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Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy s materskou školou Nitrica za školský rok 2020/2021

Predkladá:
Mgr. Dana Važanová
riaditeľka školy

Prerokované a schválené v pedagogickej rade školy
dňa 11. 10. 2021
Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ s MŠ Nitrica:
Rada školy odporúča zriaďovateľovi obci Nitrica
s ch v á l i ť – n e s ch v á l i ť
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy s materskou školou Nitrica
za školský rok 2020/21
Ing. Jana Klemanová . . . .. . . . . . . . . . . . . .
predsedníčka Rady školy pri ZŠ s MŠ Nitrica
Stanovisko zriaďovateľa:
Obec Nitrica
s ch v a ľ u j e - n e s ch v a ľ u j e
Správu o výsledkoch a podmienkach
výchovno-vzdelávacej činnosti
Základnej školy s materskou školou Nitrica
za školský rok 2020/2021.

.........................
za zriaďovateľa

Prílohou správy je Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti
materskej školy za školský rok 2020/2021, ktorú vypracovala Anna Lukáčová.
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Identifikačné údaje o škole
Názov školy:

Základná škola s materskou školou Nitrica

Adresa školy:

Nitrica č. 41, 972 22

Tel.

0917 422 866 – riaditeľ školy, zástupkyňa riaditeľa školy
0911 935 358 – ekonómka školy
0915 752 919 – zástupkyňa riaditeľa pre MŠ
0911 213 973 – vedúca školskej jedálne
zsnitrica@gmail.com
www.zsnitrica.sk

E-mail:
www:
Zriaďovateľ:

Obec Nitrica, PSČ 972 22
Tel.: 0954 447 354, 0945 447 308, 0945 447 328

Mená vedúcich zamestnancov:

Mgr. Dana Važanová – riaditeľka školy
Mgr. Iveta Mesíková – zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ
Anna Lukáčová – zástupca riaditeľa školy pre MŠ
Magdaléna Minárová – vedúca technicko-ekonom. úseku
Mária Šišková – vedúca školskej jedálne

Výchovný poradca:

Mgr. Lenka Šúňová

Predseda ZO OZ PŠ a V pri ZŠ s MŠ Nitrica: Mgr. Vladimír Toček
Koordinátor primárnej prevencie: PaedDr. Denisa Cigániková
Koordinátor informatizácie:
Mgr. Dana Važanová
Výchova k ľudským právam:
Mgr. Mariana Halová
Finančná gramotnosť:
Mgr. Kristína Vindišová
Koordinátori prierezových tém v rámci školského vzdelávacieho programu:
Environmentálna výchova:
PaedDr. Denisa Cigániková
Osobnostný a sociálny rozvoj: Mgr. Otília Mittašová
Výchova k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Lenka Šúňová
Ochrana života a jeho zdravia: Ing. Beata Hilkovičová
Mediálna výchova:
Mgr. Iveta Mesíková
Multikultúrna výchova:
JUDr. Peter Beňo
Regionálna výchova a ľudová kultúra: Mgr. Dominika Adamcová
Vedúci PK a MZ:
PK I všeobecnovzdelávacích predmetov:
PK II prírodovedných predmetov:
PK III výchovných predmetov:
MZ 1. – 4. roč.

JUDr. Peter Beňo
PaedDr. Denisa Cigániková
Mgr. Mariana Halová
Mgr. Otília Mittašová
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Rada školy
Predseda RŠ:
Členovia RŠ:

Ing. Jana Klemanová
Jana Struhárová
–
PaedDr. Denisa Cigániková
Mgr. Dana Kudryová
–
Ing. Jozef Berec
–
Ivan Chrenko
Štefan Hank
–
Matúš Humaj
Mgr. Jozef Kudry
–
Mgr. Daniela Rybanská
Stanislav Kytka
–

zvolená za rodičov ZŠ
zvolená za neped. zamestnancov
-zvolená za ped. zamestnancov ZŠ
zvolená za ped. zamestnancov MŠ
delegovaný za zriaďovateľa
delegovaná za zriaďovateľa
delegovaný za zriaďovateľa
delegovaný za zriaďovateľa
zvolený za rodičov ZŠ
zvolená za rodičov ZŠ
zvolená za rodičov MŠ

Predseda Rady rodičov: Martina Chymová

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy
Riaditeľstvo školy spolupracuje s Radou školy, riaditeľ školy je pravidelne prizývaný na jej zasadnutia,
kde podáva informácie o činnosti školy.
Predmetové komisie a metodické združenia:
MZ 1. – 4. ročník
PK I všeobecnovzdelávacích predmetov
PK II prírodovedných predmetov:
PK Výchovných predmetov

Údaje o počte žiakov školy /k 30.6.2021/
Počet tried MŠ:

2

počet detí:

29

Počet tried: 1. – 4. roč.:

4

počet žiakov:

45 + 3

Počet tried: 5. – 9. roč.:

5

počet žiakov:

69 + 1

Počet oddelení ŠKD:

1

počet žiakov:

27

Spolu žiakov:

ZŠ - 114 + 2

MŠ - 29

Počet žiakov so ŠVVP začlenených v bežných triedach:
15 integrovaných a 21 s vývinovými poruchami učenia, 2 žiaci s individuálnym vzdelávaním
Počet žiakov zapísaných do 1.ročníka ZŠ školského roka 2021/2022:
Z toho požiadali o odloženie povinnej školskej dochádzky:
Z toho prestup na inú školu
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14 (2 zahraniční)
1
1

