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O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-

VZDELÁVACEJ ČINNOSTI  

Základnej školy kniežaťa Pribinu, 
ktorej súčasťou je Školský klub detí, Centrum voľného času 

a Školská jedáleň 

 

 

Školský rok 2016/2017 

 

 
Prerokovaná a schválená v pedagogickej rade školy: 25.9.2017 

Prerokovaná a schválená v rade školy:  10.10.2017 

 
Dodatok ku správe:  

1. zápisnica zo zasadnutia Rady školy pri ZŠ kniežaťa Pribinu – uznesenie a prezenčná listina 

2. zápisnica zo zasadnutia Pedagogickej rady – uznesenie a prezenčná listina 
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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. 

 

1 Vypracovali 

 

Meno a funkcia podpis 

Mgr. Iveta Miková, riaditeľka ZŠ 

 

Mgr. Katarína Farkašová, zástupkyňa pre primárne 

vzdelávanie  

PaedDr. Pavol Mada, zástupca pre nižšie stredné 

vzdelávanie  

Mgr. Tatiana Belovičová, vedúca ŠKD 

 

Mgr. Denisa Adamová, predseda rady školy 

 

Mgr. Monika Pavelová, školský špeciálny pedagóg 

 

Mgr. Soňa Kolářová, vedúca metodického združenia 

 

PhDr. Michaela Ondrišová, vedúca PK SJL 

 

PaedDr. Ivan Runák, PK prírodovedné predmety 

 

Mgr. Andrea Adame, PK výchovné predmety 

  

Mgr. Patrik Lehocký, PK spoločensko- vedné predmety 

 

PaedDr. Katarína Benciová, výchovná poradkyňa, 

vedúca PK CJ 

 

 

Marta Gurinová, ekonómka 
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2 Základné identifikačné údaje 

 

Názov školy Základná škola kniežaťa Pribinu 

Adresa školy Andreja Šulgana 1, 94901 Nitra 

Telefón 037/65 11 832                       faxové číslo:  037/6511832 

E-mail zspribinunr@gmail.com    

Webové sídlo zspribinunr.edupage.org    

Zriaďovateľ Mesto Nitra, Štefánikova 60, 949 01 Nitra 

3 Vedúci zamestnanci školy 

 

Meno a priezvisko Funkcie Služobný mobil 

Mgr. Iveta Miková riaditeľka školy 0918/581 997 

Mgr. Katarína Farkašová zástupca riaditeľky školy   

0903/413 007 
PaedDr. Pavol Mada zástupca riaditeľky školy 

Mgr. Tatiana Belovičová vedúca ŠKD  

Erika Šranková  vedúca ŠJ 0903/413 008 

Eva Ružičková vedúca hospodársko-

správneho úseku 

 

 

4 Rada školy 

Rada školy pri ZŠ kniežaťa Pribinu, A. Šulgana1, 94901 Nitra 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. Rada školy bola ustanovená  na funkčné obdobie od 22. 4.2016 

do 21. 4. 2020. 

 

4.1  Členovia rady školy  
 

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

1. Mgr. Denisa Adamová Predseda zástupca pedagógov  2.stupňa  ZŠ 

2. Mgr. Jana Gregušová Zapisovateľ zástupca pedagógov 1.stupňa  ZŠ 

3. PaedDr. Tatiana Vaňová Člen  zástupca delegovaný za 

zriaďovateľa 

4. Mgr. Petra Ajdariová Člen zástupca delegovaný za 

zriaďovateľa 

5. PhDr. Ján Vančo, PhD.        Člen zástupca delegovaný za 

zriaďovateľa 

6. Dpt. Ivan Gavalovič  Člen zástupca delegovaný za 

zriaďovateľa 

mailto:zspribinunr@gmail.com
file:///C:/Users/IVETKA/Desktop/zspribinunr.edupage.org
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7. p. Eva Ružičková                        Člen zástupca  nepedagogických 

zamestnancov  
8. RNDr. Daniel Helfer Člen zástupca rodičov 

9. Mgr. Erika Horečná Člen zástupca rodičov 

10. PhDr. Tomáš Koprda Člen zástupca rodičov 

11. Ing. Henrieta Cherid Člen zástupca rodičov 

Činnosť rady školy za školský rok 2016/2017 
 

Október 2016 

1. Rada školy prerokovala a odporučila schváliť zriaďovateľovi Správu o výsledkoch 

a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ kniežaťa Pribinu za školský rok 2015/2016 

2. Rada školy prerokovala Školský vzdelávací program pre školský rok 2016/2017 

3. RŠ prerokovala a berie na vedomie štruktúru kariérových pozícií pedagogických a odborných 

zamestnancov školy 

4. RŠ prerokovala a berie na vedomie informáciu vedenia školy o pedagogicko-organizačnom 

a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-vzdelávacieho procesu na školský rok 

2016/2017 

December 2016 

        RŠ pri ZŠ kniežaťa Pribinu prerokovala Návrh rozpočtu na rok 2017  

Február 2017 

Dňa 7. februára 2017 sa konalo mimoriadne zasadnutie rady školy, z dôvodu výberového 

konania na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra 

Rada školy pri Základnej škole kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra navrhla: 

na základe výsledkov výberového konania a v zmysle § 3 ods. 2 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 a zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

predložiť zriaďovateľovi - Mestu Nitra návrh kandidáta na riaditeľa  Základnej školy kniežaťa Pribinu, 

Andreja Šulgana 1, Nitra Mgr. Ivetu Mikovú 

uložila: 

predsedníčke Rady školy pri Základnej  škole kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra písomne 

oznámiť kandidátovi na funkciu riaditeľa výsledok výberového konania v termíne do 10 dní od 

ukončenia výberového konania. 

Marec 2017 

1. RŠ prerokovala a zobrala na vedomie informácie vedenia školy o Rozbore hospodárskej 

      činnosti školy za rok 2016 

2. RŠ schválila Plán práce RŠ pri ZŠ kniežaťa Pribinu na rok 2017 

Jún 2017 

     RŠ prerokovala a odporučila zriaďovateľovi schváliť pedagogicko-organizačného 

     a materiálno - technického zabezpečenia výchovno-vzdelávacieho procesu na školský  

     rok 2017/2018. 
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5 Poradné orgány školy 

 

5.1  Metodické združenie a predmetové komisie  

 
Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

MZ ISCED 1 Mgr. Mária Michaličková  učitelia pre primárne vzdelávanie                                      

MZ ŠKD Mgr. Tatiana Belovičová  vychovávatelia ŠKD 

PK CJ PaedDr. Katarína Benciová  ANJ, NEJ, FRJ, ŠPJ                                      

PK SJL Mgr. Michaela Ondrišová  SJL 

PK spoločensko- vedné 

predmety 

Mgr. Patrik Lehocký  DEJ, OBN, ETV, NBV                      

PK prírodovedné predmety PaedDr. Ivan Runák  MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG, INF, 

IFV           

PK výchovné predmety Mgr. Andrea Adame  HUV, VYV, TSV, TEV, SEE, 

VUM              

 

V rámci opatrení vyplývajúcich z analýzy výsledkov za predošlý školský rok sme sa 

v školskom roku 2016/2017 vo výchovno-vzdelávacom procese zamerali na zabezpečenie kvalitného 

výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom, aby si žiak osvojil  primerané množstvo vedomostí 

a zručností -  v súlade s učebnými osnovami a plánmi základnej školy  a Školským vzdelávacím 

programom  v súčinnosti so Štátnym vzdelávacím programom a inovovaným Štátnym vzdelávacím 

programom, implementovali sme do výchovno-vzdelávacieho procesu prierezové témy podľa ISCED1 

vrátane finančnej a čitateľskej gramotnosti. Rozvíjali sme kognitívno-emocionálne oblasti žiakov, 

ktoré ich mali viesť k získavaniu a rozvíjaniu zručností súvisiacich s procesom učenia sa, viesť ich 

k aktivite na hodinách a k racionálnemu a samostatnému učeniu sa, rozvíjali sme u žiakov vyjadrovacie 

schopnosti. Snažili sme sa vytvárať kladný vzťah ku knihám a materinskému jazyku, podporovali sme 

žiakov v mimočítankovom čítaní. Viac času a dôrazu sme venovali riešeniu slovných úloh a rozvoju 

logického myslenia, zamerali sme sa na rozvoj finančnej gramotnosti podľa NŠFG 1.1. Na vyučovacích 

hodinách sme na dennej báze využívali IKT a ostatné moderné technológie. Taktiež sme sa zamerali 

na zvyšovanie záujmu o cudzí jazyk, pestovanie kladného postoja k cudziemu jazyku. Cieleným 

riadením práce sme zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovali správanie sa detí a ich 

zmeny. Venovali sme zvýšenú pozornosť opatreniam na ochranu detí a žiakov  pred všetkými formami 

fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého 

zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania, vrátane sexuálneho zneužívania a detskej pornografie, 

za účelom zabezpečiť dieťaťu ochranu a bezodkladne riešiť vzniknutý problém v súčinnosti 

s odborníkmi (priebežné pravidelné dotazníky zamerané na detekciu šikanovania, sociálna poradňa). 
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V zmysle kontroly práce poradných orgánov sa v šk.roku 2016/17 venovali týmto úlohám : 

MZ ŠKD: 

- Porovnávať výchovné výsledky medzi jednotlivými oddeleniami; 

- venovať zvýšenú pozornosť spoločenskému správaniu, hygienickým návykom, bezpečnosti 

pri činnosti ŠKD, návykom k čistote; 

- zvyšovať osvetovú činnosť s dôrazom na zdravú výživu a pohybové aktivity; 

- spolupracovať s triednymi učiteľmi pri riešení aktuálnych problémov; 

- úzko spolupracovať s rodičmi; 

- zvyšovať úroveň environmentálnej výchovy, viesť deti k chápaniu starostlivosti a lesy, 

ochranu prírody; 

- uskutočňovať environmentálne hry, súťaže, výlety a podujatia; 

- uskutočňovať besedy a problematike šikanovania, diskriminácia a segregácie; 

- formovať kladný vzťah detí ku knihám a literatúre, organizovať čitateľské aktivity. 

