Hamran, Košťálová 

Filmové predstavenie Mikuláš, Mikuláš Triedni učitelia 

Vianočné aranžovanie Búcorová 

Návšteva vianočného mestečka Triedni učitelia 

Vianočná besiedka Triedni učitelia 

Kyberšikana - prednáška Obecná polícia  

- Šaliansky Maťko 14.12. /L.Laurincová- 

3.roč., A. Vindiš -4.roč./ 

 

Ľudové farské misie Farár Mgr. P. Mihálik 

- Exkurzia Nitra – 2.2.  

Biblická olympiáda Oravcová 

Návšteva Ponitrianskehi múzea Pintérová, 

Šaliansky Maťko Učňová 

Hviezdoslavov Kubín Oravcová, 

- Hvezdoslavov Kubín –šk.kolo -2.2. 

      - obv.kolo -16.3. / A. Vindiš -4.roč./   

 

Veľkonočné tvorivé dielne  Búcorová, Kochanská, Hamran, Poláčiková 

Noc s rozprávkou Triedni učitelia 

Malý futbal mladší žiaci Košťálová 

- Noc s rozprávkou -23.3.  

-MC Donald cup – 10.4. / 3.miesto Hamran 

Talent regionu Vedenie školy, Košťálová, Oravcová 

- Súťaž o maľované vajíčko -10.4.  

Oslava sv. Floriána Triedni učitelia 

Na bicykli bezpečne Hamran 

Európsky deň jazykov Organizovanie, propagácia cudzích jazykov 

Matematická pytagoriáda Košťálová, Hamran 

Matematická olympiáda  Košťálová 

Vivárium Pintérová 

Mladý požiarnik p. Cocher 

Na bicykli bezpečne Hluchá 

Mladý záchranár CO Pintérová 

Exkurzia - vivárium Pintérová 

MO v orientačnom behu Košťálová 



Prednáška – Obchodovanie s ľuďmi OP- náčelník Oťapka 

- Beseda s vojakmi 30.5. Triedni učitelia 

-Deň Zeme -22.4.  

Výlet do Nitry Triedni učitelia 

Indiánsky deň  Triedni učitelia 

Čitateľský maratón Oravcová,  

Dentálna hygiena 

 

zubná lekárka- 1. – 9. roč 

 

Deň požiarnikov Cocher,  

-Indiánsky deň-30.5.  

-Čítajme si -31.5.  

- Exkurzia Poľnohospodárske múzeum 

Nitra- 1.6., Exkurzia Svet filmu- Mlyny 

Nitra -26.6. 

 

 

Projektý, do ktorých je škola zapojená 

 

 

 

Projekty 

 

 

Názov projektu Termín začatie 

realizácie 

projektu 

Termín 

ukončenia 

realizácie 

projektu 

Výsledky 

Enviroprojekt 2016 

Voda 

Enviroprojekt 2016 

Voda 

Jún 2016 november Sme úspešnými 

realizátormi projeku 

Projekt pre SZP – Sieň 

slávy 2016 

Máj 2016  Sme úspešnými 

realizátormi projeku 

Akčný plán projektu 

Zelená škola 

2016 september   

Baterky na správnom 

mieste 

2013 pokračuje Priebežne sa realizuje 

Ovocie do škôl 2013 pokračuje nehodnotený 

Cesty k emocionálnej 

zrelosti 

2012 pokračuje sebarealizácia, schopnosť 

vcítiť sa do problémov 

iných 

Podpora výchovy a 2017   



vzdelávania žiakov zo 

sociálne znevýhodneného 

prostredia 

Enviroprojekt - Voda 2015   

Enviroprojekt - Odpady 2016   

Enviroprojekt - 

Biodiverzita 

2017   

Projekt na vytvorenie 

špeciálnych tried 

2010 pokračuje Utvoriť moderné 

a odborné učebne pre 

žiakov 

    

Čítajme si 2013 pokračuje  

    

 

§2 ods. 1 písm. l) 

 

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy 

 

 Základná škola s materskou školou Sasinkova 1 v Lužiankach, je plne organizovaná 

škola, ktorá poskytuje základné vzdelanie žiakom v súlade s právnymi predpismi pre 

ZŠ a podľa učebných plánov a osnov vydaných MŠ SR. ZŠ zabezpečuje rozumovú 

výchovu a v zmysle vedeckého poznania v súlade so zásadami vlastenectva, humanity 

a demokracie poskytuje mravnú, estetickú, pracovnú, zdravotnú, telesnú a ekologickú 

výchovu žiakov, umožňuje náboženskú výchovu, pripravuje žiakov na ďalšie štúdium 

a prax. 