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021
Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
13

Počet žiakov

13

Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole
Prihlásení na SŠ
Gym. 8.roč. Gym. 4.roč. SOŠ Spolu
5

8

13

Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole
Prijatí na SŠ
Gym.8.roč. Gym.4.roč. SOŠ Spolu
5

8

13

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov školy
1. – 4. roč.
44+3
22
5
17
3
-

Počet žiakov
Prospeli s vyznamenaním
Prospeli veľmi dobre
Prospeli
Neprospeli
Nehodnotení
Neklasifikovaní (v 2. – 9. roč.)
Znížená
2. stupňa
známka
3. stupňa
zo správania
4. stupňa

5. – 9. roč.
69+1
25
11
33
1
-

1. – 9. roč.
113+4
47
16
50
4
-

Klasifikácia tried
Trieda

ANJ

BIO

DEJ

ETV

FYZ

GEG

HUV

CHE

INF

MAT

NBV

NEJ

I.
1,22

II.
III.

1,25

1,50

IV.

1,50

1,71

V.

2,00

1,50

1,67

VI.

2,30

1,50

1,70

VII.

1,69

2,00

VIII.

2,33

IX.

2,31

1,72

1,61

1,70

2,20

2,50

2,15

1,92

2,38

1,77

2,23

2,27

2,07

2,20

2,40

2,20

2,87

2,00

1,85

2,23

1,92

2,08

2,62

5

2,15

Trieda

OBN

PRI

PDA

PVO

RUJ

SJL

SPR

ENV

THD

TSV

VLA

VYV

1

I.
1,22

II.

1,67

1

III.

1,25

1,42

1

IV.

1,29

1,71

1

V.

2,00

1

VI.

2,50

1

VII.

2,46

1

VIII.

2,53

1

1,33

IX.

2,23

1

1,38

POZNÁMKA: INF, OBN, VYV, TSV, HUV, THD, NBV, ETV a ANJ v 1.a2.ročníku boli hodnotené slovne.

Školská dochádzka :
Prehľad školskej dochádzky v školskom roku 2020/2021 a porovnanie s predchádzajúcimi
školskými rokmi:
Školský rok
2018/2019

Školský rok
2019/2020

Školský rok
20120/2021

Počet vymeškaných hodín spolu

8675

5405

5 920

Priemer vymeškaných hodín

79,59

47,41

50,16

Počet ospravedlnených hodín

8675

5405

5 920

Priemer ospravedlnených hodín

79,59

47,41

50,16

Počet neospravedlnených hodín

0

0

0

Priemer neospravedlnených hodín

0

0

0
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Odbory a učebné plány
INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ UČEBNÝ PLÁN –ISCED 1
1.
2.
3.

Predmet / ročník
Slovenský jazyk a
literatúra
Prvý cudzí jazyk
Prvouka
Prírodoveda
Vlastiveda
Etická / náboženská
výchova
Matematika
Informatika
Pracovné vyučovanie
Výtvarná výchova
Hudobná výchova
Telesná
a športová
výchova
Súčet hodín v ročníku

ŠV Dotác ŠkV ŠV Dotác ŠkV ŠV Dotác ŠkV ŠV Dotác ŠkV
P
ia
P
P
ia
P
P
ia
P
P
ia
P
9

9
1
1
0
0

8

1
4

2
1

1
4
0
0
2
1

2
21

2
22

1
1

1
4

1

1
1

7
3

1
1

7
3
0
1
1

2
2

7
3
0
2
2

2
1

1
5
0
0
2
1

1
4
1
1
1
1

1
5
1
1
1
1

1
4
1
1
1
1

1
5
1
1
1
1

2
20

2
23

2
23

2
25

2
25

2

1

3

INOVOVANÝ UČEBNÝ PLÁN - 2. stupeň
5.
Predmet

4.

ŠVP

8
1
2
0
0

7
3

6.

1

1

2

7.

8.

1

1

2
26

9.

ŠVP Vol. ŠVP Vol. ŠVP Vol. ŠVP Vol. ŠVP Vol.

Slovenský jazyk a literatúra 25

5

Anglický jazyk

15

3

Druhý cudzí jazyk

4

Fyzika

8

Chémia

5

Biológia

9

2

1

Dejepis

7

1

Geografia

9

2

Občianska náuka

4

1

5

4

5

5

3

3

3

3

2
2

1

1

2
2

1

2

2

1

1

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

Etická/ náboženská výchova 5

1

Matematika

24

4

1

4

Informatika

6

1

1

1

1

1

Technika

5

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

5

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

5
1

4

Hudobná výchova

1

1

1

1

Telesná a športová výchova 10

2

2

2

2

Spolu

24

127

3

25

4

26

5

2

27

4

25

3

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu
pedagogických zamestnancov školy
Zamestnanci
Počet pedag.
prac.

Pracovný pomer
PRACOVNÝ POMER

15

z toho
----materská dovolenka

2

----kratší pracovný
úväzok

Počet nepedag.
prac.

Počet úväzkov pedag.
prac.

Počet úväzkov nepedag.
prac.

