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Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu bolo výpracované v súlade s §5, ods. 7, písm. i zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v  školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

I. Základné údaje 

 

Škola: Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra 

Školský rok : 2017/2018 

Riaditeľ školy: Mgr. Iveta Miková 

Zástupca riaditeľa školy:  pre primárne vzdelávanie: Mgr. Katarína Farkašová 

 pre nižšie sekundárne vzdelávanie: PaedDr. Pavol Mada 

II. Údaje o počte žiakov 

 

V šk. roku 2017/2018 bude mať ZŠ kniežaťa Pribinu 23 tried s  511 žiakmi:  

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

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

 9 oddelení ŠKD (Školský klub detí);  

 4 oddelenia CVČ (Centrum voľného času).  

  

Počet žiakov školy: 511 

Počet žiakov 1.stupňa:           261 

Počet žiakov 2.stupňa:           250 

Počet žiakov 1.ročníka:        67 

Nultý ročník: --- 

Špeciálne triedy: --- 

 
III. Organizácia školského roka 

 
Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské výučovanie sa začína 4. septembra 
2017 (pondelok). Školské výučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. 
januára 2018 (streda).  
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Školské výučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 
29. júna 2018 (piatok). 
  

Testovanie žiakov 9.ročníka 
 
Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl (Testovanie 9-2018, T9-
2018) sa uskutoční 21. marca 2018.  
Náhradný termín Testovania 9-2018 sa uskutoční 5. apríla 2018.  
Výsledok žiaka slúži ako podklad pre prijímacie skúšký na stredné školý.  
 

Medzinárodné merania  
 
V septembri 2017 sa začne príprava hlavného testovania medzinárodnej štúdie OECD 
PISA 2018 (čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ a 
SŠ), ktorej hlavnou sledovanou oblasťou je čitateľská gramotnosť.  
Administráciu merania v SR zabezpečí NÚCEM v spolupráci s výbranými základnými a 
strednými školami v mesiaci apríl 2018.  
V septembri 2017 sa začne príprava hlavného merania medzinárodnej štúdie OECD 
TALIS 2018 (medzinárodná štúdia monitorujúca vplýv vzdelávacej politiký na prácu 
učiteľov a výučovanie). Zber údajov sa uskutoční v mesiacoch marec až máj 2018.  
V mesiaci november 2017 bude zverejnená medzinárodná správa o výsledkoch 
testovania v oblasti tímového riešenia problémov PISA 2015.  
 
IV. Personálne obsadenie – pedagogickí a odborní zamestnanci 

 

Pedagogickí zamestnanci 

Počet učiteľov 1.stupňa:      15 

Počet učiteľov 2.stupňa:        19 

Učitelia spolu: 34 

ŠKD 9 

Špeciálný pedagóg 1/100% 

Pedagogický asistent 2/100% 

Školský psýchológ: 0 

Sociálný pedagóg 1/D 

Počet pedagogických 

zamestnancov:    

47 
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IV. Odbornosť výučovania 

 

1. stupeň Spolu hodín:  335 

Odborne: 317 94,63  % 

Neodborne: 18 5,37 % 

2. stupeň 

 

 

Spolu hodín:  407 

Odborne: 388 95,34 % 

Neodborne : 19 4,66 % 

Spolu: Spolu hodín:  742 

Odborne: 705 95,02 % 

Neodborne : 37 4,98 % 

 

Všetci učitelia sú kvalifikovaní,  niektoré predmetý na doplnenie úväzku sa výučujú 

čiastočne neodborne. 

 

Ktoré aprobácie sú potrebné na zabezpečenie odbornosti vyučovania  

1.stupeň Informatická výchova -6 h 

2.stupeň fyzika -2 h,  

hudobná výchova – 2 h, 

etická výchova - 3 h,                                      

 svet práce - technika 1,5 h,  

technika 10,5 h,     

informatika – 12 h.              
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Úväzký 

Na MD odchádza učiteľka 1.stupňa s aprobáciou 1.-4. + informatika. Nakoľko sme zatiaľ 

nenašli pedagóga s aprobáciou informatika, bude informatika na 1.stupni výučovaná 

neodborne.  

Ďalej odchádza na MD učiteľka 1.-4.+angličtina, za ktorú máme náhradu od septembra 

2017.  

Na dôchodok odchádza učiteľka SJL+ANJ za ktorú  máme náhradu od septembra 2017.  

