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CHARAKTERISTIKA 

 

Základná škola kniežaťa Pribinu v Nitre (ďalej ZŠ) je plnoorganizovanou školou, 

ktorá má v meste Nitra veľmi dobré meno. Budova školy má 80-ročnú  bohatú históriu, 

je súčasťou areálu bývalej Štátnej meštianskej školy a vily riaditeľa. Rozhodnutím 

Ministerstva kultúry SR bola v roku 1998 vyhlásená za kultúrnu pamiatku. Informácie 

o škole si verejnosť nájde na www.zspribinunr.edupage.org 

 

V šk. roku 2016/2017 má ZŠ kniežaťa Pribinu 23 tried s 510 žiakmi: 

 12 tried – primárne vzdelávanie (1. – 4. ročník); 

 11 tried – nižšie stredné vzdelávanie ( 5. – 9. ročník); 

 9 oddelení ŠKD (Školský klub detí); 

 4 oddelenia CVČ (Centrum voľného času). 

 

Vyučovanie anglického jazyka sa poskytuje nadštandardne už od prvého ročníka, 

druhý jazyk (nemčina, francúzština a španielčina) sa vyučuje od piateho ročníka. Na 

vyučovanie cudzích jazykov sa využívajú tri jazykové triedy.  

Na druhom stupni žiaci nemajú kmeňové triedy, ale odborne zamerané učebne 

na fyziku–chémiu, biológiu, geografiu, matematiku, slovenský jazyk a cudzie jazyky. 

Na prízemí školy sa nachádza dielňa a kuchynka určené na vyučovanie predmetu 

Technika. 

V areáli školy sa nachádza ďalšia budova, tzv. domček, kde sú dve triedy na 

primárne vyučovanie a v suteréne sa nachádza keramická dielňa. 

Súčasťou areálu školy je telocvičňa a multifunkčné športové ihrisko, ktoré sú 

využívané na vyučovanie a aj v mimovyučovacom čase na športové vyžitie, súťaže 

a na prenájom. Od druhého ročníka sa na ZŠ vyučuje informatická výchova a 

informatika. Na vyučovanie týchto predmetov sa používajú tri učebne s výpočtovou 

technikou. Na treťom poschodí bola vybudovaná školská knižnica, ktorá má 

viacúčelové využitie. Na prízemí školy sa nachádza miestnosť určená pre špeciálneho 

pedagóga a asistentov s primerane vybaveným vhodným nábytkom a špeciálnymi 

pomôckami. 

 Škola poskytuje pestrú mimoškolskú činnosť v záujmových útvaroch a CVČ, 

ktoré sa zameriava na volejbal, stolný tenis a šach. V ŠKD pracuje deväť oddelení, 

navštevuje ho 95 % detí primárneho vzdelávania. Stravovanie žiakov a pedagógov 

zabezpečuje školská jedáleň s novozrekonštruovanou kuchyňou.  

Medzi najväčšie pozitíva školy patrí jej dobré meno, dostatok žiakov - záujem 

o umiestnenie žiakov do školy, dobré ekonomické hospodárenie - dostatok finančných 

prostriedkov, kvalitné až nadštandardné technické vybavenie školy, kvalifikovaný 

mladý pedagogický zbor, veľmi dobré výsledky v testovaní, zameranie na vyučovanie 

cudzích jazykov a podpora športových aktivít.  

http://www.zspribinunr.edupage.org/
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Určitými rizikami môže byť vek budovy a náročná rekonštrukcia kultúrnej pamiatky, 

obmedzené priestorové možnosti, nedostatočne veľký areál školy, jedna telocvičňa, 

množstvo techniky náročnej na údržbu, menší počet žiakov z obvodu.  