MZ 1. – 4. r.: 

- Zabezpečiť VVP s cieľom, aby si žiak osvojil primerané množstvo vedomostí a zručností 

v súlade s ŠkVP a ŠVP; 

- rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov vzhľadom na ich možnosti a schopnosti; 

- monitorovať správanie detí a ich zmeny; venovať pozornosť opatreniam na ochranu detí pred 

všetkými formami násilia; 

- do VVP implementovať prierezové témy podľa ISCED 1; 

- apelovať na výchovu k ľudským právam v triede a škole; 

- zvýšiť zapojenie detí do pohybových aktivít; 

- oboznamovať sa s modernými stratégiami a progresívnymi metódami a formami práce; 

- problémy riešiť aktuálne a tímovo s podporou ŠP, CPPPaP; 

- pravidelne kontrolovať plnenie úloh; 

- pokračovať vo vzdelávaní finančnej gramotnosti. 

PK SJL: 

- Postupovať podľa iŠkVP; 

- skvalitniť prípravu žiakov v oblasti materinského jazyka s cieľom učiť žiakov pre život; 

- dodržiavať platné učebné osnovy; 

- zapájať žiakov do súťaží; 

- vydať 3 čísla školského časopisu; 

- viesť žiakov k aktívnemu poznaniu a čítaniu pôvodnej Slovenskej literatúra; 

- zabezpečiť prípravu na Testovanie 5 a 9;  

- využívať regionálne ponuky, spolupracovať s Krajskou knižnicou, KOS, Dominom, Maticou 

slovenskou, DAB; 

- spolupracovať so školskou špeciálnou pedagogičkou; 

- pri aplikovaní iŠkVP odstraňovať memorovanie žiakov, rozvíjať tvorivosť;  

- monitorovať úroveň vzdelávacieho procesu. 

PK CJ: 

- Učivo preberať podľa TPU vypracovaných v súlade s ŠkVP; 

- zabezpečiť aby žiaci dosiahli úroveň A1 v ročníkoch 1. – 5. a čiastočne úroveň A2 do konca 

9.ročníka; 

- požívať schválené učebnice; 

- využívať didaktickú techniku; 

- pri hodnotení využívať metódy a formy, ktoré sú vhodne používané pri precvičovaní učiva; 

- pri hodnotení dodržiavať metodické pokyny a kritériá, ktoré si určila PK CJ; 

- rozvíjať vedomosti z CJ aj v iných oblastiach, využívať prierezové témy; 
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- pokračovať vo vyučovaní metódy CLIL v prírodovede 4. ročník; 

- zvyšovať úroveň a kvalitu vyučujúcich CJ prostredníctvom vzdelávaní; 

- zapájať žiakov do súťaží - hlavne jazykových olympiád; 

- zorganizovať ŠK a OK OAJ; 

- viesť na škole 3 jazykové krúžky; 

- pokračovať v projekte e-Twining; 

- začať práce na projekte Erazmus +. 

PK spoločenskovedné predmety: 

- Vyučovať podľa schválených učebníc; 

- spracovať TPU; 

- venovať pozornosť talentovaným žiakom a žiakom s ŠVVP; 

- podieľať sa na realizovaní Národného boja proti drogám; 

- realizovať koncepciu environmentálnej výchovy a zdravého životného štýlu; 

- realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu; 

- vytvárať a formovať kritické povedomie žiakov; 

- viesť žiakov k hrdosti k vlastnej rodine, mestu, regiónu, štátu; 

- poznať základné práva a povinnosti občana SR; 

- viesť žiakov k pochopeniu mravných noriem; 

- vychovávať zrelú osobnosť s prosociálnym cítením. 

PK výchovné predmety: 

- Dodržiavať platné učebné osnovy; 

- včleniť do práce prvky environmentálnej a protidrogovej výchovy; 

- pracovať s talentovanými žiakmi a sa žiakmi s ŠVVP; 

- využívať IKT; 

- budovať pozitívny vzťah k umeniu a estetike;  

- budovať racionálny vzťah k technike; 

- učiť žiakov k plánovaniu času, spotrebe a nákladom; 

- vytvárať vzťah k ochrane životného prostredia; 

- zabezpečiť lyžiarsky výcvik; 

- osvojovať základné hygienické zásady a návyky; 

- poznať účinky cvičenia. 

PK prírodovedné predmety 

- Zamerať sa na program digipédia a využívať digitálny obsah vzdelávania; 

- zamerať sa na Testovanie 5 a 9 žiakov základných škôl; 

- realizovať projekty na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti; 

- zamerať sa na ochranu detí pri používaní internetu; 

- zamerať sa na rozvoj finančnej, čitateľskej, štatistickej, matematickej a informačnej 

gramotnosti. 

 

5.2 Pedagogická rada 
 

Členmi pedagogickej rady boli všetci pedagogickí zamestnanci školy. V školskom roku 2016/2017 

zasadali spolu 9 krát.  

Na zasadnutiach prerokovali: 

- zapracovanie POP na školský rok 2016/2017 do plánu práce poradných orgánov; 

- Smernicu na hodnotenie pedagogických zamestnancov; 

- žiacku knižku - IŽK v elektronickej forme; 

- školský poriadok školy; 
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- plán kontinuálneho vzdelávania ; 

- prevádzkové poriadky odborných učební; 

- zmeny v legislatíve; 

- Testovanie 5; 

- vykonanie inventarizácií; 

- Smernica o vzdelávacích poukazoch; 

- Smernica o vybavovaní sťažností, petícií a vedení evidencie priestupkov; 

- cestovné príkazy, čerpanie priepustiek, POZ akcie, využívanie obedov a náhrad cestovného 

a stravného; 

- zápis do 1. ročníka na školský rok 2017/2018; 

- Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 2015/2016; 

- kritériá hodnotenia predmetov a správania; 

- priestupky proti školskému poriadku a opatrenia na ich nápravu; 

- výchovné a vzdelávacie výsledky žiakov školy; 

- výsledky kontrolnej činnosti; 

- klasifikáciu, dochádzku a správanie žiakov; 

- klasifikáciu predmetov v ďalšom školskom roku; 

- výsledky celoštátneho testovania – Testovanie 9, elektronické testovanie; 

- dosiahnuté výsledky a umiestnenia v predmetových olympiádach, súťažiach; 

- činnosť ZŠ, ŠKD a CVČ;; 

- hlavné úlohy na školský rok 2016/2017 vyplývajúce z POP na školský rok 2016/2017; 

- tvorbu ŠkVP na školský rok 2016/2017 pre ISCED 1a ISCED 2; 

- začlenenie žiakov so ŠVVP a postupy práce s individuálne začlenenými žiakmi ; 

- projekty, projekt Erazmus, medzinárodné mobility; 

- príprava a organizácia Žiackej konferencie, Rodinnej olympiády, oslava 80.výročia založenia 

školy na ďalší školský rok; 

- Národný program Učiace sa Slovensko; 

- autoevalvácia školy; 

- Dodatok č.1 k Štátnemu vzdelávaciemu programu a Rámcovému učebnému plánu, atď. 

 

6 Koncepčný zámer rozvoja školy, ciele školy 

Pri hľadaní smerovania školy sa zameriavame najmä na aktívny, samostatný a tvorivý prístup 

vedenia školy, učiteľov a vychovávateľov v záujme toho, aby sa škola stala centrom vzdelávania, 

športu a kultúry. Dôležitou súčasťou je aj realizácia rôznych projektov, ktoré sa stávajú súčasťou 

vyučovacieho procesu. Škola sa taktiež zameriava na podporu žiakov s IVVP prostredníctvom 

špeciálnej pedagogičky, asistentov, sociálneho pedagóga a ostatných pedagógov. V budúcnosti sa 

chceme zamerať na podporu inkluzívneho tímu o ďalších odborných a pedagogických zamestnancov. 

Základná škola kniežaťa Pribinu v Nitre je školou, ktorá sa zameriava na vyučovanie cudzích jazykov 

– anglický, nemecký a španielsky jazyk, francúzsky jazyk je na ústupe pre nezáujem žiakov. 

Vyučovanie anglického jazyka je v ZŠ od 1. ročníka, ostatných cudzích jazykov v 5.ročníku, anglický 

jazyk je posilnený o disponibilné hodiny v rámci RUP.  

Ďalším cieľom školy je aj harmonický rozvoj žiakov, preto sa zameriavame aj na športovú prípravu 

žiakov v CVČ – volejbal a stolný tenis a od roku 2016 šach.  

Ďalej je to podpora mimoškolských aktivít na pôde školy a udržiavanie tradičných aktivít školy a 

bohatú ponuku záujmových útvarov. Žiakom poskytujeme aktivity v keramickej dielni, plavecký 

výcvik, lyžiarsky výcvik a  ozdravovací zahraničný pobyt.  
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Škola nemôže byť iba o práci, preto sme zaradili mimoriadne dni do termínového kalendára, čím sme 

oživili školský život (Žiacka konferencia, Noc s H.CH.Andersenom, Ovocný, čajový a pomazánkový 

deň, Rodinná olympiáda,  atď.).  

Ďalším cieľom je aj úzka spolupráca s UKF Nitra a realizovanie pedagogickej praxe študentov UKF 

v Nitre v našej škole a realizácia spoločných projektov. 

Základná škola poskytuje plnohodnotné základné vzdelanie. Smeruje k naplneniu kompetencií 

určených inovovaným školským vzdelávacím a výchovným programom pre ISCED1 a ISCED2. 

 

6.1 Humanizácia školy a jej prostredia 

 
V tomto šk. roku sa vedenie ZŠ spoločne s triednymi učiteľmi zameriavali na :  

 Pokračujeme v projekte Tulipán - spolupracujeme s nevidiacimi deťmi a irackými 

utečencami, projekt už niekoľko rokov realizujeme na našej škole.  

 Venujeme sa dlhoročne aktivitám, ktoré podporujú empatické cítenie detí : Daruj darček do 

detského domova, Biela pastelka, Deň narcisov, darovali sme finančné prostriedky 

z charitatívneho bazára bývalej žiačke postihnutej ťažkou chorobou, Práva očami detí a pod. 

 Na konci školského roka sme prostredníctvom externej firmy realizovali prieskum, ktorý sa 

zameriaval na autoevalváciu rôznych oblastí výchovno-vyučovacieho procesu. S výsledkami 

prieskumu boli informovaní pedagógovia školy na pedagogickej rade. 

 V šk.roku 2016/17 sme sa rozhodli zriadiť poradňu, v ktorej je žiakom, rodičom aj 

zamestnancom nápomocný vyškolený sociálny pracovník na odhaľovanie nežiaducich javov, 

problémov a situácií, ktoré nie sme vždy pripravení sami zvládnuť. 