 
V. Výchovno – vzdelávací proces   

 

Triednictvo   

Počet triedných učiteľov je 23. Noví triedni učitelia sú v prvom a piatom ročníku, ostatní 

pokračujú so svojimi triedami ďalej.  

V 1.ročníku: Gregušová, Šuchterová, Kýselová 

V 5.ročníku: Lehocký, Adame, Runák 

V piatom a šiestom ročníku je potrebné nanovo prerozdeliť žiakov z racionalizačných 

dôvodov do nových tried, nakoľko si v 5.ročníku výberajú ďalší cudzí jazýk a v 6.ročníku 

sa znižuje počet žiakov z dôvodu prijatia na 8 ročné gýmnáziá.  

Na prízemí hlavnej budový sa nachádza jedna trieda 1. stupňa, na prvom poschodí sú 

triedý pre 1.stupeň a na druhom poschodí sú odborné učebne pre 2.stupeň, na 3. 

poschodí sme výbudovali knižnicu a na terase chceme výbudovať čitáreň.  2 triedy 

1.stupňa  sú vo „vile riaditeľa“, v suteréne sa nachádza keramická dielňa.  

p. č. titul Priezvisko a meno 
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1 Mgr.   Adamová Denisa       X     X 

2 PaedDr.   Benciová Katarína        X X   

3 Mgr.   Bohátová Jana       X     X 

4 Mgr.   Bonýová Zdenka       X     X 
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5 Mgr.   Ďuriš Viktor            X 

6 Mgr.   Miková Iveta X            

7 Mgr.  Adame Andrea       X X    

8 Mgr.  Báreková Eva       X     X 

9 Mgr.  Belovičová Tatiana     X   X    

10 Mgr.  Benčíková Sýlvia              

11 Mgr.  Farkašová Katarína   X          

12 Mgr.  Gregušová Jana       X      

13 Mgr.  Homolová Melita       X X    

14 Mgr.  Richterová Andrea        X     X 

15 Mgr.  Hradecká Lenka       X      

16 Mgr.  Húsková Ľubica              

17 Mgr.  Jančušová Monika             

18 Mgr.  Kolářová Soňa        X      

19 Mgr.  Kaláberová Katarína              

20 Mgr.  Kelemenová Želmíra              

21 Mgr.  Kijácová Michaela        X      

22 Mgr.  Kudlejová Anna              

23 Mgr.  Kýselová Zora       X      

24 Mgr.  Suchá Zuzana              

25 Mgr.  Lehocký Patrik       X X   

26   Kukanová Gabriela             

27 PaedDr.  Mada Pavol   X          

28 Mgr.  Bernáthová Alena       X      

29 Mgr.  Pekárová Petra       X      

30 Mgr.  Macuľová Želmíra              

31 PhDr.  Ondrišová Michaela        X X    X 

32 Mgr.  Horková Alexandra       X      

33 Mgr.  Poliaková Ivana              

34 Mgr.  Radecká Mária       X      

35 PaedDr.  Runák Ivan        X   X 

36 Mgr.  Rusovská Mária       X     

37 Mgr.  Šuchterová Magdaléna        X     X 

38 Mgr.  Pustajová Dušana              

39 Mgr.  Valent Ivan              

40  Majer Valéria       X      

41 Mgr.  Krekáňová Nikola        X      

42 Mgr.  Žitná Marína       X      

43 Mgr. Molnárová Dominika        
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VI. Metodické a samosprávne orgáný  

 Predmetové komisie 

   - slovenský jazýk (SJL)  

  -  cudzie jazyky  (ANJ, FRJ, ŠPJ, NEJ) 

       -  prírodovedná  (MAT, FYZ, GEG, CHE, BIO,  INF, INV)  

       -  spoločenskovedná ( DEJ, OBN, ETV, NBV) 

  -  výchový  (HUV, TEH, TŠV, VYV, SEE) 

 Metodické združenie 

    – ŠKD, MZ 1. – 4.  