V šk. roku 2016/17 bola zriaďovateľom - mestom Nitra - zrealizovaná 

rekonštrukcia strechy a obvodového plášťa školy. Počas rekonštrukcie bolo čiastočne 

zrekonštruované druhé poschodie školy a telocvičňa. 
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NÁVRH ÚLOH A CIEĽOV, KTORÉ ZABEZPEČIA 

ĎALŠIU STABILITU ŠKOLY  

A JEJ VŠESTRANNÝ ROZVOJ 

 

Koncepcia sa zameriava na oblasti, ktorých fungovanie považujeme za 

najdôležitejšie pre splnenie cieľa:  vytvorenie podnetného prostredia, ktoré spoločnými 

silami spoluvytvárajú žiaci, učitelia, nepedagogickí pracovníci, rodičia žiakov a priatelia 

školy a každý žiak je spoluzodpovedný za kvalitu svojej práce a svojej vzdelanosti.  

1 HUMANIZÁCIA ŠKOLY A JEJ PROSTREDIA 

 vytvárať neohrozené prostredie s nulovou toleranciou a prevenciou proti 

šikanovaniu, agresivite, drogovej závislosti a prejavom intolerancie;               

dôsledne dbať na okamžité riešenie v spolupráci s CPPPaP, políciou a Oddelením 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v Nitre;  

 vytvárať podmienky na budovanie oddychových kútikov a kútikov živej prírody 

v triedach a na chodbách školy; 

 postupne začať budovať galériu absolventov školy na druhom poschodí ZŠ; 

 priestory školy vo väčšej miere priblížiť detskému užívateľovi, na zatraktívnenie 

prostredia využiť práce detí, fotografie z podujatí a pod.; 

 každoročne udeľovať „cenu riaditeľky školy“ najúspešnejším žiakom 9. ročníka; 

 vytvoriť kvalitnejšie priestorové podmienky na prácu pedagógom prostredníctvom 

postupnej rekonštrukcie zborovne; 

 finančne a personálne podporiť spoluprácu s nevidiacimi a slabozrakými deťmi 

v rámci projektu Tulipán a Biela pastelka; vytvoriť nástenku v braillovom písme; 

 každoročne pripraviť predajnú výstavu prác žiakov školy, výťažok darovať 

charitatívnej organizácii; 

 vytvárať pozitívny vzťah u žiakov, rodičov, učiteľov a  širokej verejnosti ku škole 

zapájaním do diania v škole; v spolupráci so ZRŠ "Rodičia deťom ZŠ kniežaťa 

Pribinu" každoročne organizovať spoločné neformálne stretnutia, napr. Rodinnú 

olympiádu pre rodičov a pedagógov školy; 

2 VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES  

 vytvárať podmienky, aby každý žiak v škole mal možnosť zažiť úspech, preukázať 

svoje vedomosti, napr. formou školskej žiackej konferencie „Cyrilometodská 

tradícia vzdelanosti“; 

 vyžadovať od pedagógov, aby postupne implementovali časovo-tematické plány 

jednotlivých predmetov do databázy školy AsC Agenda; 
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 pravidelne aktualizovať webové sídlo školy, prezentovať školu aj na sociálnych 

sieťach a poskytovať tak verejnosti informácie o dianí v škole; 

 venovať prioritnú pozornosť kvalite absolventa našej školy; každoročne dosahovať 

v celoslovenskom testovaní výsledky žiakov minimálne nad slovenský priemer; 

v rebríčku škôl INEKO dosahovať popredné miesta medzi nitrianskymi školami a v 

kraji; 

 podporiť tímovú spoluprácu vedenia školy a učiteľov, podieľať sa na spoločnej 

tvorbe Školského vzdelávacieho programu ISCED1 a ISCED2;  

 zabezpečiť účasť zástupcov vedenia školy na zasadnutiach PK a MZ a vyvodzovať 

závery pre ďalšiu činnosť; 

 dopravnú výchovu realizovať prostredníctvom DDI, vlastných akcií a prenosných 

dopravných značiek, v súlade so školským projektom Bezpečná škola; 

 v spolupráci s výchovným poradcom a pedagógmi uskutočňovať prieskumy 

spokojnosti s kvalitou výchovno – vzdelávacieho procesu medzi rodičmi a žiakmi; 

 zdokonaliť výber poplatkov za ŠKD a ŠJ od rodičov elektronicky, prostredníctvom 

webovej aplikácie databázy školy; 