Vzhľadom na rekonštrukciu školy bolo pol roka dvojzmenné vyučovanie a mimoškolské aktivity boli 

čiastočne obmedzené.  

V šk.roku 2016/17 v škole prebiehala rekonštrukcia obvodového plášťa a v súčasnosti sa 

zameriavame na úpravu vnútorných a vonkajších priestorov školy a priblíženie školského prostredia 

detskému užívateľovi.  

 

6.2 Výchovno-vzdelávací proces 

 
Výchovno-vzdelávací proces bol v šk.roku 2016/17 čiastočne narušený rekonštrukciou školy. Z tohto 

dôvodu boli pol roka skrátené vyučovacie hodiny a vyučovací proces sa prvý polrok uskutočňoval 

v dvoch zmenách. Napriek týmto prekážkam sme sa snažili čo najskôr pokračovať v riadnom 

vyučovaní. Do brigádnických prác sa zapojil celý učiteľský zbor a v januári 2017 bol na druhom 

poschodí obnovený výchovno-vzdelávací proces. Zamerali sme sa na spustenie činnosti odborných 

učební, knižnice a inventarizáciu kabinetných zbierok. Zrenovovali sme kabinet na druhom poschodí, 

ktorý dnes slúži pre predmety fyzika, chémia, biológia. Pokračujeme v školskej reforme podľa 

inovovaných ŠkVP. 
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Cudzie jazyky 

V ZŠ máme viaceré alternatívy druhého cudzieho jazyka: francúzsky jazyk a k nemeckému 

jazyku pribudol španielsky jazyk.  

Do vyučovania sme začlenili metódu CLIL – táto metóda bola uplatňovaná v 4.ročníku 

v predmete Prírodoveda. 

Realizovali sme projekt  Educate Slovakia (v spolupráci s organizáciou SAAIC). Na škole 

pôsobili 4 zahraniční študenti zo štyroch rôznych krajín – Indonézia, Čína, Thaiwan a Austrália. 

Študenti vyučovali na hodinách anglického jazyka na druhom stupni, mali pripravené prezentácie 

o svojich krajinách, tradíciách, jazyku, zvykoch, národných jedlách, hudbe,...(multikultúrna výchova). 

Projekt sa stretol s veľmi kladnou odozvou u pedagógov aj žiakov, ak to bude možné, škola sa pokúsi 

projekt v budúcnosti zopakovať. 

Vtom istom čase prebiehal na škole aj projekt English week, Lektori učili na hodinách 

anglického jazyka inovatívnymi metódami na prvom stupni. 

Počas školského roka sa pracovalo na projekte Erazmus+. Prebiehali rokovania 

s potencionálnymi partnermi, ktorí v januári 2017 navštívili našu školu a stretli sa osobne, aby dohodli 

spoločný postup pri podávaní prihlášky. Partnerskými krajinami majú byť Anglicko, Česko, 

Maďarsko, Poľsko a Slovensko. Všetci zúčastnení sa dohodli, že každá krajina vypracuje 1 časť 

prihlášky a potom ju spoločne podali. V súčasnosti už vieme, že projekt bol úspešný a bude realizovaný 

v ďalšom školskom roku. 

Škola sa zapojila aj do projektu e-Twinning a s partnerskými školami z Českej republiky, 

Talianska, Poľska a Turecka si elektronicky vymieňali skúsenosti v rámci hodín Anglického jazyka. 

Krátke videá, piesne, projekty, prezentácie sú zdokumentované a uverejnené na portáli 

www.etwinning.sk. V septembri bude možné v projekte pokračovať alebo rozbehnúť nový. 

Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do jazykových súťaží – Olympiáda v anglickom 

jazyku, Olympiáda v nemeckom jazyku, recitačná súťaže v anglickom jazyku STORY,  spevácka 

súťaž v anglickom jazyku SONG a medzinárodná vedomostná súťaž ENGLISH STAR. 

Žiaci sa zúčastnili žiackej konferencie, kde vystúpili so svojimi príspevkami v anglickom, 

nemeckom a španielskom jazyku. 

 

Materinský jazyk 

V máji 2017 sa žiaci 4. ročníka zúčastnili testovania KOMPARO 4, v ktorom si žiaci overili 

vedomosti zo slovenského jazyka a literatúry, matematiky, prírodovedy, matematiky a všeobecných 

študijných predpokladov. 

Čítajte s nami je celoročná čitateľská súťaž organizovaná Krajskou knižnicou Karola Kmeťka v Nitre. 

Súťaž je veľmi dobrým príkladom vhodného a účelného využívania voľného času detí, ktoré sú vedené 

k láske ku knihám, k čítaniu, k čítaniu s porozumením. Žiaci navštevovali knižnicu, požičiavali si 

knihy, absolvovali knižnično-informačnú výchovu a vyučovacie hodiny doplnené o literatúru. Prešli 

procesom intenzívnej prípravy čitateľa, v ktorom získavali schopnosti a zručnosti vo vyhľadávaní 

informácií ukrytých v knihách. 

Tajomstvo poličiek na chodbách-  cieľom projektu je podpora záujmu žiakov o čítanie, podnecovanie 

k tvorivosti, k rozvoju prezentačných zručností, podnecovanie k vlastnej tvorbe, čítanie a diskutovanie 

k prečítanému, interpretácia textu, prezentovanie vlastného názoru a využitie nadobudnutých 

poznatkov. Čitateľské kútiky žiaci využívali vo voľnom čase, v čase vyučovania, počas prestávok, 

v krúžkovej činnosti, pričom spoznávali umelecký svet literatúry. Podporila sa ich láska ku knihám, 

rozvinula čitateľská gramotnosť, slovná zásoba, fantázia, tvorivosť, ale taktiež aj výtvarno-estetický 

talent. Žiaci si zlepšili svoje komunikačné schopnosti, umenie konverzovať a hľadať nové informácie 

v knihách. 

http://www.etwinning.sk/
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Rozvíjali sme čitateľskú gramotnosť a kládli sme veľký dôraz na čítanie s porozumením, cielenými 

aktivitami, ako sú besedy, čitateľské udalosti- Čítajte s nami, Čítame s Osmijankom, podporovali 

sme žiakov v mimočítankovom čítaní. Čítame s Osmijankom je celoslovenský projekt zameraný na 

rozvoj čitateľskej gramotnosti na 1. stupni ZŠ. Cieľom je aj motivovať k rozhovorom a tvorivým 

aktivitám. Projektu sa zúčastnili žiaci 4.A triedy. 

16. novembra 2016 sa uskutočnilo  skúšobné testovanie KOMPARO.  ZŠ kniežaťa Pribinu 

 – 58,19 %.  5. apríla 2017 –  sa uskutočnilo Testovanie 9 v papierovej forme.  

Výsledky: 9.A – 61,64 % a 9.B – 64,87 %. Priemer ZŠ kniežaťa Pribinu: 63,26 %. 

Aj v tomto školskom roku sme venovali pozornosť talentovaným žiakom a zapájali ich do 

rôznych súťaží:  

Recitačné súťaže - Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko. 

Literárne súťaže – Komenský a my, Dieťa medzi paragrafmi, Myslenie je pohyb, Literárny 

                                 Kalamár, Nitra- moje mesto. 

Internetová súťaž – Nebojím sa slovenčiny.                               

Rétorické súťaže – Štúrov Zvolen. 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. 

Na hodinách literatúry sa žiaci zúčastnili projektu Som čitateľ, prostredníctvom ktorého boli 

vedení k častejšiemu čítaniu prózy aj poézie. Žiaci 4., 5. a 6. ročníka sa zúčastnili projektu Čítajme 

si- Detský čitateľský maratón v Školskej knižnici.  

Počas školského roka sa žiaci zúčastnili literárnych exkurzií:  

Modra Ľudovíta Štúra 19.10. 2016 – exkurzia pre 8.A,B. 

Návšteva Krajskej knižnice K. Kmeťka v Nitre bola určená pre žiakov 5. ročníka. 

Pamätný dom J.G. Tajovského v Tajove a Múzeum SNP v B. Bystrici navštívili 30.3.2017   

žiaci 7.A,B. 

Uhrovec – rodný dom Ľ. Štúra 12.4.2017 – triedy 6.A,B. 

Divadelné predstavenie: Anna Franková – pre žiakov 9., 8., 7. ročníka, dňa 29.5.2017. 

 V tomto školskom roku sa opäť uskutočnila akcia Večer s Andersenom – žiaci 8. ročníka 

pripravili akciu  pre mladších spolužiakov - hry, rozprávky, súťaže, hľadanie pokladu. 

Spoločne s redakčnou radou sme vydali 3 čísla školského časopisu Pribinoviny.                      

 

Informačno – komunikačné technológie 
Vo všetkých triedach sú interaktívne tabule, počítače sú prístupné pedagógom aj v zborovni školy. 

Väčšina pedagógov má školské notebooky na domácu prípravu na vyučovanie. Sme regionálnym 

centrom Núcem-u. Zúčastňujeme sa medzinárodných meraní, zapájame sa do projektov. Zapojili sme 

sa do európskeho týždňa programovania.  

Využívame vzdelávací obsah programu Digipedia zastrešujúci digitalizáciu najmä regionálneho 

školstva a www.planetavedomosti.sk. Pedagógovia využívajú viaceré edukačné portály, 

napr.zborovňa.sk, učebnice online eAktovka.sk a pod.  

V škole využívame 3 učebne na vyučovanie prostredníctvom IKT. V časti boli vymenené počítače za 

nové. O rekonštrukciu počítačovej učebni č.3 sme požiadali o prefinancovanie prostredníctvom 

projektu IROP. 

 

Športová činnosť 

V šk.roku 2016/17 sme predložili žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov na projekt Rozvoj 

výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby a telocvične na 

rok 2017, projekt bol odsúhlasený a telocvičňu sme za pomoci zriaďovateľa a vlastných finančných 

prostriedkov zrekonštruovali.   

http://www.planetavedomosti.sk/
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V spolupráci s Mestským kúpeľom sme zabezpečili celoročný kurz plávania pre žiakov prvého 

stupňa. Zorganizovali sme 6.ročník rodičovskej olympiády, kde rodiny súťažia v športových 

disciplínach. V rámci OŽZ pre 1.aj 2.stupeň organizujeme branný pretek v parku na Sihoti. 