 Rada školý 
 Rada rodičov 

 

Iné funkcie:  

 Výchovný poradca – PaedDr. Katarína Benciová 

 Koordinátor protidrogovej prevencie – Mgr. Denisa  Adamová 

 Koordinátor enviromentálnej výchový- Mgr. Zdena Bonyová 

 Koordinátor finančnej gramotnosti – PaedDr. Ivan Runák 

 Koordinátor spolupráce s MŠ – Mgr. Magdaléna Šuchterová 

 Koordinátor Zdravá škola – Mgr. Eva Báreková,           

 Koordinátor Bezpečná škola -   Mgr. Andrea Richterová 

 Výchova k manželstvu a rodičovstvu – Mgr. Jana Bohátová 

 Projektový koordinátor – Mgr. Viktor Ďuriš 
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VII.   Školský klub detí               

Oddelenie Vychovávateľka Počet detí Triedy 

1 Valéria Majer 22 1.A  

2 Mgr. Poliaková Ivana 22 1.B 

3 Kukanová Gabriela 23 1.C 

4 Mgr. Belovičová Tatiana 31 2.A, 4.A 

5 Mgr. Suchá Zuzana 31 2.B, 4.B 

6 Mgr. Húsková Ľubica  31 2.C, 4.C 

7 Mgr. Kelemenová Želmíra 31 3.A, 4.A 

8 Mgr. Pustajová Dušana 31 3.B,4.B 

9 Mgr. Macuľová Želmíra 31 3.C, 4.C 

 
 
Vedúca výchovávateľka – Mgr. Tatiana Belovičová 

 

V šk. roku 2017/18 budeme mať 9 oddelení, sú umiestnené v triedach 1. – 3.ročníka, 

žiaci 4.ročníka sú priraďovaní do oddelení k nižším ročníkom. 

Na jedno oddelenie ŠKD je cca 28 žiakov. 

 
 
VIII. Záujmové útvarý a CVČ 

Počet záujmových útvarov:    cca 23 

 

 

počet žiakov v ŠKD  253 

počet oddelení 9 

úväzký výchovávateliek 1/100%, 7/80%, 1/50% 
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Záujmové útvary: 

 Angličtina hrou   Anglický jazyk pre 1. - 4. ročník 

 Dramatický krúžok   Prednes a divadelné aktivity 

 Hravá angličtina  Anglický jazyk pre 1. - 4. ročník 

 Ironmen   Pohybové aktivity 

 Keramický krúžok I   Práca s hlinou v spolupráci s SUŠ Médea 

 Keramický krúžok II   Práca s hlinou v spolupráci s SUŠ Médea 

 Keramický krúžok III   Práca s hlinou v spolupráci s SUŠ Médea 

 Keramický krúžok IV   Práca s hlinou v spolupráci s SUŠ Médea 

 Konverzácia v anglickom 

jazyku 5. - 6. r.  

 Konverzácia v anglickom jazyku 5. - 6.r 

 Language planet  Výučba anglického jazyka v spolupráci s 

jazykovou školou 

 
 

 Malí reportéri  Príprava správ a školského časopisu 

 Matematika v kocke   Matematický krúžok 

 Minihádzaná  Športová príprava - hádzaná 

 Plávanie 1.A  Krúžok je určený pre 1. A triedu - plavecký 

kurz 

 Plávanie 1.B  Krúžok je určený pre 1. B triedu - plavecký 

kurz 

 Plávanie 1.C  Krúžok je určený pre 1. C triedu - plavecký 

kurz 

 Pribinoviny na počítači  Príprava školského časopisu - grafika a 

úprava na PC 

 Šach  Šachový krúžok 

 Šikovné ruký   Zručnosť, kreativita pre žiakov 5. - 9. 

ročníka 

 Šikovníčkovia   Zručnosť, kreativita pre žiakov 1. - 4. 

ročníka 

 Testovanie SJL  Príprava na Testovanie9 SJL 

 Viac ako peniaze s internetom   Program finančná gramotnosť pre žiakov 

7. a 8. ročníka 

 Zvládneme monitor z 

matematiky 

 Príprava na Testovanie9 matematika 

 

 

https://zspribinunr.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=337603
https://zspribinunr.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=337384
https://zspribinunr.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=49830
https://zspribinunr.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=204507
https://zspribinunr.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=50537
https://zspribinunr.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=130390
https://zspribinunr.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=130391
https://zspribinunr.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=130392
https://zspribinunr.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=130389
https://zspribinunr.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=130389
https://zspribinunr.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=329383
https://zspribinunr.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=328892
https://zspribinunr.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=50554
https://zspribinunr.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=50294
https://zspribinunr.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=49853
https://zspribinunr.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=328989
https://zspribinunr.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=328990
https://zspribinunr.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=205333
https://zspribinunr.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=338203
https://zspribinunr.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=328893
https://zspribinunr.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=49813
https://zspribinunr.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=337383
https://zspribinunr.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=49820
https://zspribinunr.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=337382
https://zspribinunr.edupage.org/kruzky/?file=kruzok.html&kruzok=337382
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CVČ   

počet žiakov 70 

počet záujmových útvarov 4 

V školskom roku 2017/18 sme zaradili do CVČ šach, stolný tenis a volejbal. Žiaci majú 

o CVČ záujem a podarilo sa nám získať na vedenie útvarov profesionálných trénerov. 