Základná škola s materskou školou – je právnickou osobou, vystupuje v právnych 

vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. 

ZŠ s MŠ sa nachádza v katastrálnom území Lužianky, neďaleko štátnej cesty smerom 

od Nitry do Piešťan cez Radošinu. 

Areál ZŠ s MŠ tvoria 3 objekty, kde v areáli školy sa nachádzajú nasledovné objekty: 

 hlavná budova – pavilón „A“ ročníky 1. – 9., ŠKD 

 pavilón „B“ (neslúži už potrebám školy) 

 telocvičňa spojená s pavilónom „A“ a „B“ ZŠ 

 materská škola 

 školská jedáleň s kuchyňou 

  

              Objekt školy pavilón „A“ je v prevádzke, pavilón B je odstavený,  

ostatné objekty školy-    telocvičňa, pavilón MŠ a ŠJ sú vybudované ako 

jednopodlažné budovy. Pavilón B je nefunkčný. Základná škola má 10 tried 

s celkovou plochou 800 m. Okrem základných tried má škola aj počítačovú 

učebňu, WC dievčatá, chlapci. 

 Priestorové usporiadanie a funkčné členenie zariadenia zodpovedajú veku, 

zdravotnému stavu, telesným rozmerom detí. Veľkostnému typu a druhu 

zariadenia zodpovedajú aj ich vonkajšie telovýchovné plochy. 

 Každá trieda je vybavená dostatočným množstvom rôznych veľkostných typov 

vhodného školského nábytku. Realizáciu a kontrolu rozsadzovania žiakov 



podľa telesnej výšky a druhu zdravotného postihnutia žiaka vykonáva triedny 

učiteľ vždy na začiatku školského roka. Vyššie deti sedia v zadných laviciach, 

deti s poruchami zraku v predných laviciach a ľavorukí žiaci pri okne. Každý 

vyučujúci má povinnosť upozorňovať žiakov počas vyučovania na správne 

držanie tela pri sedení a podľa potreby zaraďovať do vyučovacej hodiny malé 

formy telesnej výchovy. Tiež dbá na dodržiavanie správneho spôsobu vetrania 

alebo privetrávania. V každej triede je umiestnený nástenný teplomer na 

sledovanie vnútornej teploty. 

 V školskom klube detí zabezpečuje výchovu a vzdelávanie mimo vyučovania 

a v čase školských prázdnin. V školskej kuchyni a školskej jedálni škola 

zabezpečuje služby v oblasti stravovania, t.j. výrobu, konzumáciu a odbyt 

jedál, kde stravovacie zariadenie má vlastný prevádzkový poriadok – HCCP. 

 

 

 

 

 

§2 ods. 1 n 

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 

a vyhodnotenie jeho plnenia  

 

 

Vízia školy 

 

1.Vytvoriť  školu,  úspešnú  na  trhu  vzdelávania,  pre  úspešný  ďalší  život  detí                   

2.Pokračovať  v  projekte ,,Otvorená  škola ´´  s cieľom, aby sa škola stala centrom 

vzdelávania,  športu,  kultúry  a záujmových  voľno-časových  aktivít  nielen  pre žiakov, 

ale i ich rodičov a širokú verejnosť v regióne  

3.Vytvoriť školu,  ktorá bude poskytovať rodičom i žiakom čo najkvalitnejší servis, bude 

s nimi úzko spolupracovať v záujme žiakov, 

4.Budovať školu a ,,priateľskú k deťom ´´ s možnosťou dať šancu i nevedie 

5. Poskytovať vzdelávanie žiakom so zdravotným postuhnutím 

5.Vytvárať     čo  najlepšie  podmienky  pre  vzdelávanie  žiakov  so  špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími  potrebami, ale i žiakov s mimoriadnym nadaním 