4

13

4

0

0

0

1

DOHODY

2

1

56,5(do23.4.2021), 26,1

ZPS

0

1

0

Kvalifikovanosť aktívnych pedagogických pracovníkov
počet

nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu

učiteľov

11

11

vychovávateľov

1

1

asistentov učiteľa

1

1

13

13

0

spolu

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Vzdelávanie zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie

Počet absolventov Počet študujúcich

1.kvalifikačná skúška

0

0

2.kvalifikačná skúška

0

0

štúdium školského manažmentu 0

2

špecializačné inovačné štúdium 0

2

špecializačné kvalifikačné

0

0

postgraduálne

0

0

doplňujúce pedagogické

0

0

adaptačné

2

0

aktualizačné

13

0

8

0

Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád
Názov súťaže

Meno žiaka

Trieda

Kolo

Umiestnenie

Laura Cagáňová

3.

Okresné kolo

29.-31.miesto

Hana Klemanová

4.

Okresné kolo

72.miesto

Sabína Sányová

5.

Okresné kolo

28.-29.miesto

Martin Berec

5.

Okresné kolo

42.-47.miesto

Nikolas Humaj

3.

Celoslovenské kolo úspešný riešiteľ

Matematická súťaž Maksík Eliška Šúňová

3.

Celoslovenské kolo úspešný riešiteľ

Hugo Sebastián Mišiak 3.

Celoslovenské kolo úspešný riešiteľ

Laura Cagáňová

3.

Celoslovenské kolo úspešný riešiteľ

Laura Cagáňová

3.