 zabezpečiť plynulý prechod žiakov z predprimárneho vzdelávania do základnej 

školy prostredníctvom koordinátora spolupráce s MŠ a vlastných akcií školy; 

 program pedagogickej rady dopĺňať prezentáciami o inovatívnych postupoch, 

metódach vzdelávania, programoch ďalšieho vzdelávania, atď.;  

a) JAZYK A KOMUNIKÁCIA  -SJL, CJ- ANJ, NEJ, FRJ, ŠPJ  

 podporovať vlastnú tvorbu žiakov v školskom časopise Pribinoviny, ročne vydať 

minimálne 3 čísla; vydať publikáciu o škole pri príležitosti 80. výročia existencie 

školy, resp. pri významných udalostiach školy; 

 na hodinách SJL pravidelne využívať čitateľské kútiky na chodbách školy a školskú 

knižnicu; využívať knižnično-informačné služby a podujatia krajskej knižnice v Nitre 

na podporu čitateľskej gramotnosti žiakov;  

 dobudovať školskú knižnicu, doplniť knižničný fond o knihy na čítanie povinnej 

literatúry pre celé triedy, zabezpečiť databázu a počítač na vedenie evidencie pre 

školskú knižnicu; 

 rozšíriť priestory školskej knižnice o terasu na streche školy a premeniť ju na 

čitáreň, resp. na rôzne inovatívne vyučovacie aktivity; 

 technicky a materiálne dobudovať tri odborné učebne SJL a tri odborné učebne 

cudzích jazykov; jazykovú učebňu na prízemí školy zrekonštruovať a 

zmodernizovať, vypracovať projekt na výzvu na financovanie zo štrukturálnych 

fondov IROP; 

 podporiť vyučovanie cudzieho jazyka už od prvého ročníka a vyučovanie ďalšieho 

cudzieho jazyka už od piateho ročníka a napĺňať tak hlavné zameranie školy na 

vyučovanie cudzích jazykov; 
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 skvalitniť vzdelávanie anglického jazyka postupným zvyšovaním podielu 

anglického jazyka na prvom stupni metódou CLIL; 

 vytvoriť podmienky na nadviazanie spolupráce so školami v zahraničí, viesť žiakov 

ku komunikácii v cudzom jazyku aj prostredníctvom medzinárodných projektov 

eTwinning, Erazmus+;  

 každoročne organizovať Anglický týždeň pre žiakov školy v spolupráci s Educate 

Slovakia a Language planet; 

 v prípade záujmu žiakov organizovať jazykové kurzy v Rakúsku, Veľkej Británii, 

Francúzsku, atď.; 

b) MATEMATIKA A PRÁCA S  INFORMÁCIAMI  –  MAT, INF 

 v rámci mediálnej gramotnosti hľadať možnosti na vytvorenie a materiálne 

zabezpečenie školskej televízie; 

 venovať pozornosť finančnej gramotnosti žiakov, zaškoliť pedagógov 

prostredníctvom koordinátora finančnej gramotnosti, vytvoriť záujmový útvar so 

zameraním na finančnú gramotnosť;  

 technicky a materiálne dobudovať tri odborné učebne matematiky a tri odborné 

učebne s IKT; postupne revitalizovať  PU č. 3, vypracovať projekt na výzvu na 

financovanie zo štrukturálnych fondov IROP; 

 zabezpečiť internetové pokrytie v celom priestore školy; 

 zvýšiť ochranu žiakov pred nežiaducimi vplyvmi internetu, venovať zvýšenú 

pozornosť kyberšikane na hodinách informatiky a triednických hodinách; 

c) ČLOVEK  A PRÍRODA –  PRV, PDA, FYZ, CHE, BIO 

 viesť žiakov ku zdravému životnému štýlu, k aktívnej ochrane vlastného zdravia, 

organizovať vlastné akcie v rámci projektu Zdravá škola, Dni zdravia - čajový, 

nátierkový, ovocný deň, kurzy a súťaže prvej pomoci; 