Športová činnosť v škole sa rozvíja aj prostredníctvom CVČ, krúžkov volejbalu, šachu a stolného 

tenisu. Činnosť však bola narušená rekonštrukciou telocvične. Z tohto dôvodu činnosť CVČ začala 

až v druhom polroku. V tomto školskom roku sme dosiahli výrazné úspechy predovšetkým 

v hádzanej a vo florbale, uspeli sme na krajskej úrovni. Vo florbale sme sa na MS umiestnili na 

8.mieste. Družstvo florbalistov a reprezentant nášho CVČ Madarás – stolný tenista,  boli ocenení 

primátorom mesta Nitra za reprezentáciu mesta Nitra. Ročníky 1-4 sa pravidelne zapájajú do 

miniligy  M.Stocha, kde družstvá hrajú zápasy mesačne, vždy na inej škole. Zorganizovali sme 

ozdravovací pobyt v Chorvátsku, ktorého sa zúčastnilo takmer 100 žiakov a pedagógov.  

Učitelia telesnej výchovy sa zapojili do dvoch projektov: 

Projekt : dm ľahšie to ide ľahšie, ktorý spočíval v odcvičení 3. cvičebných plánov kruhového 

tréningu. Osem žiakov chlapec, dievča z ročníkov 5.- 8. spoločne na čas odcvičili kruhový tréning. 

Cieľom projektu Ľahšie to ide ľahšie je motivovať a inšpirovať deti k cvičeniu, vyššej pohybovej 

aktivite . Zapojili sme sa do teoretickej  celoslovenskej súťaže  Vedomostná súťaž o olympizme ZŠ 

a SŠ. 

V súčasnosti je potrebné riešiť problémy s nedostatočnými priestormi na vyučovanie TV, nakoľko 

telocvičňa je už nepostačujúca. Ďalej je potrebné vybudovanie ihriska a bežeckej dráhy v areáli 

školy, ktoré by sa používali na TV a pre potreby ŠKD. 

Zdravý životný štýl 
Hlavným cieľom projektu Zdravá škola je osvojiť si správny životný štýl a starostlivosť o svoje 

zdravie, podporovať plnenie úloh v oblasti environmentálnej výchovy, podporovať činnosť športových 

krúžkov, plniť úlohy v rámci primárnej protidrogovej prevencie, zamerať sa na zdravú výživu, 

vypestovať u žiakov zodpovednosť za svoje zdravie a organizovať besedy, exkurzie, súťaže a kurzy 

prvej pomoci 

Súťaž Prvá pomoc (Mgr. Báreková) - do ktorej sa zapojili žiaci 2.- 4. ročníka. 3-členné družstvá si 

zmerali sily, kedy dokázali, že vedia podať prvú pomoc pri zlomeninách, odreninách, úrazoch, vedia 

správne zavolať požiarnikov, políciu, záchranárov 

Dental Alarm je projekt, ktorého sa pod vedením Mgr. Richterovej, Mgr. Radeckej a Mgr. Homolovej 

zúčastnili žiaci prvých tried. Pod dohľadom študentov stomatológie a dentálnej hygieny sa naše deti 

učili správnej technike čistenia zubov, ako aj stavbe chrupu a správnej životosprávy. 

Žiaci 3. a 4. ročníka sa s triednymi pani učiteľkami zúčastnili výcviku na dopravnom ihrisku. Aktivity 

zamerané na zdravý životný štýl sa dajú realizovať aj v internetovom prostredí, žiaci sa zapojili do 

celoslovenskej súťaže Hravo ži zdravo. 

Svetový Deň vody slúži na to, aby sme si uvedomili, aká je voda pre nás dôležitá, že prírodu treba 

chrániť pre ďalšie generácie. Žiaci prvého stupňa sa v rámci Dňa vody zúčastnili výtvarnej súťaže Čistá 

voda v prírode. 

Pod organizačným dohľadom Mgr. Bárekovej sa na našej škole organizovalo viacero aktivít s témou 

Zdravej školy: NAJ výrobok z ovocia a zeleniny, Zdravie na tanieri, Ovocné šaláty, či Čajové 

popoludnie. Mnohé z týchto činnosti sa uskutočnili v rámci kooperácie s ŠKD. 

 

Ochrana životného prostredia  
Neodmysliteľnou zložkou vyučovacieho procesu je environmentálna výchova. Cieľom pôsobenia v 

rámci environmentálnej výchovy je vytvoriť v deťoch prirodzenú potrebu správať sa ohľaduplne 

k životnému prostrediu, chrániť prírodu a zveľaďovať priestor v ktorom žijeme. Environmentálne 
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témy úzko súvisia s tematickými celkami geografie, biológie, prírodovedy, dejepisu a mnohých 

ďalších predmetov.  

Spomedzi mnohých aktivít environmentálnej výchovy  sme aj v tomto roku realizovali projekt 

Modrá stužka.  

Celoročne prebieha zber použitých batérií a drobného elektroodpadu, PET fliaš. V súvislosti 

s tým boli inštalovaná aj vitrína s témou separovaný zber. 

 V prvom polroku školského roka škola podstúpila rekonštrukciu, ktorá ovplyvnila aj naše 

aktivity. Jesenný zber papiera sa nekonal z bezpečnostných dôvodov. Na jar sa do zberu odpadového 

papiera žiaci veľmi  aktívne zapojili. Vyzbierali spolu   35 478,5 kg odpadového papiera. 
Žiaci 1. stupňa priniesli 20285 kg a žiaci 2. stupňa 15193,5 kg papiera. Najviac papiera už tradične 

priniesla Daniela Lachmannová, až 2000 kg. Odmenou najlepším trom triedam boli torty a jednotlivci 

dostali vecné ceny. 

V septembri a v júni sa uskutočnili aktivity v rámci Ochrany života a zdravia, kde v prednáškach 

o pohybe v prírode sa dozvedeli o spôsoboch ekologického pobytu v prírode.  

Na Mestskom úrade sa konala mimoriadne zaujímavá akcia Vysoké hory, ktorú videli žiaci 7. ročníka.  

Žiaci druhého stupňa sa na dve hodiny premiestnili do Južnej Ameriky. Vypočuli si zaujímavé 

rozprávanie cestovateľov po Peru – Štyri strany sveta. 

Na hodinách TCHV a Svet práce sa žiaci priebežne starali o trávnik, kríky, kvetinové záhony 

a bylinkový vyvýšený záhon. 

V decembri sa na hudobnej výchove zoznámili sa s úlohou prírody v tradíciách slovenského 

ľudu. V predvianočnom čase sme v žiakoch podporovali kladný vzťah ku slovenským tradíciám 

a zvykom, jednotlivé triedy navštívili vianočné mestečko na námestí, kde sa aktívne zúčastnili 

kultúrneho programu. Na výtvarnej výchove vznikali pekné práce s témou prírody. Na prvom stupni 

sa v zime deti starali o vtáčatá, snažili sa, aby v kŕmidlách vždy bola potrava. 

     V januári na hodinách geografie bola rozoberaná téma Klimatické zmeny, žiaci vymýšľali veľmi 

rozumné návrhy, ako tieto zmeny zmierniť. V tematickom celku o dažďových pralesoch piataci zistili, 

že ľudia bezohľadne ničia tieto lesy kvôli zisku. Žiaľ majú postrehy aj zo Slovenska, že lesy sa 

v nadmernej miere vyrubujú aj u nás. 

     Vo februári sa na škole uskutočnili besedy s tvorcom zaujímavých videofilmov o prírode, 

pánom Blaškom. Stali sme sa súčasťou pilotného projektu "Požičaná planéta" pre školy. 

V marci sa žiaci 5. ročníka zaoberali témou ochrany životného prostredia a problematikou vody, vo 

svojich prácach navrhovali spôsoby, čo by malo ľudstvo urobiť pre záchranu planéty. V marci bol na 

hodinách geografie priestor venovaný významu vody v rámci Svetového dňa vody, ktorý pripadá 

každoročne na 22. marca.  

Svetový Deň vody bol vyhlásený v roku 1992 v Riu de Janeiro v Brazílii. Hovorí o význame vody 

pre ľudské bytosti a ekosystémy, ale rovnako aj pre sociálnu a ekonomickú vyspelosť krajiny. Tento 

deň slúži na to, aby sme si uvedomili, aká je voda pre nás dôležitá, že prírodu treba chrániť pre ďalšie 

generácie. Tradične je na environmentálne aktivity mimoriadne bohatý mesiac apríl, kedy sa realizovali 

aktivity ku Dňu Zeme, žiaci tvorili výtvarné práce na tému  Zem a voda. 

     Na hodinách geografie sa žiaci venovali téme o recyklovaní odpadov a o spôsoboch pracovania 

odpadového materiálu na nové výrobky. Žiaci sú vedení k tomu, aby zanechávali čo najmenšiu 

ekologickú stopu. Získali poznatky o potrebe separácii odpadu.    

     V máji sme zareagovali na výzvu Nitrianskej komunitnej nadácie a Bramac a vypracovali sme 

projekt Separuj odpad, ktorý bol podporený sumou 858€. Realizácia projektu sa začala už v júni, potrvá 

do konca novembra 2017. 

      V júni sa žiaci zúčastnili ozdravovacieho výletu do Chorvátska, oboznámili sa s prírodou 

prímorskej krajiny a pochopili význam morského ekosystému. 
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Drogová prevencia a prevencia kriminality 

V škole koordinuje primárnu drogovú prevenciu a prevenciu kriminality mládeže koordinátor drogovej 

prevencie. Spolupracujeme s pedagogickými pracovníkmi, žiakmi, rodičmi, triednymi učiteľmi 

a inými odborníkmi ako sú psychológ, preventista mestskej polície atď. Témy sa realizujú 

prostredníctvom vhodných psychosociálnych cvičení, modelových situácií, diskusií, hier a iných 

interaktívnych metód. V ZŠ je zriadená poradňa, v ktorej pracuje vyškolený a kompetentný sociálny 

pracovník  Mgr. Duchoň, preventista  MP  v spolupráci s p. zástupkyňou. 

V šk. roku 2016/2017 sme sa  zapojili do projektov a programov: 

- výchovno- vzdelávací program Čas premien , ktorého cieľom je pochopiť podstatu psychických 

a fyzických zmien počas puberty, poznať negatívny účinok drog v tehotenstve, oboznámiť sa 

s prevenciou AIDS. Tento projekt bol realizovaný so žiakmi šiesteho ročníka, október 2016. 