Celoslovenské kolo úspešný riešiteľ

Pytagoriáda

Matematikcký Klokan

Všedkovedko

V školskom roku 2021sme na našej škole koordinovali súťaže neziskovej organizácie Talentída.
Vzhľadom na počet talentov, ktoré sme získali sme boli zaradení do súťaže „Zbierame talenty“.
Súťaž Pytagoriáda prebehla prezenčne (1.stupeň) a online (2.stupeň), školského kola sa zúčastnilo 23
žiakov 9. – 10.12.2020 , z toho úspešných riešiteľov bolo 11. Do okresného kola pozvali 6 žiakov 13.
– 14. 4. 2021 tiež online.
Súťaž Matematický Klokan prebehla online v čase 19. - 23.4.2021. Zúčastnilo sa jej 16 žiakov, 1 žiak
získal diplom úspešného riešiteľa, ostatní získali účastnícky diplom.
Na škole sme uskutočnili školské kolo Hviezdoslavovho Kubína len na 1.stupni, nikto nepostúpil do
okresného kola.
Aktivity a prezentácia na verejnosti
V školskom roku 2020/2021 sme využívali na ekonomické a administratívne účely v práci
vedenia školy a učiteľov program e-škola a e-tlačivá. Triedni učitelia dopĺňali údaje o prospechu
a dochádzke, po celý školský rok využívali internetovú žiacku knižku. Spracovanie všetkých ostatných
údajov zabezpečovala zástupkyňa riaditeľa školy a riaditeľ školy.
Škola sa aj v tomto školskom roku prezentovala na verejnosti na webovej stránke, ktorú
spravovala riaditeľka školy.
Škola aktívne pristupovala k výchove žiakov k ľudským právam. Škola ďalší rok pokračovala
v plnení rôznych aktivít z projektu „Škola priateľská k deťom“, aj napriek tomu, že priamo v ňom
nebola zapojená. Po vedením Mgr. Mariany Halovej boli žiaci motivovaní a vedení takým spôsobom,
aby problematika ľudských práv vzbudzovala ich záujem a viedla ich k aktívnemu osvojovaniu si
základných pojmov, vedomostí, zručností a návykov v súlade s Národným plánom výchovy k ľudským
právam.
Organizovali sme zbierku Hodina deťom ( výťažok zo zbierky bol zaslaný Nadácii Hodina
deťom, ktorá podporuje oblasti práce s deťmi a mladými. Kontrolovali sme dodržiavanie práv detí na
našej škole.
Na nástenných paneloch na hlavnej chodbe školy sme žiakom približovali tematiku ľudských
práv, protidrogovej výchovy, európskej spolupatričnosti a krásy našej vlasti. Pripravovali sme literárne
nástenky, žiacke literárne práce, galérie spisovateľov, ale tiež výtvarné nástenky s prácami žiakov
vytvorenými v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu a výchovnej činnosti v ŠKD.
Počas celého školského roka si vyučujúci požičiavali knihy pre žiakov, ktoré využívali ako
doplnkové čítanie na vyučovaní. Kládli sme dôraz na mimočítankové čítanie, rozvoj čitateľskej
gramotnosti. V rámci slovenského jazyka sme pripravovali žiakov na školské a okresné kolo
Hviezdoslavovho Kubína a školskej súťaže o najkrajšie písmo Valentínko.
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V matematike sme sa zameriavali na rozvoj logického myslenia a zvyšovanie matematickej
gramotnosti. Žiakov sme zapojili do stabilných matematických súťaži, ako sú Matematická olympiáda,
Matematický klokan, Maksík a Pytagoriáda. Na hodinách informatiky a informatickej výchovy žiaci
súťažili v celoslovenskej on-line súťaži iBobor.
Prierezová téma Regionálna výchova sa uplatňovala počas vyučovania predmetov: výtvarná
a hudobná výchova, slovenský jazyk a literárna výchova, výchova umením, pracovné vyučovanie,
dejepis, prírodoveda, prvouka, vlastiveda, biológia, občianska výchova a geografia. Cieľom činností
bolo pestovanie a rozvíjanie citu ku krásam svojho regiónu, prírody, staviteľstva, ľudového umenia a
spoznávanie kultúrneho dedičstva našich predkov. Edukačná činnosť bola zameraná na to, aby žiaci v
rámci regionálnej výchovy poznali históriu a kultúru obce Nitrica a našej vlasti.
Aktivity v rámci multikultúrnej výchovy boli zamerané na rozvoj interkultúrnych kompetencií