 pripraviť materiálne a technické podmienky na vyučovanie prírodovedných 

predmetov v exteriéri školy: na vnútornom dvore a strešnej terase; 

 zrekonštruovať, dokúpiť úložný systém a materiálne vybaviť pomôckami kabinet 

FYZ, CHE a BIO;  

 spoločne so zriaďovateľom dobudovať prívod vody do odborných učební a zariadiť 

laboratórne pracoviská pre žiakov; 

 ochranu životného prostredia podporiť zberom druhotných surovín – papier, PET 

fľaše, elektroodpad, atď. ; vytvoriť možnosti separovaného odpadu priamo na pôde 

školy v triedach;  

 pomocou koordinátorky protidrogovej prevencie využívať vzdelávacie aktivity v 

rámci programu UNPLAGGED; 

 bylinky v bylinkovom záhone na vnútornom dvore označiť braillovým písmom na 

aktivity v projekte Tulipán – s nevidiacimi a slabozrakými deťmi; 
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 zdôrazňovať a aktívne sa podieľať na environmentálnej výchove, viesť žiakov k 

ochrane životného prostredia ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov; 

d) ČLOVEK A  SPOLOČNOSŤ –  VLA, DEJ, GEO, OBN  

 prispievať ku schopnosti detí demokraticky sa správať, konať a rozhodovať aj 

prostredníctvom žiackeho parlamentu; implementovať podnety žiackeho 

parlamentu do programu školy a školského poriadku;  

 v pedagogickom procese rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa;  

 technicky dobudovať učebne GEO, DEJ, materiálne ich zabezpečiť a doplniť 

o učebné pomôcky; 

e) ČLOVEK A  HODNOTY –  ETV, NBV 

 každoročne pripraviť aktivity v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním 

besied, súťaží, tematických výstav s témami zameranými na ľudské práva, práva 

dieťaťa, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, 

radikalizácie detí a mládeže, atď.;  

 klásť dôraz na vlastný národ, budovanie národného povedomia a štátnosti s 

využitím bohatej histórie Nitry a historiografie našej školy; pripraviť akadémie 

a výstavy pri oslavách založenia školy; 

 každoročne pri príležitosti prvého svätého prijímania pripraviť dôstojné oslavy pre 

žiakov a rodičov; 

 v priestoroch školy dodržiavať zákaz všetkých foriem diskriminácie a segregácie; 

f) ČLOVEK A  SVET PRÁCE   - PVC, THD 

 materiálne a personálne zabezpečiť chod keramickej dielne, využívať keramickú 

dielňu aj na vyučovanie VYV a THD, zaškoliť pedagógov prvého stupňa na prácu 

s keramikou; vytvoriť podmienky na využitie keramickej dielne aj v doobedňajších 

hodinách; 

 školskú dielňu – učebňa Technika – zrekonštruovať a zväčšiť (spoločne so 

zriaďovateľom), doplniť spotrebným materiálom a vybavením na opracovanie 

dreva; 

 rozvíjať manuálne zručnosti detí; vybudovať skleník, resp. políčko na vnútornom 

dvore školy pre potreby predmetu Technika – pestovateľské práce;  

 vybudovať studňu na zalievanie pozemku školy a na pestovateľské práce; 

 nadviazať spoluprácu so SPU Nitra pri plnení environmentálnych cieľov 

a skrášľovania areálu školy, formovať u žiakov hrdosť na tradície 

poľnohospodárskeho kraja; 

g) UMENIE A KULTÚRA  –  HUV, VYV 

 vybudovať učebňu na vyučovanie VYV, zakúpiť stoly na maľovanie, sušiaky na 

výkresy, atď.; 
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 využívať výtvarné práce žiakov na grafickú úpravu školského časopisu a na 

výzdobu chodieb školy; 

 vybudovať učebňu na vyučovanie HUV, nástroje vystaviť vo vitrínach, dokúpiť 

edukačné nosiče na HUV, atď. 