6. Skvalitňovať materiálno-technické podmienky v škole, k tomu využívať projekty na 

získavanie mimorozpočtových finančných prostriedkov, Hlavným cieľom školy v školskom 

roku 2015/2016 bolo plniť: 

inovovaný ŠkVP pre 1. ročník, 2. ročník 

inovovaný ŠkVP pre 5. ročník, 6. ročník 

Školský vzdelávací program pre primárne vzdelávanie,  

Školský vzdelávací program pre nižšie stredné vzdelávanie, 

Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia,    

Školský vzdelávací program pre žiakov so stredným  stupňom mentálneho postihnutia,   

Školský vzdelávací program pre žiakov s hlbokým alebo ťažkým stupňom mentálneho 

postihnutia 

VP prežiakov s vývinovými poruchami – VIN, PAaP 

vytvoriť podmienky pre plnohodnotné vzdelávanie integrovaných žiakov a žiakov v bežných 

triedach,   kvalitne ich pripraviť pre štúdium  na strednej škole,  



znížiť počet vymeškaných hodín,  

posilniť disciplínu žiakov,   

 

Skvalitnili sme výchovno – vzdelávací proces tak, aby naši žiaci na konci školského roku 

dosiahli lepšie výchovno-vzdelávacie výsledky a boli úspešní na prijímacích pohovoroch. 

Stúpajúci počet výchovných problémov riešime intenzívnejšie v spolupráci s rodičmi, 

CPPPaP Nitra,  ÚPSVaR a políciou. 

Pri zápise  budúcich prvákov do našej školy sme dôsledne vypracovali ponuku pre kvalitné 

vzdelávanie  žiakov v modernej škole s individuálnymi výhodami. Väčšina rodičov na ponuku 

nereagovala  s odôvodnením, že školu navštevuje prevažná väčšina rómskych žiakov.  

Priestorové a materiálne vybavenie školy nám pomáha plniť tri základné ciele: 

 

Výučba cudzích jazykov 
Výchova a vzdelávanie plnohodnotnej osobnosti žiaka spočíva aj v dorozumievaní sa cudzími 

jazykmi.  Poskytujeme vyučovanie ANJ od 1. ročníka a vyučovanie nemeckého jazyka od 6. 

ročníka. Využíva sa dostupná technika a interaktívna tabuľa.  

Športové zameranie školy 

Zabezpečujeme harmonický rozvoj duševných a fyzických schopností každého žiaka,  

snažíme sa rozvíjať osobnosť žiakov aj športovými aktivitami. Škola ponúka  futbalové 

športoviská, telocvičňu, dobre vybudované fitnes centrum, rozvoj športových aktivít formou 

krúžkovej činnosti   krúžky: hokejbalový, futbalový a   stolnotenisový. 

 

 

Využívanie IKT 

 

Naša škola vytvára  priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód          

s využitím informačných a komunikačných technológií.  

Neoddeliteľnou súčasťou dnešnej gramotnosti je aj práca s výpočtovo technikou.  

Vybudovaním  učebne IKT umožňujeme žiakom našej školy v rámci hodín práca s počítačom  

a počítačových  krúžkov získať zručnosti v práci s počítačom, vyhľadávať si a spracovávať 

informácie pomocou internetu.  

Práca s počítačom sa stáva súčasťou vyučovacích hodín  geografie, matematik, chémie, 

cudzích jazykov, slovenského jazyka, zemepisu, biológie. 

Škola má štyri interaktívne tabule, pre každý stupeň vzdelávania dve.  

Vyžívanie IKT technológií v tomto školskom roku nadobudlo nové rozmery vďaka ďalšiemu 

zlepšeniu materiálno-technických podmienok. Zakúpili sme pre PK a MZ 2  notebooky, ktoré 

využívajú učitelia  na prípravu hodín, ale aj priamo na vyučovaní. Škola zakúpila s podporou 

OÚ Lužianky  interaktívny dataprojektor, s ktorým žiaci pracujú ako s interaktívnou tabuľou. 

V kontinuálnom vzdelávaní boli posilnené kompetencie vyučujúcich v oblasti IKT a aj preto 

je technika pravidelne aktívne využívaná. Interaktívne programy a edukačné nosiče boli 

využívané aj pri vyučovaní cudzieho jazyka.  