- projekt Unplugged sme realizovali na našej škole v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach . 

V tomto roku bol realizovaný u žiakov deviateho  ročníka na etickej výchove ktorí pod vedením 

vyškoleného učiteľa základnej školy – p. Adamovej, koordinátorky protidrogovej prevencie - 

absolvovali program UNPLAGGED v počte 12 stretnutí  

Témy jednotlivých stretnutí programu boli: 

 Začíname s programom Unplugget 

 Chceš patriť do skupiny? 

 Poznaj mýty a fakty o alkohole 

 Je to čomu veríš založené na faktoch? 

 Poznaj mýty a fakty o fajčení 

 Neboj sa prejaviť! 

 Nauč sa stáť za svojim názorom! 

 Hviezda večierku 

 Poznaj mýty a fakty o nelegálnych drogách 

 Ako zvládnuť ťažké životné situácie 

 Rozhodovanie a riešenie problémov 

 Drž sa svojho cieľa 

 

- v rámci celoslovenskej kampane Červené stužky boli na škole realizované: 

-interaktívne besedy HIV/ AIDS  - so žiakmi 8. A 9. ročníka pod vedením  

Mgr. J. Bírovej z CPPP a P , 22. 11.2016 

- primárna prevencia šikanovania  v 5.A triede pod vedením pána  Duchoňa, preventistu  MP,  

   dňa 2. 3. 2017 

- interaktívne besedy pre žiakov 1. - 4. ročníka na témy: 

- Bezpečne so psom 

- Bezpečne na ulici 

- Bezpečne doma 

- Riešenie konfliktov 

- Ako poznať policajta 

sa konali pod vedením preventistky MP Nitra pani Bucheňovej v marci – apríli 2017  
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- preventívny program  Prevencia fajčenia a tabakizmu-  prebehol na biológii v siedmom   ročníku 

- jeho cieľom je upevnenie negatívneho postoja k fajčeniu, tréning odolnosti voči tlaku užiť drogu, 

tréning zvyšovania sebadôvery, tréning sociálnych zručností. (podľa metodického listu 

Mgr.A.Šištíkovej – Mgr. D. Adamová, marec 2017) 

- projekt „Vyber si správne „ - stretnutia pre žiakov ZŠ v Klube primárnej prevencie drog závislostí 

a prevencie kriminality CVČ Domino v Nitre, kde pracujú s témami: 

-     zdravá výživa, prv6 kontakt s drogou a varovné signály, nelátkové závislosti, sex a láska, 

AIDS, hazardné hry, fajčenie a tabakizmus, kriminalita mladistvých, šikanovanie detí 

a mládeže, alkohol – rodina a spoločnosť. 

/ tento projekt bol realizovaný so žiakmi 4. 5. 6 ročníka, Dr. A. Mrázová, máj 2017) 

 - projekt  Zdravá škola sa priebežne realizuje počas celého školského roku 

-          cieľom projektu je výchovno – vzdelávacími činnosťami smerovať k zdravému spôsobu 

života, vštepovaniu základných hodnôt s ohľadom na zdravie, skrášľovanie svojho okolia a 

ochranu životného prostredia /p. uč. Báreková/ 

- dňa 1. až 3. júna 2017 sa konal Výcvikový program pre lektorov „Európsky program prevencie 

užívania návykových látok Unplugged“ pod vedením školiteľov z Filozofickej fakulty Univerzity 

Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach . 

Obsahom stretnutia bolo predstavenie programu, metodiky pre učiteľov, pracovných listov pre 

žiakov a skupinová práca. Kľúčovou časťou bola príprava lektorov na realizáciu programu 

Unplugged v siedmom ročníku na školách.  

Školenia sa zúčastnila Mgr. Denisa Adamová a Mgr. Nikola Krekáňová. 

 

Finančná gramotnosť 
V súlade s POP na školský rok 2016/2017 a v súlade s aktualizovaným Národným štandardom 

finančnej gramotnosti verzia 1.1 a Metodikou pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti 

do školských vzdelávacích programov základných škôl a stredných škôl sme realizovali FG na našej 

škole. 

Učitelia v školskom roku 2016/2017 boli oboznámení s Metodikou pre zapracovanie a aplikáciu tém 

FG do školských vzdelávacích programov a novelizácie 1.2. 

V školskom roku 2016/2017 pracoval krúžok Viac ako peniaze s Internetom,  ktorý bol zameraný 

na finančnú gramotnosť. Žiaci využívali online učebnicu, formou hier sa zoznamovali s abecedou 

finančnej gramotnosti. Vstupný test realizovalo 10 žiakov. Úspešne ukončilo 6 žiakov  získaním 

celoslovenského certifikátu z výstupného testu. 

Učitelia aktualizovali a doplnili UO jednotlivých predmetov . V zborovni školy majú pedagógovia 

rôzne materiály a aktivity zamerané na finančnú gramotnosť ako pomôcku na vyučovanie. 

Na chodbe školy a v učebni máme nástenku k problematike FG. Pripravil sme besedu v mesiaci 

december 2016 s riaditeľom pobočky Tatra banky v Nitre s Ing. Jurajom Lastičom. 

Koordinátor FG priebežne informoval o nových materiáloch FG žiakov i učiteľov, ako i 

o programoch a projektoch, ktoré ponúkajú organizácie školám. 

 

Práca s individuálne začlenenými žiakmi 
Intenzívne spolupracujeme s inštitúciami zaoberajúcimi sa prácou so žiakmi s výchovno-

vzdelávacími potrebami; efektívne integrujeme žiakov s poruchami učenia, s poruchami aktivity 

a pozornosti a narušenou komunikačnou schopnosťou. Vytvorili sme kvalitné podmienky pre prácu s 
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deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prostredníctvom špeciálneho pedagóga a 2 

asistentov učiteľa. V šk.roku 2016/17 sme mali až 25 žiakov s IVVP. V poobedňajších hodinách 

pracuje v priestoroch školy sociálny pedagóg p.Duchoň. Vypracovali sme europrojekt pod názvom 

Inkluzívny tím, ktorým posilníme prácu s problémovými žiakmi pomocou psychológa a ďalších 

dvoch asistentov. Projekt bol odsúhlasený. 

6.3 Personálna oblasť 

 
V školskom roku 2016/17 sme prijali 2 učiteľky (1 zastupovanie počas MD), 2 vychovávateľky, pre 

ktorých sme zabezpečili adaptačné vzdelávanie, ďalší pedagógovia sa priebežne zúčastňujú 

kontinuálneho vzdelávania. Všetci prijatí pedagógovia sa osvedčili a pokračujú v pedagogickej práci 

aj v ďalšom období. Koncom školského roka odišla 1 učiteľka 2.stupňa do dôchodku a 2 učiteľky 

1.stupňa na MD. 

V rámci prípravy študentov na učiteľské povolanie spolupracujeme s UKF ako cvičná škola. 

V súčasnosti máme stabilizovaný pedagogický zbor. Nedarí sa nám stabilizovať zamestnancov 

v Školskej jedálni, kde je pomerne veľká fluktuácia. Prijali sme referentku PAM a ekonómku na 

jednu pracovnú pozíciu na trvalý pracovný pomer. Čiastočne bude s ekonomickými štatistikami 

vypomáhať na dohodu ďalšia ekonómka. 

 

6.4 Údaje o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy za 

šk.rok 2016/17 
 

Druh vzdelávania 

 

Názov vzdelávania 

Počet 

vzdeláva

ných 

učiteliek 

Vzdelávanie 

ukončené 

Adaptačné 

 
- - - 

Aktualizačné Zvládanie stresu a syndróm vyhorenia 2 2 

Aktualizačné Tanečná príprava 1 1 

Aktualizačné 

Tvorivá práca vychovávateľov so žiakmi 

v školskom klube detí s využitím 

vybraných softvérových aplikácií 

2 2 

Aktualizačné Nové trendy v tvorbe didaktických 

testov 
1 

1 

 

Inovačné 1. Atestácia 3 3 

Inovačné 2. atestácia 1 1 

Inovačné Voľný čas v teórii a praxi výchovy 

mimo vyučovania 
2 2 

Špecializačné - - - 

Funkčné - - - 

Funkčné inovačné - - - 

Aktualizačné – 

prípravné 

atestačné 

Atestačné vzdelávanie 2 2 
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6.5 Materiálno-technická oblasť 

 
V predchádzajúcom roku sme budovali detské ihrisko pre potreby ŠKD. V tomto šk. roku sme 

dobudovali podložie a dopadové plochy z prostriedkov Rady rodičov a školy.   

Na základe projektu Rozvoj výchovy sa vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy 

formou dostavby a telocvične na rok 2017 zriaďovateľ zrekonštruoval priestory telocvične. 

Z vlastných prostriedkov sme dokúpili vstupné dvere, okná sme zabezpečili sieťami, dokúpili sme 

rebriny a rôzne športové pomôcky (chodúle, dresy, trampolína, lopty, rozlišovacie vesty, atď.).  

V priestoroch učebne špeciálnej pedagogičky sme vybetónovali podlahu a položili laminátovú 

podlahu. Zároveň sme zakúpili  nástenky pre názorné pomôcky pre žiakov s IVVP. Zakúpili sme 

nové nástenky aj do zborovne, kancelárie riaditeľky a zástupcov. 

V priebehu rekonštrukcie došlo k značnému zatečeniu učební a kabinetov. Z tohto dôvodu sme 

kabinety vybavili novými regálmi. 

Učebné pomôcky zakupujeme priebežne podľa požiadaviek pedagógov. Zakúpili sme vozíky na 

mapy, pomôcky pre učebne technika, fyzika a matematika.  

Vstupnú halu sme vynovili sklenými vitrínami, regálmi pre žiakov a skrinkou pre akvárium. 

Do všetkých tried sme zakúpili ergonomické stoličky pre učiteľov. 

Vybavenie IKT technikou sme doplnili o 10 stolových PC do PU č.1 a servery.  

Druhé poschodie sme doplnili dvomi veľkokapacitnými skriňovými zostavami a pre žiakov prvého 

stupňa sme vybavili 3 triedy novými skriňami. 