h) ZDRAVIE A POHYB - TEV 

 vytvoriť krátku bežeckú dráhu v exteriéry školy pre potreby vyučovania TEV 

úpravou vnútorného dvora školy; 
 podporovať účasť žiakov na športových podujatiach a súťažiach;  
 s pomocou ZRŠ a pedagógov budovať vzťah medzi učiteľom, resp. školou 

a rodičmi formou športových stretnutí rodičov - športové popoludnie rodičia a deti, 

rodiny ako tímy a pod.; 

 každý druhý rok zorganizovať lyžiarsky výcvik pre druhý stupeň; 

 každoročne organizovať školy v prírode pre žiakov prvého stupňa; 

 každý druhý rok, podľa záujmu žiakov, zorganizovať ozdravovací pobyt v zahraničí; 

 spoločne so zriaďovateľom hľadať možnosti vybudovania multifunkčného ihriska 

v priestoroch vnútorného dvora, hlavne pre potreby TEV a ŠKD; 

3  VZDELÁVANIE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI 
 

 začleniť (integrovať) žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami, 

vytvoriť vhodné pracovné podmienky - materiálne a priestorové - pre špeciálneho 

pedagóga, asistentov pedagógov, psychológa;  

 včasne diagnostikovať žiakov s IVVP – aj prostredníctvom depistáže G test 

v druhom ročníku – a dosiahnuť tak včasnú korekciu prípadných znevýhodnení 

s cieľom efektívneho  začlenenie do spoločnosti;  
 pri špeciálnopedagogickej, psychologickej, medicínskej diagnostike užšie 

spolupracovať s rodičmi; poskytnúť rodičom konzultačné hodiny so špeciálnou 

pedagogičkou; 

 každoročne vyčleňovať finančné prostriedky z rozpočtu školy na materiálne 

vybavenie učebne pre žiakov s IVVP, na špeciálne učebnice, vyučovacie pomôcky, 

kompenzačné pomôcky, prístroje, atď.; 

 individuálny výchovno-vzdelávací program vypracovávať spoločne s triednym 

učiteľom a ostatnými pedagógmi tak, aby zodpovedal špeciálnym výchovno-

vzdelávacím potrebám konkrétneho žiaka; 

 vyhľadávať nadaných žiakov, špecifikovať druh a štruktúru nadania tak, aby žiaci 

mali možnosť využiť svoje schopnosti pri reprezentácii školy na súťažiach, 

olympiádach a rôznych akciách; 
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4 MIMOŠKOLSKÉ A ZÁUJMOVÉ AKTIVITY 
 

 mimoškolskými aktivitami a formou krúžkov vypĺňať voľný čas žiakov 

a predchádzať tak negatívnym javom; organizovať pravidelnú záujmovú činnosť 

zameranú na šport, informatiku, kultúru, umenie a cudzie jazyky prostredníctvom 

vzdelávacích poukazov; 

 počas letných prázdnin organizovať letné tábory v priestoroch školy podľa záujmu 

žiakov; 

 s pomocou ŠKD každoročne pripraviť v mimovyučovacom čase plavecký výcvik 

pre žiakov prvého ročníka; 

 venovať zvýšenú pozornosť Testovaniu5 a 9, vytvoriť záujmové útvary zamerané 

na prípravu žiakov na testovanie; 

 činnosť v keramickej dielni realizovať formou krúžkov v poobedňajších hodinách 

pre žiakov v ŠKD; 

 v priestoroch pred budovou školy vybudovať šachovnicu na hranie záhradného 

šachu;  

 personálne zabezpečiť a vytvoriť podmienky na fungovanie Centra voľného času,  

zamerať sa na podporu oddelení volejbalu, stolného tenisu a šachu; 