 

§2 ods 1 o 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky 

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  

 

 

Výchovné pôsobenie na žiakov 

 



Výchovu a vzdelávanie žiakov uskutočňujeme v duchu rozvoja   mravných a kultúrnych 

hodnôt, s dôrazom na život v duchu porozumenia, znášanlivosti, vzájomnej tolerancie žiakov 

a úcty k staršej generácii.  Počas hodín vlastivedy, prírodovedy, etickej a náboženskej 

výchovy, sme vytvárali priestor pre rozvoj mravných a kultúrnych hodnôt.  Žiaci tak mali 

možnosť prejaviť úctu najmä pri príprave kultúrnych vystúpení: Mesiac úcty ku starším,  

Mesiac Knihy, Posedenie pod jedličkou, Zažínanie vianočného stromčeka pred KD, koledy v 

kostole, stavanie mája, Deň matiek a rôznych podujatí.  

 

  

 

SILNÉ STRÁNKY 

 vysoká odbornosť pedagogických 

zamestnancov 

  spolupracujeme s CPPPaP v Nitre 

 a ŠZŠ Mudroňova 

 zapájanie sa do projektov 

 dobrá spolupráca s rodičmi 

 široká ponuka mimoškolských aktivít 

 príjemné pracovné prostredie 

 výborná pracovná klíma 

 integrácia žiakov 

 výsledky žiakov v Testovaní 9 

 

 

SLABÉ STRÁNKY 

 nižší počet žiakov v triedach 

 vysoké percento žiakov zo SZP a 

ŠVVP 

 umiestnenie v predmetových 

súťažiach a olympiádach 

 

             

 

PRÍLEŽITOSTI 

 dobré podmienky pre vzdelávanie 

žiakov 

 dobré podmienky na zavádzanie 

informačno-komunikačných 

technológií 

 dobré podmienky pre šport 

 tvorba projektov 

 ochranárske aktivity 

 získavanie mimorozpočtových 

zdrojov 

 priestory a ponuka pre záujmovú 

činnosť 

 akcie pre rodičov a širokú verejnosť 

 väčšia informovanosť v médiách 

 

 

RIZIKÁ 

    

 nedostatok priestorov na špeciálne 

učebne 

 záujem o vzdelávanie žiakov na našej 

škole klesá v dôsledku 

nevyrovnaného sociálneho zloženia 

žiakov 

 nezáujem rodičov venovať sa viacej 

deťom 

 stres a frustrácia učiteľov 

 

 nárast patologických javov a 

sociálnych problémov 

 

Ďalšie informácie o škole: 

§ 2 ods. 2 a 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

 

     Našu školu navštevovalo 98 žiakov. V škole máme vybudované odborné  učebne – žiacku 

knižnicu, interaktívnu učebňu, počítačovú učebňu. V týchto učebniach sa vyučujú predmety 

ako anglický jazyk, biológia, chémia, fyzika, nemecký jazyk, slovenský jazyk, matematika. 

Pre žiakov primárneho vzdelávania máme vymenené stoličky, lavice a učiteľské katedry so 

stoličkami. Učebne sú svetlé, priestranné.  



Žiaci majú vytvorené priaznivé podmienky k tomu, aby neprišlo k poraneniu a poškodeniu 

zdravia pri práci. Majú osvojené bezpečnostné a hygienické návyky a zásady, ktoré musia 

dodržiavať. Jednotlivé činnosti vo výchovno – vzdelávacom procese striedame tak, aby sme 

zabránili únave žiakov, udržali ich pozornosť a záujem o prácu. Usmerňujeme žiakov k tomu, 

aby boli pri práci disciplinovaní, udržiavali čistotu a poriadok na pracovnom mieste.  V rámci 

výchovy žiakov k ochrane životného prostredia organizujeme brigády na úpravu areálu školy.  

Veľkým kladom je, že žiaci chodiaci do ŠKD  po skončení vyučovania, nemusia opustiť 

budovu školy a presúvajú sa do oddelenia školského klubu detí, ktoré pani vychovávateľka  

neustále zveľaďuje.  

 

Veľkú pozornosť venujeme žiakom so SZP a žiakom so zdravotným postihnutím. Nad žiakmi 

je vykonávaný celodenný dozor v budove školy aj v jedálni.  