Nakoľko sa rekonštruoval obvodový plášť, do obkladov sme dali zabudovať kamerový systém, ktorý 

je aj na 2.poschodí na chodbách. V budúcnosti by sme chceli dať kamerový systém aj na ostatné 

chodby z dôvodu bezpečnosti. Naďalej je však veľmi nutné dokončiť rekonštrukciu školy a v čo 

najkratšom čase dobudovať zázemie pre zamestnancov ŠJ. 

7 Centrum voľného času pri ZŠ kniežaťa Pribinu 

 

Súčasťou základnej školy je Centrum voľného času, ktoré sa zameriava na športovú prípravu. 

V súčasnosti poskytujeme žiakom možnosť športovej prípravy, pričom zriadenie CVČ umožnilo získať 

finančné prostriedky na kvalitnú prípravu žiakov.  

Na činnosť CVČ poskytuje dotáciu mesto Nitra, čiastočná  úhrada nákladov na činnosť je 

stanovená na 3,00 € pre krúžok stolného tenisu, šachu a 5,00 € pre krúžky volejbalu. Činnosť CVČ je 

stanovená plánom práce a výchovným programom CVČ, ktorým s riadi záujmová činnosť žiakov. 

CVČ spolupracuje s volejbalovým klubom VKP Bystrina SPU Nitra, stolnotenisovým klubom Raksit 

Nitra, Nitrianskou šachovou akadémiou, ktorí pre CVČ zabezpečujú trénerov. Naši úspešní žiaci majú 

možnosť po skončení základnej školy pokračovať aj naďalej v športovej činnosti.  

CVČ malo v šk.roku 2016/17 jedno oddelenie stolného tenisu, dve oddelenia volejbalu a jedno 

oddelenie šachu, je prioritne pre žiakov Základnej školy kniežaťa Pribinu, ale prihlasujú sa aj žiaci z 

iných škôl. V školskom roku 2016/2017 sa prihlásilo 76 žiakov – Volejbal 31, šach 20 a stolný tenis 

29 žiakov (niektorí žiaci sa prihlásili na dva krúžky). 

Činnosť CVČ bola čiastočne narušená rekonštrukciou telocvične, ktorá bola ukončená až 

v januári 2017. Všetky aktivity sme museli preniesť na pôdu našich partnerských organizácií. 

Volejbal:  

V školskom roku 2016/2017 krúžky volejbalu pracujú aj ako prípravka VKP Bystrina SPU Nitra,  

volejbalový krúžok viedli dvaja tréneri : 
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Marek Májek – držiteľ licencie A, zároveň  asistent trénera prvoligového družstva mužov; 

Ľubica Kráľová– trénerka. 

     Na začiatku školského roka sa uskutočnil nábor žiakov do volejbalového krúžku, bolo vybraných 

celkove 31 žiakov, ktorí boli rozdelení do 2 tréningových skupín podľa veku. 

a) Prvú skupinu, ktorej tréningový proces prebieha v dňoch utorok a štvrtok, navštevovali väčšinou žiaci 

primárneho vzdelávania. Cieľom športovej prípravy v tejto skupine je vybudovať u žiakov všestranný 

pohybový základ a osvojenie si základných loptových zručností. 

b) V druhej skupine boli zaradení žiaci nižšieho stredného vzdelávania. Tréningy prebiehali 2x týždenne 

v pondelok a v stredu. Tu kladieme dôraz na všestrannosť prípravy a formovanie pozitívneho vzťahu 

k športovej príprave vo volejbale.   Niektorí žiaci druhého stupňa sa pravidelne zúčastňujú súťaže 

žiakov, ktorú hrajú turnajovo v rôznych mestách, v Novom Meste nad Váhom, v Komárne, v 

Bratislave a v Nitre.  

CVČ vykonáva náročnú úlohu prvého kontaktu žiakov s daným športom, čo prináša špecifické 

výchovné problémy, ktoré vznikli odchodom niektorých žiakov, ktorí prestali navštevovať tréningy 

volejbalu. Napriek občasným problémom sa podarilo vychovať hráčov volejbalu, ktorí športujú na 

najvyššej úrovni.  

CVČ má k dispozícii školskú telocvičňu štyri dni do týždňa, pravidelne sa obnovuje fond pomôcok 

a náradia. V prípade, že mesto Nitra bude aj naďalej ústretové pri financovaní CVČ pri ZŠ kniežaťa 

Pribinu, budeme pokračovať v práci so žiakmi aj v ďalšom období. 

V sezóne 2016/2017 sme sa prihlásili do súťaže MIDI žiakov oblasti západ. Do turnaja sa zapojilo 

celkovo 7 družstiev. VK Bystrina SPU Nitra – ZŠ Kniežaťa Pribinu organizovala spolu dva turnaje. 

Prvý v základnej časti 11. 12. 2016, druhý v nadstavbovej časti 30. 4. 2017.  

Starší žiaci sa umiestnili na druhom mieste v oblasti ale nepostúpili na majstrovstvá Slovenska. 

Žiaci vyhrali OK vo volejbale žiakov ZŠ  a v KK boli tretí.  

Stolný tenis: 

Projekt Centra voľného času so zameraním na stolný tenis si na ZŠ kniežaťa Pribinu získal mnohých 

malých športových nadšencov predovšetkým z radov žiakov primárneho vzdelávania ZŠ a i preto sa 

tento školský rok otvoril už tretí rok po sebe.  

V školskom roku 2016/2017 viedli  krúžok tréneri Rakov a Sitak.  

Záujmový krúžok stolného tenisu prebieha v priestoroch telocvične ZŠ dva krát do týždňa a to v stredu 

a piatok. Krúžok navštevujú žiaci 1. aj 2. stupňa ZŠ, z toho najväčšiu časť tvoria žiaci 2. a 3. ročníkov. 

Krúžok je prioritne zameraný na oboznámenie žiakov so základmi stolného tenisu. Dnes už máme prvé 

úspechy ktoré dosiahli žiaci Andrej Madarás a Jakub Horečný. 

Šach: 

V školskom roku 2016/2017 sme v CVČ otvorili krúžok šachu. Tréneri sú p. Hlavina, p. Piroška a pre 

najlepších žiakov p.Timoščenko. Spolupracujeme sa NŠA. Do krúžku sa zapojilo 20 žiakov ZŠ. 

Činnosť je rozdelená na pravidelnú, príležitostnú a prázdninovú. 

Pravidelná činnosť šachového krúžku spočíva v tréningoch 2 x týždenne, pod vedením trénera 

Ľubomíra Hlavinu, 1.-ligového hráča AŠK Nitra. 

Príležitostná činnosť šachového krúžku je zameraná na organizáciu podujatí (turnajov), účasťou na 

turnajoch organizovaných SŠZ, klubmi.  
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V školskom roku sa naši žiaci zúčastnili niekoľkých turnajov: 

-školské kolo Majstrovstiev ZŠ, Nitra 

-okresné kolo Majstrovstiev ZŠ, Nitra 

-vianočný turnaj, ZŠ kniežaťa Pribinu Nitra 

-5.liga B11 SŠZ 

-FIDE Open  O pohár NRŠA, Nitra 

-Open Cetín FIDE Rapid, Veľký Cetín 

-GPX SŠZ – O pohár kniežaťa Pribinu, Nitra 

-M SR  rapid šachu , Ružomberok 

Najlepšie výsledky dosahovali Natan Lacsný, Samuel Piroška, Patrik Gašpar, Samuel Palka, Samuel  

šupa, Tomáš Tóth. 

Zamerali sme sa aj na prázdninovú letnú činnosť a zorganizovali sme letný šachový tábor. 

Usporiadali sme turnaj GPX mládeže SŠZ, Otvorené majstrovstvá školy v rapid šachu o putovný pohár 

ZŠ kniežaťa Pribinu Nitra. Žiaci našej školy sa v silnej konkurencii vôbec nedali zahanbiť a v kat. 

dievčat do 14 rokov si 2.miesto vybojovala Miroslava Zúdorová zo 7.A  a 3.miesto Paulína 

Motyčiaková z 5.C. V kat. chlapcov do 8 rokov 2.miesto získal Patrik Gašpar z 1.B. V celkovom poradí 

sa najlepšie umiestnili Tomáš Motyčiak (11.), Samuel Piroška (12.),Tomáš Tóth (13.), Martin 

Benko(17.)  

8 Školský klub detí 

 

Počet oddelení 9 

Spolu detí 235 

Dievčat 128 

Chlapcov 107 

 

oddelenie vychovávateľka Spolu detí Chlapcov Dievčat 

I.odd. (1.A) Mgr. Belovičová                    21 13 8 

II.odd. (1.B)           Mgr. Suchá                      21 13 8 

III.odd. (1.C) Mgr. Húsková                        22 12 10 

IV.odd. (2.A, 4.A) Mgr. Kelemenová                     29 21 8 

V.odd. (2.B, 4.A) Mgr. Pustajová                      30 13 17 

VI.odd. (2.C, 4.B) Mgr. Macuľová                           28 15 13 

VII.odd. (3.A, 4.B) Majer 25 11 14 

VIII.odd. (3.B,4.C)           Mgr. Kozická/ 

Kukanová                      

28 14 14 

IV.odd.(3.C, 4.C)            Mgr. Poliaková 31 16 15 

       Spolu: 235 107 128 
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Spoločne organizovaná a príležitostná činnosť v ŠKD v školskom roku 2016/2017: 

 

SEPTEMBER: 

- jesenné dekorácie v triedach, nástenkách a vitrínach – všetky odd.  

- podujatie „Biela pastelka“ – podpora únie nevidiacich vytvoriť slovenský rekord v chôdzi 

s bielou palicou na 15 m (v OC Centro Nitra) : I. – VIII. odd. 

- začiatok plaveckého výcviku: I. odd. (1.A) 

- enviromentálna výchova - pravidelné enviroaktivity s CHKO Ponitrie : II., III. odd. 

- návšteva Ponitrianskeho múzea – ukážky reštaurovania a preparovania: IV., VI. odd. 

- výstava v Synagóge - „Svetové dedičstvo na Slovensku“: IV., VI. odd. 

- v rámci Divadelnej Nitry - projekt „Darujem Ti tulipán“- zapojenie do tvorivých aktivít na 

námestí: IX. odd. 

OKTÓBER: 

- - plavecký výcvik: pokračuje I. odd. (1.A) 

- - enviromentálna výchova - pravidelné enviroaktivity s CHKO Ponitrie v stredisku pod 

hradom: V.,VI. odd. 