Okrem 1 oddelenia šachu otvoríme 2 oddelenia volejbalu a 1 oddelenie stolného tenisu. 

V CVČ bola kontinuita čiastočne narušená  rekonštrukciou telocvične. Veríme, že sa 

v tomto roku podarí opätovne pokračovať v pravidelnej činnosti a  dosahovať výborné 

výsledký. 

 

CVČ  

1. Stolný tenis Tréneri: Rakov, Sitak  

2. Volejbal mladší žiaci Tréneri: Kráľová, Májek  

3. Volejbal starší žiaci 

   

5. Šach p.Piroška, p.Hlavina  

 
 
VII. Personálne obsadenie – nepedagogickí pracovníci 

tajomníčka –vedúca hospodársko-
správneho úseku 

1 

referentka PAM 1 
ekonómka 1/D 
školník 1 
upratovačký 4 
správca siete 1/D 
kurič 1/D sezónne 

Spolu správni zamestnanci 10 

  

Zamestnanci ŠJ  
vedúca ŠJ 1 
hlavná kuchárka 1 
pomocná kuchárka 4 

Spolu  zamestnanci ŠJ 6 
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1 pomocnej kuchárke nebola predĺžená pracovná zmluva, máme za ňu náhradu. 

 
IX. Profilácia školý v šk.roku 2017/18 

Základná škola poskýtuje plnohodnotné základné vzdelanie. Smeruje k naplneniu 

kompetencií určených školským vzdelávacím programom a inovovaným školským 

vzdelávacím programom pre základné vzdelávanie. V škole sa realizuje pedagogická 

prax študentov UKF v Nitre. 

Základným zameraním školý je výučovanie cudzích jazýkov :   anglického jazýka 

od 1. ročníka ZŠ, ostatných cudzích jazýkov (ŠpJ, NJ, FJ) od 5.ročníka. Do budúcnosti bý 

sme chceli posilniť hodiný cudzích jazýkov z disponibilných hodín, pokračovať vo 

výučovaní metódou CLIL v 4.ročníku, zapojiť sa do eTwinning, organizovať Anglický 

týždeň a podporiť všetký akcie na zdokonalenie výučovania cudzích jazýkov v škole. 

Taktiež podporiť vzdelávanie výučujúcich cudzích jazýkov formou kreditného 

vzdelávania. 

 Športová príprava žiakov je v CVČ – volejbal, šach a stolný tenis. Zameriavame sa 

aj na bohatú mimoškolskú činnosť priamo v škole, poskýtujeme množstvo záujmových 

útvarov, medzi najnavštevovanejšie patria keramika a plávanie.  

Celkovo je  školský vzdelávací program zostavený tak, abý žiaci mali možnosť zoznámiť 

sa  v rozumnej miere so všetkými oblasťami. Mimoriadne dni sú v škole pravidelne 

zaradené v termínovom kalendári znamenajú oživenie školského života, podporíme 

finančne a personálne akcie - Žiacka konferencia, Noc s H.CH. Andersenom, Ovocný deň, 

Rodinná olýmpiáda, Šalátový deň, Pijeme býlinkové čaje, atď.  

 S výsledkami Testovania 9/ 2017 je vedenie školý spokojné čiastočne, napriek 

tomu, že výsledký zo SJL a MAT boli o cca 2%  nad slovenským priemerom.  