  

     V rámci psychologickej hygieny v škole sa zameriavame na vytváranie podmienok pre 

žiakov: 

- integrovaných, žiakov so zdravotným postihnutím 

-odbúravanie stresu na vyučovacích hodinách 

-eliminovanie hluku počas prestávok 

-vytváranie relaxačných chvíľ počas prestávok i počas vyučovania 

-príjemné pracovné prostredie v triedach 

-čistota pracovného prostredia 

-možnosť využitia športovísk a telovýchovných zariadení 

- poradenstvo pre problémových žiakov  

 

 

 

 

 

§ 2 ods. 2 b 

Voľno časové aktivity školy 

 

Žiaci 1. stupňa mali možnosť navštevovať Školský klub detí, ktorého činnosť je veľmi pestrá.  

Počas celého školského roku tak deti mali možnosť prežiť voľné chvíle činnosťou, ktorá ich 

zaujíma a ŠKD organizoval aj ďalšie zaujímavé aktivity.    

Počas celého školského roku  pani vychovávateľka pracovala podľa Výchovného programu a  

vypracovala plány výchovno-vzdelávacej činnosti podľa pridelených oblastí.  

 Na škole sme úspešne realizovali širokú ponuku mimoškolského záujmového vzdelávania, 

ktoré bolo financované zo štátnych prostriedkov – vzdelávacie poukazy. Oslovili sme 

každého žiaka a ponúkli sme mu zmysluplné využívanie voľného času a podmienky na rozvoj 

jeho záujmu. Ponuka mimoškolských aktivít, ktorá vznikla na našej škole,  bola naozaj široká, 

zahŕňala aktivity v oblasti cudzích jazykov, informatiky, kultúry, športu a iné.  Na škole 

pracovalo 10 krúžkov, viacerí žiaci navštevovali aj dva krúžky. 

 Najväčší záujem bol o tieto krúžky: počítačový, stolnotenisový, hokejbalový, mladý ochranca 

prírody, požiarnicky,spevácky, aranžovanie, čítame s Osmijankom, počítačový, športový – 

futbal, športové hry – futbal, vybíjaná.   

           

 
 

 

 



 

§ 2 ods. 2 c   

Spolupráca školy s rodičmi 

 

Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Je založená na vzájomnej dôvere, úcte. 

V prípade potreby riešenia určitého problému podieľajú sa na jeho odstránení za účasti 

rodičov, vedenia školy aj  vysokokvalifikovaní odborníci ako triedny učiteľ, vyučujúci, 

výchovný poradca, školský psychológ. Takouto súhrou sa ľahšie odstraňujú  neúspechy 

a zlyhania žiakov v škole, čím sa predchádza vytváraniu negatívneho vývinu žiakovej 

osobnosti.    

 

 

Názov akcie Termín 

Triedne schôdzky rodičov október,  november,  marec 

Deň otvorených dverí január 

Konzultácie s PPP  podľa potreby 

Konzultácie s triednym učiteľom denne podľa vzájomnej dohody 

Konzultácie s vedením školy denne 

Vianočná besiedka december 

Program ku Dňu matiek máj 

Talent regiónu apríl 

Noc s rozprávkou marec 

Medzinárodný deň detí jún 

Výlety – podľa plánu  jún 

 

 

§ 2 ods. 2 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: 

 

 

 

 

Základná škola a Materská škola 

- účasť učiteliek MŠ na zápise prvákov  

- návšteva predškolákov v prvej triede  

-pasovačka prvákov 

-otvorená hodina 

-škôlkari  sa učia s prvákmi 

-púšťanie šarkanov 

 

Škola –CPPPaP  

- poradenská pomoc pri individuálnom prístupe k začleneným žiakom  

- zápis žiakov do 1. ročníka  

- kariérne poradenstvo pre žiakov  



- zabezpečenie prednášok a besied pre žiakov  

 

Škola – Rada školy  

- Predkladanie dokumentov riaditeľom školy na zasadnutiach RŠ v zmysle zákona 596/2003, 

vyjadrenie členov k predkladaným dokumentom  

- Pravidelná účasť vedenia školy na zasadnutiach  

 

 

Škola – CVČ Škola a ZUŠ Heureka 

- účasť na súťažiach organizovaných CVČ Rumanová 

- poskytnutie priestorov školy na priestorové zabezpečenie krúžkovej činnosti CVČ  

 

 

 

 

Zviditeľňovanie sa školy  
 

- prezentácia školy vo vitríne pri OÚ Lužianky  

- aktualizácia webového sídla školy  

- reprezentácia školy na okresných a krajských súťažiach  

 