ako súboru schopností človeka, jeho zručností, poznatkov a postojov. Interkultúrne kompetencie sú
schopnosťami pre efektívnu komunikáciu a spoluprácu s príslušníkmi iných kultúr.
Všetky činnosti žiakov a učiteľov v rámci prierezovej témy multikultúrna výchova smerovali
k rozvoju :
• poznania – poskytuje vybrané informácie o iných kultúrach a o vzťahoch kultúr,
• sebareflexie – pomáha uvedomiť si korene, možnosti i ohraničenia vlastnej kultúry,
• tolerancie – podnecuje tolerantné postoje voči príslušníkom odlišných kultúr,
• empatie – rozvíja porozumenie pre odlišné vnímanie sveta a pre odlišné životné štýly v iných
kultúrach,
• akceptácie – vedie k akceptovaniu príslušníkov odlišných kultúr ako plnoprávnych členov
spoločenstva,
• spolupráce – motivuje k spolupráci s príslušníkmi odlišných kultúr, rozvíja postoje a zručnosti
nevyhnutné pre spoluprácu.
Žiaci pochopili ako môžu prispieť:
• k odstraňovaniu konfliktov medzi príslušníkmi odlišných kultúr,
• k pokojnému spolunažívaniu medzi príslušníkmi odlišných kultúr,
• k zníženiu možnosti vzniku nových kultúrnych konfliktov.
Multikultúrna výchova bola začlenená ako prierezová téma do rôznych školských predmetov,
pretože takmer v každom školskom predmete je možné nájsť medzikultúrne súvislosti a žiakov je
možné viesť k tolerancii a spolupráci prostredníctvom multikultúrnych tém.
V prierezovej téme finančná gramotnosť sme sa učili o význame financií pre rodinu,
porovnávali sme hodnotu práce vo vyspelých krajinách s prácou u nás. Hovorili sme o podmienkach
života v bohatých krajinách a porovnávali sme ju s krajinami tretieho sveta, učili sme sa o princípoch
sporenia, o bankových kartách a nebezpečenstve bankomatov a mnohé iné veci.
V rámci primárnej prevencie sme sa veľa rozprávali a besedovali s deťmi na triednických
hodinách o nežiaducich účinkoch návykových látok, žiaci samostatne vytvárali výtvarné a literárne
práce s protidrogovou tematikou.
Žiakov sme učili prezentovať svoje vedomosti a zručnosti pred spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi
a na verejnosti. V prierezovej téme Ochrana života a jeho zdravia sme sa venovali zdravotnému
životnému štýlu, v rámci didaktických hier a účelových cvičení sme rozvíjali pohybové kompetencie
a teoretické poznatky a vedomosti o bezpečnosti.
Už dlhé roky spolupracujeme s MŠ. Tento rok nebolo možné navštíviť predškolákov
a spoznať sa s nimi kvôli pandémii.
Keďže sa nemohol uskutočniť Karneval pre žiakov v škole, pani učiteľky ho urobili
online, počas dištančného vzdelávania. Bolo to príjemné dopoludnie a deti sa zabavili a odreagovali
v tomto ťažkom období.
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Zapojili sme sa do aktivít ku Dňu Zeme. Každá trieda si zvolila činnosť, ktorou prispela
k ochrane alebo ku skrášleniu životného prostredia.
V rámci MDD sme sa venovali rôznym hravým aktivitám v areáli školy. Tieto aktivity si tento
rok pripravili pre svojich spolužiakov a deti z MŠ žiaci 9.ročníka a pomáhali im aj niektorí ôsmaci. Na
záver si spolu zatancovali, čo sa im veľmi páčilo.
Prostredníctvom všetkých činností v škole i mimo nej sme sa snažili plniť ciele a úlohy
stanovené v pláne práce školy na tento školský rok.
Medzi aktivity, ktoré organizujeme pravidelne patria:
dopravná výchova – kde si žiaci upevňujú svoje vedomosti z oblasti dopravnej výchovy,
nadobudnú aj praktické zručnosti – žiaci 3. ročníka – tento rok sa neuskutočnilo kvôli pandémii
koronavírusu
plavecký výcvik – nie
lyžiarsky výcvik – tento rok nie
škola v prírode – tento rok nie
Toto sú aktivity, ktoré veľmi radi organizujeme, avšak tento rok sa neuskutočnila ani jedna z nich
kvôli pandémii koronavírusu.

Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Projekt - Baterky na správnom mieste
Projekt BATERKY NA SPRÁVNOM MIESTE prebieha na školách už od roku 2000. Aj naša škola
realizuje zber vybitých batérií.
Projekt Separáciou odpadu k zdravšiemu prostrediu .
Odpad je vec, ktorej sa majiteľ chce zbaviť, alebo tiež hnuteľná vec, ktorej odstránenie je potrebné z
hľadiska ochrany životného prostredia. Triedenie odpadu je dnes nevyhnutnosťou. Životné prostredie
je dnes veľmi znečistené. Preto treba vzdelávať už naše deti od útleho veku. Úlohou školy je vzdelávať
a pripravovať deti a mládež nielen na odbornosť, ale aj na každodenný život. Preto aj my na našej škole
realizujeme recyklovanie. Na hlavnú chodbu sme zakúpili nové nádoby na separovaný odpad a tiež sme
zabezpečili ďalšie nádoby na separovanie odpadu, ktoré sa nachádzajú v areáli školy a boli
dodané Obecným úradom v Nitrici.
Rozvojový projekt Čítame radi 2
Ide o projekt na podporu čitateľskej gramotnosti, ktoré vyhlásilo ministerstvo školstva. Získali sme
sumu 800 eur na nákup nových kníh, kde sme sa zamerali, hlavne na súčasných autorov, so zámerom
zvýšiť u žiakov záujem o mimočítankové čítanie. Na hlavnej chodbe boli pre tieto knihy zakúpené nové
police.
Projekt Školské ovocie a Školský mliečny program – realizované v rámci stravovania v ŠJ.
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Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo
pre žiakov v ich voľnom čase
Voľnočasové aktivity
Názov záujmového krúžku Počet skupín

Vedúci

florbal

Mgr. Vladimír Dufek

Dramatický krúžok

PaedDr. Denisa Cigániková

Ľudové tradície

Mgr. Mariana Halová

Zdravá výživa

Mgr. Vladimír Toček

Hasičský krúžok

Branislav Líška

V tomto školskom roku nebola vykonávaná činnosť krúžkov z dôvodu pandemických
opatrení Covid 19.

Vyhodnotenie plnenia hlavných úloh školy
Podľa nariadenia Ministerstva školstva SR bolo vyučovanie prerušené z dôvodu šíriacej sa
pandémie na obdobie od 26.10.2020 do 19.4.2021 na 2. stupni a od 14.12 2020 do 26.22021 na
1.stupni
Hlavné úlohy z plánu školy boli splnené čiastočne, vzhľadom na mimoriadnu situáciu, ktorá
nastala vo výchovno-vzdelávacom procese na našej ZŠ v dôsledku ochorenia Covid.
Témy predmetových učebných osnov a tiež všetky prierezové témy sme rozvíjali v zmysle
školského vzdelávacieho programu. Pripomínali sme si významné dni, besedovali, organizovali sme
aktivity, alebo sme sa zapájali do ponúkaných aktivít.
Žiaci mali obmedzenú možnosti prezentovať sa v súťažiach, kultúrnych zábavných či
prezentačných podujatiach. Podľa možností sme organizovali školské kolá súťaží víťazi ktorých
reprezentovali školu v okresných kolách.
Viedli sme žiakov k rozvoju svojich schopností, zručností a daností, k uchovávaniu tradícií,
upevňovaniu lásky k vlasti, národu, k svojej obci. Snažili sme sa využívať IKT pri získavaní
poznatkov z internetu, pri oboznamovaní s niektorými témami učiva, pri počúvaní hudobných ukážok,
pri prezentácii výtvarných diel, pri prezentácii práce žiakov.
Viedli sme žiakov k tvorivosti, samostatnosti, kreativite, ale aj k pracovitosti, k efektívnemu
využívaniu materiálov, k dodržiavaniu pravidiel fair play, k sebahodnoteniu a zodpovednosti. Učili ich
dbať na estetickú úpravu, kládli dôraz na prehlbovanie komunikatívnosti žiakov, rozvoj zručností a
pohybových schopností.
Vo vyučovaní sme sa snažili výchovu viesť v duchu humanizmu a predchádzaniu rôznych
foriem diskriminácie a šikanovania.
Počas dištančného vzdelávania sme vyučovali prostredníctvom aplikácie ZOOM, s rodičmi
a žiakmi sme komunikovali cez zborovňu, mail, messenger a digitálnu učebnicu. Učitelia využívali
nasledovné metódy: vysvetľovanie, samostatná práca, práca s textom, skupinová práca, videohovor,
demonštračné metódy (demonštrácia obrazov, akustická demonštrácia), práca s internetom, tvorivé
písanie, práca s internetom. Online vyučovania sa zúčastňovali všetci žiaci.
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Žiakom boli zadávané úlohy, za ktoré dostávali následné hodnotenie k svojej práci obratom ,
tiež usmernenia, vysvetlenia k učivu, ak niečo urobili nesprávne - cez zborovňu, prípadne masenger a
email. Zároveň dostali hodnotenie do internetovej žiackej knižky. Môžeme konštatovať, že väčšina
žiakov sa do dištančného vzdelávania zapájala pravidelne (boli aj takí, ktorí mali absencie), úlohy
posielali načas (niektorí aj s oneskorením, alebo aj vôbec), rodičia a ich deti pristupovali k vyučovaniu
veľmi zodpovedne (až na niekoľko výnimiek). Dištančné vzdelávanie v tejto mimoriadnej situácii bolo
zvládnuté na veľmi dobrej úrovni, vďaka spolupráci rodičov, učiteľov a žiakov a individuálneho
doučovania žiakov.
Kritériá hodnotenia počas dištančného vzdelávania:
 účasť na online vyučovaní
 aktivita na online hodinách
 kvalita vypracovania zadaní
 pravidelnosť zasielania domácich vypracovaní
Pri preberaní učiva sme postupovali podľa dokumentu Obsah vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho
prerušenia vyučovania v školách, ktoré zadal Štátny pedagogický ústav dňa 28.4.2020. Od 19.4.2020
nastúpili do školy 8. a 9. ročníky. Nasledovalo opakovanie a upevňovanie učiva, precvičovanie
prebratého učiva počas dištančného vzdelávania. Ročníky 6. – 9. boli naďalej vzdelávané dištančným
spôsobom. Od 26.4.2021 nastúpili zvyšné ročníky 5., 6. a 7. ročníky. Po skončení dištančného
vzdelávania sa pokračovalo v učebných osnovách. Žiaci si naďalej upevňovali nadobudnuté vedomosti,
opakovali svoje poznatky a rozširovali si ich.
Počas obdobia v škole sme priebežne klasifikovali žiakov známkou okrem žiakov 1. ročníka
Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania kvôli Covid-19 v školách nerealizuje len
formou klasifikácie, ale aj slovným hodnotením. Priebežné hodnotenie malo charakter konštruktívnej
spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa. Malo motivačný charakter, pomenovali sme
žiakom chyby, ktoré robili a navrhli postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie malo značne
individualizovaný charakter, zohľadňovalo vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadalo na jeho
momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť.
Testovanie 5-2020
V školskom roku 2020/2021 sa v dôsledku pandémie neuskutočnilo.
Testovanie 9 - 2020
V školskom roku 2020/2021 sa v dôsledku pandémie neuskutočnilo.
Školský klub detí:
Do školského klubu detí bolo v školskom roku 2020/2021 zapísaných 27 detí z ročníkov 1. - 4.
Činnosť ŠKD prebiehala v čase od 11.20 do 15.30 hod.,podľa výchovno-vzdelávacieho plánu ŠKD
Slniečko. Deti sa venovali vzdelávacím i oddychovým aktivitám, rozvoju poznania, manuálnej
zručnosti, pohybových daností, ale aj hodnotových postojov človeka. V prípade pekného počasia trávili
deti čas vonku - v priestrannom školskom areáli, kde sa venovali športovým aktivitám a hre na
drevených preliezačkách a pieskovisku. Vychovávateľka činnosť prispôsobovala individuálnym
13