5  PERSONÁLNA  OBLASŤ  

 

 vytvoriť finančné a materiálne podmienky na vytvorenie sociálnej poradne pre 

rodičov, žiakov a učiteľov zameranej na sociálne poradenstvo, krízovú intervenciu 

a na predchádzanie nežiaducim sociálnym javom; 

 udržať stabilizovaný 100% kvalifikovaný pedagogický kolektív, ktorému záleží                   

na výsledkoch svojej práce, dobrom mene školy v regióne a medzi rodičovskou 

verejnosťou; 

 podporovať tvorbu a realizáciu projektov a grantov zo strany pedagógov a finančne 

odmeňovať autorov projektov z členov pedagogického zboru; 

 v prípade uvoľnenia miesta na prvom stupni uprednostňovať pedagógov so 

znalosťou anglického jazyka, zvýšiť tak úroveň vyučovania cudzieho jazyka; 

 dôsledne evidovať náhradné voľno zamestnancov a počet hodín mesačne 

zverejňovať v priestoroch zborovne na prípadnú kontrolu nezrovnalostí; 

 zabezpečovať požadovanú kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu 

starostlivosťou o kvalifikačnú štruktúru pedagogického zboru podporou 

kontinuálneho vzdelávania;  

 v štruktúre zamestnancov vytvoriť miesto mzdovej referentky, resp. ekonómky na 

plný úväzok (doteraz na dohody); 
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 zvyšovať gramotnosť všetkých zamestnancov školy v oblasti informačných 

technológií formou školení; 

 podporovať aktivity všetkých zamestnancov pri inovácii a modernizácii procesu 

vyučovania zavádzaním inovatívnych metód a foriem výučby, zvyšovať tak 

efektivitu a kvalitu práce školy; 

 podporiť rekondičný, resp. kultúrno-relaxačný pobyt zamestnancov školy v rámci 

teambuildingu; 

6 MATERIÁLNO  – TECHNICKÁ  OBLASŤ  
 

 pravidelne sledovať rôzne výzvy na podávanie grantov, rozvojových projektov zo 

štrukturálnych fondov, zamestnávateľských projektov, získavať financie 

z mimorozpočtových zdrojov; 

 zabezpečiť výrub stromov, ktoré sú nebezpečne blízko obvodového plášťa školy; 

 v rámci elektronického riadenia školy nainštalovať databázu školy aScAgenda na 

samostatný počítač; vytvoriť podmienky na  prístup každého pedagóga do servera 

databázy edukatívnych pomôcok školy;  

 vybudovať oddychovú zónu na vnútornom dvore školy pre ŠKD a vyučovanie 

v prírode;  

 v každej triede inštalovať interaktívnu tabuľu, vyškoliť pedagógov na používanie 

programu ActivInspire; 

 zabezpečiť prístup pedagógov na vzdelávacie portály na internete (napr. Planétu 

vedomostí, Virtuálnu knižnicu, Zborovňu, program ALF atď.) a kontrolovať ich 

využívanie na vyučovaní;  

 zabezpečiť pravidelné dopĺňanie multilicenčných CD a DVD pre potreby 

vyučujúcich; zaškoliť pedagógov a pravidelne oboznamovať s novými edukačnými 

CD a DVD aj na MZ a PK; 

 vytvoriť vhodné podmienky pedagógom na zapisovanie známok žiakov a obsahu 

vyučovacích hodín do databázy školy priamo na vyučovacej hodine, v každej triede 

zabezpečiť počítač s pripojením na internet; 

 spoločne so zriaďovateľom hľadať možnosti rekonštrukcie priestorov keramickej 

dielne, opravy podláh a hydroizolácie;  

 vybudovať druhý vstup do areálu školy pre nákladné autá v zadnej časti od rieky; 

 vytvoriť kamerový systém v exteriéri školy na ochranu budov školy a interný 

kamerový systém na monitorovanie chodieb za účelom predchádzania negatívnym 

javom; 

 podľa finančných možností školy postupne revitalizovať zariadenia v školskej 

kuchyni, zakúpiť kotol, elektrický konvektomat, smaženku, atď.;  

 konzultovať so zriaďovateľom rekonštrukcie:  vodovodných rozvodov a kanalizácie, 

následne obnoviť umývadlá v triedach; odstrániť pôvodné olovené rozvody vody a 
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zrekonštruovať WC; zrekonštruovať sociálne priestory a šatňu pre zamestnancov 