        Počas školského roka spolupracujeme  s Radou školy, Radou rodičov, Obecným úradom 

v Lužiankach, poslancami obecného zastupiteľstva i príslušníkmi obecnej polície 

a policajného zboru v Lužiankach. Organizujeme zber papiera, pri ktorom nám pomáhajú 

mnohí rodičia školy.  Zástupcovia zo strany rodičov sa snažia pomáhať škole poradenskou 

formou, zúčastňujú sa organizovania kultúrnych a spoločenských podujatí. S poslancami, 

ktorí sú delegovaní v rade školy,  pravidelne konzultujeme technickú a finančnú pomoc pri 

údržbe budovy školy. S príslušníkmi obecnej polície spolupracujeme pri rôznych podujatiach, 

ktoré sa organizujú v priestoroch alebo areály školy. 

       Výchovný poradca a koordinátor protidrogovej prevencie riešia výchovno – vzdelávacie 

problémy a úzko spolupracujú s ostatnými členmi pedagogického zboru. Oprávneným 

pripomienkam rodičov a žiakov venujeme náležitú pozornosť a snažíme sa tak predchádzať 

vznikaniu konfliktov a podávaniu sťažností.   

       Spolupráca s Radou rodičov bola aj v tomto školskom roku veľmi dobrá.  Návrhy 

a pripomienky k práci čerpáme nielen od rodičov a pedagógov, ale aj od samotných žiakov. 

V rámci projektu Otvorená škola sme prácu zamerali na humanizáciu školy, aby sa skvalitnilo 

výchovné pôsobenie na žiakov. Rodičia majú možnosť  navštevovať základnú školu 

a oboznámiť sa s prácou žiakov a pedagógov.  Majú možnosť využívať priestory telocvične 

a pravidelne športovať / zumba, kalanetika futbal/.  Pôsobením žiackeho školského 

parlamentu.  Medzi učiteľmi a rodičmi sú  priateľské vzťahy, čo napomáha k vytváraniu 

 dobrej spolupráci medzi školou a verejnosťou. 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

 

 



Naša škola každoročne realizuje aktivity, ktoré majú v živote školy svoju tradíciu. V oblasti 

kultúrno-spoločenského života školy sme v tomto školskom roku realizovali dva  kultúrne 

programy tematicky zamerané na Vianoce ( december) a na Deň matiek / máj /.Organizovali 

sme karneval pre žiakov 1. a 2. stupňa.  Tradíciou školy je vydávanie školského  časopisu 

Raketa.  Deti  v spolupráci s pani učiteľkami spolupracujú s RR a pripravujú literárne a 

výtvarné príspevky. Každoročne v marci organizujeme Čitateľský maratón pri príležitosti 

Mesiaca knihy. V tomto školskom roku sme obohatili akciu o besedy o spisovateľoch 

píšucich pre deti a mládež. Škola spolupracuje s Mestskou knižnicou v Nitre. Na pôde školy 

sa nachádza školská  knižnica, ktorá je denne otvorená  nielen pre naše deti, ale i pre širokú 

verejnosť.  Organizujeme tu i besedy pre deti a mládež. V oblasti športu ponúkame mládeži v 

obci aj dospelým možnosti športového vyžitia sa v športovom areáli školy, ktorého súčasťou 

je aj  futbalové ihrisko, volejbalové. Zorganizovali sme športové turnaje v stolnom tenise, 

futbale, volejbale, hokejbale a vo vybíjanej. Deťom  sme poskytovali týždenne dve  hodiny 

internetu pod odborným vedením našich učiteľov . Každoročne organizujeme deň otvorených 

dverí pre rodičov. Vytvorili sme im možnosť zúčastniť sa vyučovacieho procesu, sledovať 

svoje dieťa  vo vyučovacom procese i počas prestávok, aby si vytvorili názor na metodické a 

pedagogické prístupy  vyučujúcich a všetkých zamestnancov školy. Žiaci sa zúčastnili i 

výchovného koncertu - v škole.  