potrebám i záujmom prihlásených detí. V čase ŠKD mohli žiaci navštevovať krúžky organizované
školou a ZUŠ Nováky, ktorá vyučovala priamo v ZŠ s MŠ Nitrica.

Spolupráca školy s rodičmi
Riaditeľstvo školy spolupracuje s Rodičovskou radou. Rodičovská rada prispieva finančne na
niektoré podujatia organizované školou, odmeňuje pri príležitosti ukončenia školského roka úspešných
žiakov školy, podieľa sa na nákupe učebných pomôcok. Rodičovská rada je registrovaná ako forma
občianskeho združenia, na ktoré prispievajú rodičia žiakov, priaznivci školy a právnické osoby 2% dane
z príjmu.
Žiaci i rodičia majú možnosť využívať v čase mimo vyučovania školské multifunkčné ihrisko
a tiež vonkajšieho workoutového ihrisko, ktoré obec dala postaviť v areali školy.

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Škola je dvojposchodová budova. Priestory sú rozdelené pre materskú školu (prízemie) a
základnú školu. V materskej škole sú 2 triedy / výdajňa stravy, 1 spálňa, sociálne zariadenia.
Na prízemí ZŠ bola umiestnená okrem MŠ aj IKT učebňa, ďalšie priestory základnej školy sú
na 1. a 2. poschodí. Základná škola má spolu 9 klasických učební, 2 špeciálne učebne (učebňa IKT a
učebňa fyziky a chémie) a šesť kabinetov (v niektorých sú kabinetné zbierky z viacerých predmetov).
Na prvom poschodí sa nachádzajú okrem tried sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov,
kancelária ekonómky, riaditeľňa a zborovňa. Na chodbách obidvoch poschodí sú vytvorené priestory
so skrinkami a lavičkami na odkladanie odevov a prezúvanie obuvi. Súčasťou školy je tiež budova
telocvične a školských dielní, malá budova náraďovne a budova zariadenia školského stravovania,
v ktorej sa nachádza priestor – školská knižnica, ktoré sú samostatnými budovami. Žiaci sa do nich
presúvajú počas prestávok cez školský dvor.
Príležitosti, úspechy:
Škola má veľký priestranný areál, na ktorom sú športové ihriská, pieskové doskočisko, detské
ihrisko s drevenými preliezačkami a trávnaté plochy s vysadenou zeleňou, s mnohými ihličnatými
a listnatými stromami. Vybavenie kabinetov je na priemernej úrovni, učebné pomôcky a metodiky
dopĺňame postupne v závislosti od finančných možností školy.
V piatich triedach využívame interaktívne tabule. V štyroch učebniach je nová modernejšia
tabuľa so zatváracími krídlami, ktoré sú z vonkajšej strany biele magnetické.
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Máme k dispozícii veľkú telocvičňu, multifunkčné ihrisko a vonkajšieho workoutového ihrisko.
Využívajú ich aj občania obce a záujemci z blízkeho okolia.
Na zabezpečenie praktickej časti výchovno-vzdelávacieho procesu sme používali školské
dielne, počítačovú učebňu a špeciálnu učebňa fyziky a chémie.
Počas dištannej výučby sa nám podarilo vymaľovať jednu triedu, zariadiť ju novými skrinkami
a z 2% daní bola zakúpená nová tabuľa.
Na chodbách a v kabinetoch sa robilo veľké upratovanie. Podarilo sa nám z rozpočtu školy
zabezpečiť vymaľovanie hlavnej a prístupovej chodby a schodiska medzi nimi. Po vymaľovaní sa
zakúpili a namontovali nové svietidla. Namiesto starých vešiakov a lavičiek sme na chodbe umiestnili
skrinky z MŠ a zakúpili sme 14 farebných taburetiek. Pán školník natrel zábradlie na schodoch.
V prípade potreby, počas vyučovania vonku boli zakúpené farebné drevené stoličky – 20 kusov.
Na škole sme zabezpečili prekabelovanie internetu, nastavenie siete podľa potrieb školy.
Zakúpili sme pre učiteľov multifunkčné čiernobiele a farebné zariadenia – môžu tlačiť priamo
s notebokov cez wifi.
Do telocvične do šatní boli zakúpené nové lavičky.
Do ŠKD boli zakúpené nové skrinky a žalúzie na okná.
Z príspevku na covid 19 boli zakúpené 2 difúzery, 1 germicídny žiarič, 1 prenosná dezinfekcia
na stojane, dávkovače mydla ku všetkým umývadlám a dávkovače papierových utierok na WC, toaletný
papier, papierové utierky a potrebné dezinfekčné prostriedky.
Do ŠJ bol Obecným úradom v Nitrici zakúpený konvektomat.
Na školskom dvore deti využívali ihrisko s preliezačkami a pieskoviskom, ktoré vo veľkej miere
poslúžilo aj deťom zo školského klubu detí.
Spolupráca so zriaďovateľom je výborná, v prípade havarijného stavu aj akýchkoľvek
čiastkových problémov nám bol vždy ochotný pomôcť vyriešiť situáciu. Vzhľadom na to, že školský
areál má veľmi veľkú rozlohu, pomáhal nám aj s udržiavaním trávnatého porastu.
Nedostatky, problémy, plány:
V telocvični sa už vymenila podlaha, ale stále potrebujeme rekonštrukciu hygienických
zariadení pri telocvični, ktoré sú značne zastaralé, tiež by bolo vhodné v nich vymeniť svietidlá. Je
potrebné vymeniť linoleum v šatniach. Vo výchovno-vzdelávacom procese by sme chceli využívať
moderné vyučovacie pomôcky, chýbajú nám potrebné finančné prostriedky.
Pri odvetrávacích komínoch nad 2 učebňami zateká, je potrebná oprava strechy.
Knižnica je v priestoroch budovy školskej jedálne, je zariadená zastaralým nábytkom,
potrebovala by modernizáciu. Tiež nám chýbajú priestory na jazykovú učebňu. V budúcnosti, ak
budeme mať potrebné finančné prostriedky, by sme chceli interiér školy vybaviť modernejším
nábytkom v ďalších triedach, v zborovni, v riaditeľni, na chodbách a vymaľovať ďalšie chodby.
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Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej
činnosti školy
1. Dotácie zo ŠR- ZŠ s MŠ Nitrica bola financovaná z dvoch zdrojov:
 prvý zdroj je z rozpočtovej kapitoly z MV SR cez OÚ Nitrica – ZŠ - prenesené kompetencie
 druhý zdroj je z rozpočtovej kapitoly MF SR– z podielových daní cez OÚ Nitrica – MŠ, ŠKD
– originálne kompetencie
Dotácie zo ŠR – ZŠ
372 706,00 €
MŠ
96 783,00 €
príspevok štátu pre deti predškolského veku
1 177,00 €
ŠKD
15 521,00 €
2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo
inej osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť voči žiakovi:
- príspevok rodičov detí MŠ:
559,00 €
na l dieťa 5,00 €/mesačne
- príspevok rodičov detí ŠKD:
570,00 €
na 1 dieťa 5,00 €/mesačne
Finančné prostriedky boli použité na nákup skriniek a žalúzii do ŠKD.
3. Finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa
financovaných aktivít:
príjem:
3 519,00 €
výdavky - odmeny ved. krúž.:
0,00 €
- dezinf. a hyg. potreby:
1 407,00 €
- lavičky a farebné stoličky 2 112,00 €
Finančné prostriedky Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ Nitrica:
A/ pokladňa
Príjmy: 1 770,62 €, z toho:
Dotácia zo šk. r. 2019/20
Príspevky rodičov ZRPŠ

858,62 €
912,00 €

Výdavky: 1 184,74 €, z toho:
Mikulášske darčeky
Recepcia (zač. šk. roka)
MDD
Odmeny za súťaže
Darček deviataci,prváci
Poistné
Klokan

Zostatok k 31.8.2021:

169,88 €
140,79 €
259,55 €
209,62 €
79,58 €
249,32 €
76,00 €

585,88 €
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B/ bankový účet (2%)
Príjmy
Stav k 31. 8. 2020:
Príjmy z 2% dane:
Hotovosť:
Príjmy spolu:
Výdavky
notársky úrad
výpis z účtu
členské RZ
školská tabuľa
ústredňa
Výdavky spolu:

1 651,70 €
863,10 €
0,00 €
2 514,80 €
90,00 €
4,00 €
94,40 €
822,60 €
776,40 €
1 787,40 €

Zostatok k 31.8.2020 727,40 €, z toho hotovosť 00,00 €.