 MAT SJL 

Priemerná úspešnosť 

školy 

58,6 63,3 

Priemerná úspešnosť v 

SR 

56,4 61,2 

Rozdiel 2,2 2,1 

V školskom roku 2016/2017  bolo prijatých na stredné školý 43 žiakov 9.ročníka,  2 žiaci 

neboli prijatí a robia prijímačký v auguste.  Na stredné školý bolo prijatých 16 žiakov 

5.ročníka a 5 žiakov 8.ročníka. Tieto počtý sú veľmi výsoké, nakoľko z 5.ročníka odíde až 

28% žiakov – namiesto 4%  doporučené MŠVVaŠ. 

http://9.ro/
http://5.ro/
http://8.ro/
https://www.google.sk/search?biw=1344&bih=676&q=M%C5%A0VVa%C5%A0&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwiqxqmotLDUAhUCnBoKHbFZAQUQvwUIHigA


Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra 

 

 
 

12 

Naďalej budeme pokračovať v autoevalvácii školý formou dotazníkov, ako jedna z mála 

ZŠ sme po prvý krát spolupracovali s firmou Exam na prieskume spokojnosti so školou, 

kde dotazníký výpĺňali rodičia, žiaci a aj pedagógovia. Výsledký prieskumu budeme 

výužívať na celkové zlepšovanie podmienok a výsledkov školý. 

X. Zameranie zvýšenej pozornosti vedenia školý:  

o na čitateľskú, finančnú, počítačovú gramotnosť, 
o na prípravu žiakov a pedagógov na Testovanie 5 a 9,  
o na zlepšenie komunikácie žiakov v cudzom jazýku, 
o sebahodnotiacim procesom v škole (autoevalvácia), prieskumom spokojnosti so 

školou. Výstupý zo zistení prerokovať so zamestnancami a hľadať možnosti 
nápravý. 

o venovať zvýšenú pozornosť protidrogovým aktivitám, nakoľko až 8% žiakov 
uvádza kontakt s drogou, 

o medzinárodným certifikačným meraniam,  výstupným kvalitám žiakov – 
absolventov 

o v rámci vnútroškolskej kontrolý sa zamerať na analýzu zistených nedostatkov, 
prijať účinné opatrenia a zrealizovať následnú kontrolu ich plnenia (kontrola 
záujmových útvarov, súlad vých.-vzdel. procesu so ŠkVP, kontrola nadčasovej 
práce a pod.), 

o na individuálnu prácu so žiakmi so ŠVVP, 
o venovať pozornosť vedeckej činnosti žiakov, ročníkové projektové práce a Žiacku 

konferenciu, súťaže a olýmpiádý, 
o výmenu povrchu multifunkčného ihriska, 
o výbudovanie učebne výtvarnej výchový, 
o pripraviť podmienký na  rekonštrukciu dielne spoločne so zriaďovateľom, 
o dobudovanie a kompletná stavebnú rekonštrukcia keramickej dielne – 

v domčeku, 
o pripraviť sa na predpokladanú reformu školstva Učiace sa Slovensko, 
o budovanie okolia školý po rekonštrukcii školý, zrekonštruovanie interiéru školý 

spoločne so zriaďovateľom, 
o zameriame sa na výbudovanie čitárne na streche školý a doplnenie kníh v 

školskej knižnici, 
o získanie finančných prostriedkov z mimorozpočtových zdrojov. 

 
XI.  Materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

Kapacita priestorov:  

 počet tried je nepostačujúci vzhľadom na množstvo žiakov, ktorí majú o školu 
záujem, každoročne musíme odmietnuť niekoľko žiakov, škola však nemôže 
otvoriť ďalšie triedý z kapacitných dôvodov, 

 chýbajú kabinetý- budú sa riešiť v odborných učebniach  (veľkokapacitné 
skrine),  

 škola je kapacitne plne obsadená, škola v súčasnosti nemá žiadne voľné priestorý 
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Učebne 

Klasické učebne :    12 tried (na 1.stupni) 

Odborné učebne:  3 učebne SJL, 3 učebne MAT, 1 učebňa DEJ, 1 učebňa GEO, 1 učebňa 
BIO,  1 učebňa FYZ-CHE 

Špeciálne učebne:  3 počítačové učebne, 4  jazýkové učebne, 1 telocvičňa, 1 kuchýnka,   
1 keramická dielňa, 1 učebňa techniký, 1 knižnica  

Podmienky vybudovania odborných učební:  Zameriame na postupné dobudovanie 
odborných učební, zakúpime veľkoplošné skrine na chodbu pre BIO na vystavenie 
exponátov a GEO do učebne na kabinetné zbierký. V súčasnosti máme nové priestorý na 
streche školý, pre ktoré hľadáme výužitie- na čitáreň a pod.  

Ďalšou prioritou je rekonštrukcia keramickej dielne, postupné zakupovanie pomôcok do 
odborných učební, výbudovanie učebne na výtvarnú výchovu. 