 

 

Hodnotenie výsledkov 

Na veľmi dobrej úrovni  

- poloha školy  

-  nízky počet žiakov v triedach – individuálny prístup 

- výučba cudzích jazykov (zvýšenie hodinovej dotácie na 2. cudzí jazyk) 

- 2 počítačové učebne s napojením na vysokorýchlostný internet – projekt 

   Infovek; vytváranie podmienok pre rozvoj počítačovej gramotnosti 

- pestrá činnosť v záujmových útvaroch 

- mimovyučovacie aktivity 

- krásny areál školy – zeleň +  multifunkčné ihrisko  s umelým povrchom 

- priestorové podmienky školy,  

- starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  

- estetická úpravu  školy.  

Na dobrej úrovni  

- úroveň výchovno-vzdelávacích výsledkov našich žiakov  

- materialno-technické podmienky ( vybavenie učební),  

Zlá úroveň : 

-vysoký počet vymeškaných hodín-nezáujem žiakov rómskeho pôvodu o učenie 

-správanie žiakov zo znevýhodneného sociálneho prostredia 

Oblasti, v ktorých je potrebné zlepšenie : 

 



- skvalitnenie komunikačných zručností detí a ich tvorivého myslenia 

-  zapojenie detí do predmetových olympiád a súťaží vyhlasovaných MŠ SR 

- vybavenie školskej knižnice novým knižničným fondom, novým nábytkom 

- zriadenie odborných učební 

- vylepšovanie materiálno-technických podmienok počítačových učební 

- vybavenie telocvične náradím a výmena palubovky 

- správanie žiakov na verejnosti, socializáci 

 

 

Plnenie stanoveného cieľa 

Strategický plán školy je vypracovaný na základe kvalitnej analýzy výsledkov práce školy. 

Vytýčené strategické ciele sú reálne, rešpektujú vonkajšie i vnútorné podmienky školy. V 

súlade s koncepčnými zámermi a cieľmi školy sme volili varianty učebných plánov. Na 

deklarované hodnoty školy a plán jej rozvoja nadväzuje plán práce školy a plány metodických 

orgánov. Plnenie cieľov strategického a krátkodobého plánovania sa realizovalo v 

organizačnom riadení školy a vo výchovno-vzdelávacom procese.  

 Môžeme konštatovať na základe vyhodnotenia práce MZ a PK, koncoročného hodnotenia 

žiakov a kontrolnej činnosti vedenia školy, že sa nám priebežne darilo plniť ciele školy. 

Vedenie školy zabezpečovalo aj adekvátne podmienky na zvyšovanie kompetencií našich 

učiteľov a vedúcich pracovníkov školy. Naším strategickým cieľom je dosiahnuť kvalitatívne 

zlepšenie  kompetencií našich žiakov, ktoré boli navrhnuté a prijaté pedagogickou radou a 

odsúhlasené rodičmi.  

Výsledky v napĺňaní pedagogickej koncepcie školy  

Naša pedagogická koncepcia vychádza z princípov humanisticko-tvorivého učenia. Dávame 

šancu uspieť všetkým deťom na základe ich vývojových predpokladov učenia. Snažíme sa 

pomáhať deťom vytvárať si vlastný hodnotový systém za pomoci tvorivého učenia a 

upevňovania si prosociálneho cítenia. Veľmi dobré výsledky zaznamenávame v práci s 

talentovanými žiakmi. Vytvárame im kreatívny priestor pre rozvíjanie ich talentu 

prostredníctvom projektového učenia, záujmovej činnosti, prípravou na olympiády a 

predmetové súťaže. Žiaci s nadšením reprezentovali našu školu, no nepodarilo sa im uspieť na 

vyššom stupni súťaže.  V práci s problémovými  žiakmi   sme uplatňovali individuálny 

prístup na základe odporúčania  Pedagogicko – psychologickej poradne v Nitre.  Deťom 

pomáhame prežiť radosť z dosiahnutých úspechov v škole, pestovať si sebadôveru vo vlastné 

schopnosti. Pozitívne výsledky práce evidujeme u žiakov, ktorých rodičia úzko spolupracujú s 

učiteľmi a s PPP v Nitre.  Pozitívne hodnotíme motiváciu našich učiteľov zvyšovať svoje 

kompetencie v duchu novej didaktiky učenia. 

Pedagogickí zamestnanci sa aktívne podieľajú na plnení projektových zámerov školy, do 

ktorých je škola zapojená. Snažíme sa prebudovať  našu knižnicu na informačné a 

komunikačné centrum školy, v ktorej chceme realizovať kultúrne podujatia, literárne súťaže, 

besedy a rôzne mimoškolské aktivity.   