- ýstava v OC Mlyny – „Podivuhodný keltský ľud“: IX. odd. 

- „Mesiac úcty k starším“ – zorganizované besedy alebo výtvarné práce: všetky oddelenia 

NOVEMBER: 

- - Vedecký jarmok -„Veda, ktorú možno vidieť, počuť, zažiť“ v OC Mlyny: I., II., III., VI., 

VII., IX. odd. 

- - plavecký výcvik -  pokračuje I. odd. (1.A)  

- - enviromentálna výchova - pravidelné enviroaktivity s CHKO Ponitrie v stredisku pod 

hradom: VII., VIII. odd. 

- - návšteva výstavy v Domine - „Večne živá krása ľudských rúk“: III., IV., V., VI., VII., IX. 

odd. 

- návrh - „Pribináčika“ maskota pre našu školu: spolupráca všetkých oddelení /prebieha/ 

DECEMBER:  

- výzdoba (Mikuláš, Vianoce) v triedach, na nástenkách, vo vitrínach: všetky oddelenia  

- začiatok plaveckého výcviku: II. odd. (1.B) 

- prax študentov z UKF: I., III., IV., IX. odd. 

- enviromentálna výchova v spolupráci s CHKO Ponitrie (envirohry, tvorivé dielne): I.odd. 

- výroba darčekov do vianočnej burzy: I., II., III., IV., VI., VII., VIII. odd. 

- návšteva vianočného mestečka (zvyky a tradície): všetky oddelenia 

- projekt „Biely tulipán“ v BA: IX. odd. 

- vianočné besiedky: I., II., IV., VI., IX. odd. 

JANUÁR: 

- pokračuje plavecký výcvik: II. odd. (1.B) 

- v rámci projektu „Zdravá škola“ – nácvik 1. pomoci a dentálnej hygieny: I., II., III., IV. odd. 

- enviromentálna výchova v spolupráci s CHKO Ponitrie (envirohry, tvorivé dielne): III., 
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IV.,V. odd. 

- 1. návšteva v Krajskej knižnici K. Kmeťka („Pasovanie za čitateľov“) – I., II., III. odd. 

FEBRUÁR:  

- v rámci projektu „Zdravá škola“ – príprava bylinkových čajov: všetky oddelenia 

- výroba obálok a príprava pozdravov do „Valentínskej pošty“: I., IV. odd. 

- výzdoba na karneval v triedach, na nástenkách, vo vitrínach: všetky oddelenia 

- príprava programu a výroba masiek na karneval: všetky oddelenia 

- súťaže, tanec a oceňovanie masiek na karnevale: všetky oddelenia 

- plavecký výcvik pokračuje: II. odd. (1.B) 

- enviromentálna výchova s CHKO Ponitrie (envirohry, tvorivé dielne): VII. odd. 

- návšteva Krajskej knižnice KK – čítanie pre prvákov: I., II., III. odd. 

- návšteva hudobného oddelenia v Krajskej knižnici KK – téma „Fašiangy“: VIII., IX. odd. 

- v rámci projektu „Zdravá škola“- kurz 1. pomoci a dentálnej hygieny: V., VI., VII., VIII., IX. 

odd. 

MAREC: 

- ukončenie plaveckého výcviku: II. odd. (1.B) a začiatok III. odd. (1.C) 

- výroba darčekov k MDŽ: I., IV. odd. 

- v rámci projektu „Zdravá škola“ súťaž v poskytovaní 1. pomoci (v spolupráci so strednou 

zdravotnou školou): všetky oddelenia  

- enviromentálna výchova v spolupráci s CHKO Ponitrie (envirohry, tvorivé dielne): VI., VIII., 

IX. odd. 

- v rámci projektu „Zdravá škola“ – Zdravovedček (pokusy s vodou a potravinami): všetky 

oddelenia 

- návšteva hudobného oddelenia v Krajskej knižnici KK – téma „Óda na radosť“: IX. odd. 

APRÍL: 

- plavecký výcvik pokračuje: III. odd. (1. C) 

- beseda s mestskou políciou – téma: „Bezpečnosť nielen na cestách a ochrana zdravia“: všetky 

oddelenia 

- enviromentálna výchova v spolupráci s CHKO Ponitrie (prezentácia a aktivity – téma 

„Ochrana a význam včiel pre človeka“): I. odd. 

- veľkonočná výzdoba v triedach, na nástenkách, vo vitrínach: všetky oddelenia 

- návšteva Krajskej knižnice KK – čítanie pre prvákov: I., II., III. odd. 

- návšteva hudobného oddelenia v Krajskej knižnici KK – téma „Tradície Veľkej noci“ a 

„Čarovný les“: VII., IX. odd. 

MÁJ: 

- návšteva Starého divadla: „Janko Hraško“: všetky oddelenia 

- výroba darčekov ku Dňu matiek: I., II., III., IV., VI., VIII. odd. 

- v rámci projektu „Zdravá škola“ – Zdravovedček (príprava zdravých nátierok): všetky 

oddelenia 

- návšteva Ponitrianskeho múzea – expozície: Biotopy, Drotárske umenie, tvorivá dielňa 
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Nitrianska lunica: všetky oddelenia 

- enviroaktivity v CHKO Ponitrie: IV. odd. 

- návšteva Krajskej knižnice KK – čítanie pre prvákov: I., II., III. odd. 

- návšteva hudobného oddelenia v Krajskej knižnici KK – téma „Spoznaj rozprávku podľa 

úvodnej piesne“: VII., IX. odd. 

- ŠvP v Zuberci: 3.C, 4.C, 4.A, 4.B 

- výlet Habakuky: I., II. odd. 

JÚN: 

- MDD v Mlynoch – „Svet hračiek“: III., VII., IX. odd. 

- hudobno-zábavný program k MDD „Pesnička je liek“: všetky oddelenia 

- návšteva Krajskej knižnice KK: I., II., VI., VIII., IX. odd. (2. miesto v súťaži „Čítajte 

s nami“) 

- „Spoznaj históriu mesta“ – výlet Nitrianskym vláčikom: I., II., IV., VI.,VII., IX. odd. 

- účasť ŠKD na športových aktivitách na „Rodinnej olympiáde“ 

 

Výchovno-vzdelávacia činnosť bola počas školského roka organizovaná v súlade s Výchovným 

programom a Plánom práce ŠKD .  

Realizáciou rôznych aktivít a aktívnou účasťou na nich boli deti počas školského roka vedené 

k radostnému prežívaniu voľného času a k získavaniu zážitkov. 

9 Údaje o žiakoch školy  

Počet žiakov školy: 511 

Počet tried: 23 

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

počet tried 3 3 3 3 3 2 2 2 2 23 

počet žiakov 65 66 64 62 60 57 52 40 45 511 

z toho ŠVVP 0 2 4 2 4 5 6 2 3 31 

z toho v ŠKD      
    

237 

 

 

ročník Stav k 15. 9. 2015 Stav k 31. 8. 2016 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov  

Z toho 

integro-

vaných 

Počet 

odd. 

ŠKD 

Počet 

žiakov 

v ŠKD 

Počet 

tried 

Počet 

žiakov  

Z toho 

integro-

vaných 

Počet 

odd. 

ŠKD 

Počet 

žiakov 

v ŠKD 

1. 3 
65 0 3 64 3 66 0 3 64 

2. 3 
66 0 3 66 3 62 2 3 66 
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3. 3 
65 1 2 63 3 61 4 3 63 

4. 3 
61 2 0 48 3 61 2 0 42 

5. 3 
60 4 0 0 2 68 5 0 0 

6. 2 
57 7 0 0 2 52 5 0 0 

7. 2 
52 6 0 0 2 40 6 0 0 

8. 2 
40 1 0 0 2 48 2 0 0 

9. 2 
45 3 0 0 2 45 3 0 0 

Spolu 23 511 24 8 241 22 503 28 9 235 

 

8.1  Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017/dievčatá :  94/ 43 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017/dievčatá : 66/ 31 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou/dievčatá :  9/ 4 

Počet 

zapísaných  žiakov 
Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

SPOLU dievčatá 

počet 

odklady 

počet 

nezaškolení v MŠ 

počet 

samostatné triedy 

94 43 9 0 3 

 

8.2 Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2016 
 

Žiaci, ktorí odišli na stredné školy: 

 

  5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 

Počet žiakov 17 - - 5 45 67 

 

 

8.3 Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 
V školskom roku 2016/2017 ukončilo školu 67 žiakov z dôvodu odchodu na stredné školy: 

 

 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2F5%2Ero
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2F6%2Ero
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2F7%2Ero
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2F8%2Ero
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2F9%2Ero


Základná škola kniežaťa Pribinu, Andreja Šulgana 1, Nitra 
 

26 

 

  Gym 

8.roč 

Gym 

5.roč 

Súkr OA 

5.roč. 

Gym 

4.roč 

SOŠ/

SPŠ 

SOU OU Iné Spolu 

prihlásení 22 8 1 14 29 0 0 0 74 

prijatí 17 6 1 14 29 0 0 0 67 

% 

úspešnosti 
77 75 100 100 100 0 0 0 91 

 

8.4 Klasifikácia tried 
 

1.stupeň - primárne vzdelávanie 

Trieda ANJ HUV IFV MAT PVC PDA SJL PR

V 

TEV VLA 

1.A 1,00 - - 1,00 - - 1,00 1,00 - - 

1.B 1,00 - - 1,00 - - 1,10 1,05 - - 

1.C 1,00 - - 1,05 - - 1,00 1,00 - - 

2.A 1,14 - 1,0

0 

1,05 - - 1,27 1,32 - - 

2.B 1,14 - 1,0

0 

1,27 - - 1,18 1,09 - - 

2.C 1,05 - 1,0

0 

1,05 - - 1,14 1,23 - - 

3.A 1,59 - 1,0

5 

1,73 - 1,55 1,73 - - 1,45 

3.B 1,37 

 

- 1,0

0 

1,26 - 1,27 1,25 - - 1,25 

3.C 1,09 - 1,0

0 

1,50 - 1,18 1,45 - - 1,18 

4.A 1,39 - 1,0

5 

1,45 - 1,40 1,52 - - 1,38 

4.B 1,57 - 1,0 1,81 - 1,81 1,88 - - 1,76 

4.C 1,45 - 1,0

0 

1,50 - 1,75 1,70 - - 1,35 

priemer 1,23 - 1,0

2 

1,30 - 1,48 1,35 1,11 - 1,40 

 