ŠJ; zrekonštruovať prípravovňu jedál v kuchyni; zrekonštruovať WC a sprchy pri 

telocvični; 

 po rekonštrukcii vodovodných rozvodov a kanalizácie vytvoriť na chodbách 

fontánky na pitnú vodu pre žiakov; 

 využívať priestory a technické vybavenie školy, v prípade záujmu, na prenájom - 

vzdelávacie a športové aktivity; 

ZÁVER 

 

 Návrh koncepcie rozvoja Základnej školy kniežaťa Pribinu v Nitre vychádza 

z  poznania súčasného stavu školy a z cieľov štátneho a školského vzdelávacieho 

programu. Prináša podnety na zvyšovanie kvalitatívnej úrovne školy na päť budúcich 

rokov 2017 - 2021, ale aj podnety na aktívnu spoluúčasť vedenia školy, pedagógov, 

rodičovskej verejnosti a zriaďovateľa. 

 

 

 

 

V Nitre 07. 01. 2017 

 

 

 

 

---------------------------------------------------- 

                                                                         Mgr. Iveta Miková 
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           POUŽITÉ SKRATKY  
 

ANJ Anglický jazyk 

BIO Biológia 

CJ Cudzie jazyky 

CLIL metóda Content and language integrated  
teaching metóda 

CPPPaP 
 

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a 
prevencie 

CVČ Centrum voľného času 

DDI Detské dopravné ihrisko 

DEJ Dejepis 

ETV Etická výchova 

FRJ Francúzsky jazyk 

FYZ Fyzika 

GEO Geografia 

HUV Hudobná výchova 

CHE Chémia 

INF Informatika 

IKT Informačno-komunikačné technológie 

IROP Integrovaný regionálny operačný program  

IVVP Individuálny výchovno - vzdelávací program/ potreby 

MPC Metodicko-pedagogické centrum 

MŠ Materská škola 

MŠVVaŠ SR 
 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky 

MZ Metodické združenie 

NBV Náboženská výchova 

NEJ Nemecký jazyk 

OBN Občianska náuka 

PVC Pracovné vyučovanie 

PK Predmetové komisie 

PDA Prírodoveda 

http://www.mpsr.sk/index.php?navID=1036&navID2=1036&sID=67&id=9006


       NÁVRH KONCEPCIE  ROZVOJ A ZÁKL ADNEJ ŠKOLY KNIEŽ AŤA PRIBINU V  N I TRE  

 
 

13                                                 vypracovala: Mgr. Iveta Miková 
 

PRV Prvouka 

RZ Rodičovské združenie pri ZŠ  
"Rodičia deťom ZŠ kniežaťa Pribinu" 

SJL Slovenský jazyk a literatúra 

ŠJ Školská jedáleň 

ŠKD Školský klub detí 

ŠkVP Školský vzdelávací program 

ŠPJ Španielsky jazyk 

ŠVP Štátny vzdelávací program 

ŠVVP 
 

Špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby 

PV Pracovné vyučovanie 

THD Technika 

TEV Telesná výchova 

VLA Vlastiveda 

VUM Výchova umením 

ZRŠ Združenie rodičov školy 
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SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV  

 

 

 

Titul, meno, priezvisko:    Mgr. Iveta Miková 

 

Adresa bydliska:              Dolnozoborská 68, 949 01 Nitra 

 

 

poskytuje súhlas 

 

podľa & 7 ods.1 a ods.2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) so spracúvaním osobných údajov, ktoré boli 

získané za účelom výberového konania na obsadenie pozície riaditeľky školy 

v rozsahu uvedenom v životopise a ďalších prílohách k žiadosti o zaradenie do 

výberového konania. 

 

Zriaďovateľ – Mesto Nitra – zaručuje dotknutej osobe, že tento súhlas môže dotknutá 

osoba kedykoľvek odvolať  podľa § 20 ods. 3 cit. zákona a spracúvané údaje a doklady 

nebude sprístupňovať ani poskytovať tretej osobe, ale len za účelom výberového 

konania. 

 

 

 

V Nitre 07. 01. 2017 

 

....................................................................... 

                                                             podpis dotknutej osoby     

 

 