Oblasti, v ktorých je potrebné zlepšiť úroveň výchovy a vzdelávania  

V niektorých výchovných vyučovacích predmetoch sa nám nedarí zabezpečiť stopercentnú 

odbornosť vyučovania. Chýba nám aprobovaný  učiteľ výtvarnej výchovy a hudobnej 



výchovy, biológie.  Vyučujúci neodborne suplujú   a neodborne vyučujú spomínané predmety.  

Pedagógovia v praxi aplikujú tvorivo humanistické formy učenia s cieľom odbúrať 

mechanické pamäťové učenie. V niektorých triedach sa však uvedené prístupy a úsilie 

pedagógov priamo úmerne nepremietajú v nameraných výsledkoch testov. Sú to 

predovšetkým kolektívy, v ktorých sú deti zo znevýhodneného rodinného prostredia , s nízkou 

motiváciou k učeniu.  

Návrh opatrení : 

1. Naďalej vytvárať atraktívne a kreatívne pracovné prostredie pre učiteľov s cieľom vytvoriť 

stabilný tím kvalifikovaných učiteľov .  

2. Vytváranie bezpečného  prostredie  v triede, príjemná a priaznivá klíma, akceptácia nálady, 

únavy žiakov , trpezlivý prístup k deťom , nevysmievanie sa druhým žiakom- zdravotne 

postihnutým 

3. Vytvárať podmienky pre zabezpečenie stopercentnej odbornosti vyučovania.  

4. Podnecovať rodičov problémových žiakov k aktívnej spolupráci so školou i v kooperácii so 

psychológom v Nitre, prípadne s PPP v Nitre. 

5. Motivovať žiakov k dosiahnutiu lepších výchovno – vzdelávacích výsledkov. Zlepšiť  

vzťah žiakov  k škole a školským povinnostiam, aby nebrali školu ako "nutné zlo", ale ako 

prípravu na svoj budúci život. 

6. Pravidelne monitorovať dochádzku žiakov a mesačne ju vyhodnocovať. Spolupracovať 

s detským lekárom, OP v Lužiankach a ÚPSV a rodiny Nitra 

7. Naďalej zapájať žiakov do mimoškolskej záujmovej činnosti 

8. Dbať na celkovú kultúru správania a konania, najmä v jazykovom prejave 

a medziľudských vzťahoch 

9. Pracovať s talentovanými žiakmi, individuálny prístup, rozvoj osobnosti 

10. Starostlivosť o slabo prospievajúcich žiakov školy –individuálny prístup  

11. Zvyšovať zodpovednosť žiakov za svoje zdravie, organizovať viac športových aktivít pre 

všetkých žiakov 

12. Vo všetkých učebných predmetoch venovať pozornosť bezpečnosti pri práci 

a ochrany zdravia, ochrany a tvorby životného prostredia, šetreniu energie 

a vody. Upozorňovať žiakov na dodržiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia. 

 

13. Poučiť žiakov a rodičov, že 60 hodín neospravedlnenej neúčasti žiaka na výchovno-

vzdelávacom procese v jednom školskom roku sa považuje za zanedbanie plnenia školskej 

dochádzky pre účely podnetu na začatie priestupkového konania podľa Zákona SNR č. 

372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (Usmernenie MŠ SR č. 

1100/1991-2 zo dňa 2.1.1992). 

 



Uplatnenie žiakov 

Cieľom nášho výchovno-vzdelávacieho  úsilia je vypestovať u žiakov edukačné, sociálne 

kompetencie, ktoré im umožnia úspešne sa uplatniť v ďalšom štúdiu a v osobnom živote.  

Naši žiaci 9. ročníka sa v rámci prijímacieho konania na stredné odborné školy a učilištia 

úspešne umiestnili na školy podľa vlastného výberu .  

Niektorí žiaci hlavne zo SZP ukončia štúdium na SOŠ v 1. ročníku. Rodičia nedokážu 

financovať žiakov  a kontrolovať školskú dochádzku.  Evidenciu týchto žiakov vedie   

Obecný úrad v Lužiankach.  

 

Záver: 

Správa prerokovaná na pedagogickej rade dňa: 24. 08. 2017 

 

Vypracovala: Mgr. Soňa Kochanská 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

      

     

 

 



 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         