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, alebo má nedostatky
Pozitíva:
- nízke počty žiakov v jednotlivých triedach (max. 18) – priestor pre individuálny prístup učiteľa
k žiakom a pre uplatnenie každého žiaka
- vysoká kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov
- priateľská atmosféra v triedach, vo vzťahoch žiak – žiak, žiak - učiteľ
- hľadanie a striedanie rôznych foriem a metód práce na 1. aj 2. stupni
- využívanie dialógu vo vyučovacom procese, hlavne na hodinách prírodovedy, vlastivedy,
slohu, dejepisu, geografie
- uplatňovanie regionálnych prvkov na hodinách prírodovedy a vlastivedy, geografie a
dejepisu
- prehlbovanie národného cítenia, podpora európskeho povedomia žiakov
- výchova k dodržiavaniu a uplatňovaniu ľudských práv
- pravidelné pripomínanie významných dní, vysvetľovanie ich významu rôznymi formami
- rozvíjanie prvkov environmentálnej výchovy, podnecovanie žiakov k praktickej ochrane
a k zveľaďovaniu životného prostredia, k separácii odpadu
- zapájanie nadaných žiakov do riešenia olympiád, súťaží, prípravy kultúrnych programov
- venovanie pozornosti boju proti drogovej závislosti, alkoholizmu, nebezpečnému správaniu
- využívanie e-školy pri práci učiteľa, k zberu a spracovaniu údajov
- prezentácia školy prostredníctvom webovej stránky školy
- poskytnutie rozmanitej krúžkovej činnosti žiakom, podpora krúžkov na rozvoj telesnej aktivity
- v slovenskom jazyku zameriavanie na čítanie a pravopis, vedenie žiakov aj k tvorivosti
zapájaním sa do rôznych literárnych súťaží
- pravidelné zapájanie žiakov do matematických súťaží
- využívanie IKT vo vyučovacom procese, využívanie učebne s počítačmi
- používanie výukového softvéru na vyučovaní
- využívanie interaktívnych tabúľ
- spolupráca školy so Základnou umeleckou školou Nováky, vyučovanie učiteľmi ZUŠ priamo
v priestoroch ZŠ s MŠ Nitrica
- úzka spolupráca s MŠ, ktorá sídli priamo v budove základnej školy
- existencia „Školského parlamentu“ na škole, jeho aktívna pomoc pri príprave a zabezpečovaní
rôznych školských podujatí a akcií
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Negatíva :
- slabé vyjadrovacie schopnosti žiakov, zlá komunikatívnosť na hod. čítania, slohu, dejepisu,
geografie, literárnej výchovy, z toho vyplýva aj problém reprodukcie prečítaného učiva alebo
článku vo všetkých ročníkoch,
- nedostatok priestorov pre jednotlivé kabinetné zbierky
- nedostatok financií na obnovu školy
- nedostatok finančných prostriedkov na obnovu interiérového vybavenia školy a materskej školy
- nedostatočné vybavenie dielní a náradia pre práce na školskom pozemku a úpravách areálu
školy
- oddelenie priestorov ŠJ a telocvične od budovy školy - sťažené presuny za nepriaznivého a
chladného počasia
- nutnosť opravy elektroinštalácie
- modernizovať sociálne zariadenia a šatne v telocvični
Ďalšie informácie
Vzájomné vzťahy medzi subjektmi podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní
A) Počas celého školského roka spolupracujeme s materskou školou - najmä pri príprave zápisu
žiakov do prvej triedy, ale aj vzájomnými návštevami žiakov a vyučujúcich prvého ročníka s deťmi
a učiteľkami v škôlke a naopak, uľahčujeme tak adaptačný proces detí na školu.
Spoločné aktivity s materskou školou:
-

Vianočný program školy
Mikuláš
Divadelné predstavenie
Práca na počítači
Návšteva detí ZŠ v materskej škole
Návšteva detí MŠ v základnej škole
Zberové aktivity

B)
Škola úzko spolupracovala so Základnou umeleckou školou Nováky, vyučovanie prebiehalo
učiteľmi ZUŠ priamo v priestoroch ZŠ s MŠ Nitrica.
C) Škola úzko spolupracovala so svojím zriaďovateľom, so Školským úradom v Novákoch, s Radou
rodičov a Radou školy. Dobrá spolupráca fungovala aj s farským úradom, s Dobrovoľným hasičským
zborom v Nitrici, s Policajným zborom v Trenčíne, s obecnou knižnicou a s kresťanským hnutím eRko.
Združenie rodičov pri ZŠ s MŠ Nitrica podporili finančne jednotlivci, ale aj firmy odovzdaním 2%
z daní. Práve vďaka nim sme mohli jednu triedu doplniť novým školským nábytkom. Tiež nám finančné
prostriedky z týchto zdrojov slúžia na odmeňovanie žiakov za dosiahnuté úspechy. Pravidelne sme
udržiavali kontakty s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Prievidzi,
spolupracovali sme s logopedičkou zo Súkromného centra špeciálno-pedagogického poradenstva
v Zemianskych Kostoľanoch.

Správu vypracoval: Mgr. Iveta Mesíková, ZRŠ
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