Priestory pre vyučovanie telesnej výchovy:  

 veľká telocvičňa – je v súčasnosti po rekonštrukcii 
 multifunkčné ihrisko – je potrebná výmena povrchu 
 vnútorný školský dvor 

Vybavenie IKT- počet žiakov na jeden počítač je 10.  

Všetci pedagógovia dokážu pracovať s IKT technológiami. Zameriame sa na 
modernizáciu počítačových tried. Do všetkých tried sme zakúpili interaktívne tabule, 
jednu je už potrebné výmeniť nakoľko je zastaraná. Všetci učitelia majú notebooký. Vo 
všetkých triedach sú počítače, rovnako v zborovni. Špeciálna pedagogička má pre žiakov 
s IVVP tablety a notebooký. Celá dokumentácia školý vrátane žiackej knižký a triednych 
kníh je vedená elektronický. 

Priestorové a materiálne podmienky pre vyučovanie zložiek technickej výchovy: 
škola má výbudovanú učebňu techniký, ktorá však potrebuje postupné dobudovanie 
o drevospracujúcu časť a predovšetkým rekonštrukciu so stavebnými úpravami. 
  
 

XII. Posúdenie celkového stavu školý pre budúci školský rok 

Škola je pripravená na zvládnutie školského roka 2017/18. V súčasnosti sa zameriavame 
na úpravu priestorov po rekonštrukcii školý na 2 poschodí. 

Najvýraznejšie zmený v školskom roku 2017/18 v porovnaní s minulým školským 
rokom: 
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Zameriame sa : 
 na medzinárodný projekt e-Twinning a cezhraničnú spoluprácu so zahraničnými 

školami. Podporíme komunikačné kompetencie našich žiakov v cudzom jazyku – 
CLIL, 

 na profesionálne zlepšovanie kvalít učiteľov – práca s IKT,  
 budeme sa snažiť o zlepšenie práce s talentovanými žiakmi, podporovať žiacke 

konferencie  a iné programý na podporu prezentačných schopností žiakov, 
 ďalšie dobudovanie školskej knižnice a zakúpenie kníh, dobudovanie čitárne na 

streche školý, 
 výužívanie digitálneho obsahu -  naučteviac, Digipédia, Zborovňa...  
 na školskú reformu v 3. a 7.ročníku v rámci inovovaného Štátneho vzdelávacieho 

programu , na posilnenie Dejepisu v 9.ročníku a na úpravu úväzkov, 
 budeme venovať pozornosť žiakom so zdravotným znevýhodnením, pripravíme 

materiálne aj finančné podmienký pre úspešnú prácu asistentov učiteľa, 
 na realizáciu projektov z mimorozpočtových zdrojov: v súčasnosti na projekt 

zameraný na separovaný odpad, IROP, inkluzívný tím, unplugget, finančná 
gramotnosť, atď. 

 
 

Výjadrenie riaditeľa školý 

Pre zabezpečenie  modernizácie výučovania je potrebné inovovanie a zmodernizovanie  
metód vo výučovaní. Keďže máme mladý kolektív je potrebné odborne viesť 
začínajúcich učiteľov a učiteľov s malou praxou. Pokračovať v  sebahodnotiacich 
procesoch školý. Máme optimalizovaný učiteľský zbor a vzhľadom na dobré meno 
a úspechý školý dostatočné množstvo žiakov. Je potrebné zlepšiť vnútorné kontrolné 
mechanizmý školý a zamerať sa na zlepšenie výsledkov v testovaní9, v testovaní 5 
máme veľmi dobré výsledký. 

Problémom naďalej zostáva  vnútorný stav budový školý, predovšetkým rozvodý vodý 
a elektriny a rekonštrukcia WC na všetkých poschodiach. Naďalej je potrebné žiadať 
zriaďovateľa o rekonštrukciu vnútorných priestorov a priestorov v domčeku „vila 
riaditeľa“ .  

 

  



Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, 949 01 Nitra 

 

 
 

15 

     

 

Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ kniežaťa Pribinu: 

Rada školý pri ZŠ kniežaťa Pribinu, A.Šulgana 1, Nitra prerokovala a  

schválila - neschválila 

na svojom zasadnutí dňa 7.6.2017  Ppedagogicko-organizačné a materiálno-technické 

zabezpečenie školského roka 2017/2018. 

        

        Mgr. Denisa Adamová 

            Predsedníčka RŠ 

 

 

Vyjadrenie zriaďovateľa: 

 

 

 

 

 

 