2.stupeň - nižšie sekundárne vzdelávanie 

 

Trieda ANJ BIO DEJ FR

J 

FYZ GE

O 

HUV CH

E 

INF MA

T 

NEJ 

5.A 1,3

1 

1,06 1,13 - - 1,31 - - 1,06 1,25 1,06 

5.B 1,1

9 

1,33 1,19 - - 1,52 - - 1,14 1,38 1,20 
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5.C 1,2

7 

1,23 1,18 - - 1,18 - - 1,09 1,32 1,09 

6.A 1,7

2 

1,76 1,66 - 1,86 1,48 - - 1,07 1,76 1,71 

6.B 2,1

1 

1,63 2,19 - 2,07 2,07 - - 1,11 2,44 1,63 

7.A 1,3

5 

1,35 1,54 - 1,81 1,50 - 1,81 1,00 1,54 1,47 

7.B 1,7

3 

1,73 1,62 - 1,65 1,69 - 1,73 1,00 2,04 1,74 

8.A 1,5

9 

1,47 1,76 - 1,76 1,41 -   2,24 

 

1,00 1,94 1,76 

8.B 1,8

6 

2,09 2,23 2,43 1,95 1,82 - 2,41 1,00 2,05 1,67 

9.A 1,7

3 

1,59 1,95 2,14 1,77 1,82 - 2,32 1,00 2,05 1,73 

9.B 2,5

7 

1,91 2,52 2,73 1,26 2,04 - 2,57 1,00 2,78 2,09 

Spolu 1,6

8 

1,56 1,58 2,43 1,89 1,62 - 2,18 1,04 1,87 1,56 

 

 

Trieda OBN PVC SJL SPJ SPR SEE TH

D 

TEV VYV/

VUM 

priemer 

5.A - - 1,50 - 1 - 1 - - 1,19 

5.B - - 1,67 1,36 1 - 1 - - 1,30 

5.C - - 1,64 1,40 1 - 1 - - 1,24 

6.A 1,28 - 2,10 1,93 1 - - - - 1,59 

6.B 1,37 - 2,22 2,18 1,07 - - - - 1,82 

7.A 1,65 - 1,81 1,89 1 1 1 - - 1,46 

7.B 1,85 - 2,12 1,86 1 1 1 - - 1,61 

8.A 1,47 - 1,94 - 1 1,06 1 - - 1,57 

8.B 1,68 - 2,45 - 1 1 1 - - 1,80 

9.A 1,55 - 2,23 - 1 - - - - 1,80 

9.B 1,91 - 2,48 - 1 - - - - 2,22 

Spolu 1,59 - 2,01 1,77 1,01 1,01 1 - - 1,60 
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8.5 Prospech žiakov 
Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 21 21 0 0 

1.B 21 21 0 0 

1.C 22 22 0 0 

2.A 22 22 0 0 

2.B 22 22 0 0 

2.C 22 22 0 0 

3.A 22 22 0 0 

3.B 20 19 1 0 

3.C 20 20 0 0 

4.A 21 21 0 0 

4.B 21 21 0 0 

4.C 20 20 0 0 

5.A 16 16 0 0 

5.B 22 21 0 1 

5.C 22 22 0 0 

6.A 29 29 0 0 

6.B 28 28 0 0 

7.A 26 26 0 0 

7.B 26 26 0 0 

8.A 17 17 0 0 

8.B 23 22 0 1 

9.A 22 22 0 0 

9.B 23 23 0 0 

 

8.6 Dochádzka žiakov 
Trieda Počet 

žiakov 

Zameškané 

hodiny 

(ZH) 

ZH na 

žiaka 

Osprave-

dlnené 

hodiny 

(OH) 

OH na 

žiaka 

Neospra-

vedlnené 

hodiny 

(NH) 

NH na 

žiaka 

1.A 
21 1168 55,61 1168 55,61 0 0 

1.B 
21 1371 65,28 1371 65,28 0 0 
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1.C 
22 664 30,18 664 30,18 0 0 

2.A 
22 1111 50,50 1111 50,50 0 0 

2.B 
22 1510 68,63 1510 68,63 0 0 

2.C 
22 588 26,72 588 26,72 0 0 

3.A 
22 876 39,81 876 39,81 0 0 

3.B 
20 923 46,15 923 46,15 0 0 

3.C 
22 1336 60,72 1336 60,72 0 0 

4.A 
21 1306 65,30 1306 65,30 0 0 

4.B 
21 889 42,33 889 42,33 0 0 

4.C 
20 1147 57,35 1147 57,35 0 0 

5.A 
16 1130 70,63 1130 70,63 0 0 

5.B 
22 1712 77,82 1712 77,82 0 0 

5.C 
22 1392 36,27 1392 36,27 0 0 

6.A 
29 2544 87,72 2544 87,72 0 0 

6.B 
28 1665 59,46 1665 59,46 0 0 

7.A 
26 2043 78,58 2043 78,58 0 0 

7.B 
26 2743 105,50 2743 105,50 0 0 

8.A 
17 1692 99,53 1692 99,53 0 0 

8.B 
23 2685 116,74 2411 104,83 274 11,91 

9.A 
22 2562 116,45 2562 116,45 0 0 

9.B 
23 3412 148,35 3412 148,35 0 0 

Spolu 
510 36469 71,51 36195 70,97 274 0,54 
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8.7  Správanie žiakov 
 

trieda počet žiakov správanie 1 správanie 2 – 4 

1.A 21 21 0 

1.B 21 21 0 

1.C 22 22 0 

2.A 22 22 0 

2.B 22 22 0 

2.C 22 22 0 

3.A 22 22 0 

3.B 20 20 0 

3.C 22 22 0 

4.A 21 21 0 

4.B 21 21 0 

4.C 20 20 0 

5.A 16 16 0 

5.B 22 22 0 

5.C 22 22 0 

6.A 29 29 0 

6.B 28 28 1/2 

7.A 26 26 0 

7.B 26 26 0 

8.A 17 17 0 

8.B 23 23 0 

9.A 22 22 0 

9.B 23 23 0 

 

10 Výsledky externých meraní 

 

 

Testovanie 9 MAT SJL 

9.A 60,9% 61,64% 
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9.B 56,3% 64,87% 

   

ZŠ kniežaťa 
Pribinu 

58,6% 63,3% 

SR 56,4% 61,2% 

   

Testovanie 5 MAT SJL 

ZŠ kniežaťa 
Pribinu 

76,7% 80,5% 

S R 62,3% 63,1% 

11 Odbory a učebné plány 

 

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried v ročníku 3 3 3 3 3 2 2 2 2 23 

Všetko čo vieš, vieš pre seba 3 3 3 3 3 2 2 2 2 23 

 

12 Štruktúra tried 

 

  Počet tried Počet žiakov Počet IVVP 

nultého ročníka 0 0 0 

prvého ročníka 3 66 0 

bežných tried 20 444 30 

pre nadaných 0 0 0 

Spolu 23 510 60 

 

13 Zamestnanci 

Počet všetkých zamestnancov (ZŠ + ŠKD  + ŠJ+ CVČ) : 62 

     

Počet zamestnancov/ úväzok 

Pedagogických a odborných zamestnancov     46 
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Učitelia 34 Vychovávateľky 

ŠKD 

9 Odborní 

zamestnanci 

1 

- kvalifikovaní 34/100% - kvalifikovaní 1/100% 

8/80% 

 špeciálny pedagóg 1/100% 

- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0  školský psychológ 0 

- dopĺňajú si  

vzdelanie 

0 - dopĺňajú si 

vzdelanie 

0  pedagogický 

asistent 

2/100% 

Tréneri CVČ 5  

 

 

 

 

 

- kvalifikovaní 5 

 

- nekvalifikovaní 0 

Nepedagogických zamestnancov  

 

15 

- upratovačky 3/100% 

1/50% 

- školník 1/100% 

- tajomníčka 1/100% 

- pracovníčka PAM 1/100% 

- ekonómka 1/na dohodu 

-  kurič 1/na dohodu 

Zariadenie školského stravovania 6 

- vedúca ŠJ 1/100% 

- hlavná kuchárka 1/100% 

- pomocné kuchárky                    1/100% 

- ostatné 3/100% 

 

12.1  Kvalifikovanosť pedagogických a odborných pracovníkov 
 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 34 34 

vychovávateľov 0 9 9 

asistentov učiteľa 0 2 2 

 špeciálny pedagóg 0 1 1 

spolu 0 46 46 
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12.2 Vzdelávanie zamestnancov 
 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 18 - 

2.kvalifikačná skúška 4 0 

štúdium školského manažmentu 3 - 

špecializačné inovačné štúdium - 7 

špecializačné aktualizačné štúdium - 6 

špecializačné kvalifikačné 0 1 

postgraduálne 5 - 

doplňujúce pedagogické - - 

vysokoškolské pedagogické 43 - 

vysokoškolské nepedagogické - - 

 
 

14 Aktivity a prezentácia na verejnosti 

 

Aktivity, do ktorých sa škola zapojila 

alebo zorganizovala 

Komu boli určené 

IT FITNESS test overenie úrovne IT zručností 5. -9. ročník 

VIAC AKO PENIAZE 

 

Projekt je organizovaný JASR Slovensko a 

SBA - Slovenskou bankovou asociáciou 

zameraný na ročné štúdium online učebníc 

zameraných na finančnú gramotnosť 7. a 8. 

ročník 

Hravo ži zdravo Program zdravého životného štýlu 5. ročník 

Žiacka konferencia Cyrilometodská tradícia 

vzdelanosti 

Pre žiakov školy, rodičov a obyvateľov mesta 

Nitra 

Stroj na jednotky Vzdelávací program pre domáce upevnenie a 

precvičenie vedomostí získaných v škole 1. -

9. ročník 

NAJ originálnejší jesenný výtvor z ovocia a 

zeleniny 

Rodičom a žiakom našej školy 

Vianočná ozdoba Žiakom a rodičom našej školy 

Práva očami detí Literárna súťaž pod záštitou prezidenta, pre 

žiakov školy a celého Slovenska 

Majstrovstvá ZŠ kniežaťa Pribinu 

v zrýchlenom šachu o pohár ZŠ kniežaťa 

Pre základné a stredné školy v nitrianskom 

kraji 

http://zspribinunr.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=376
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Pribinu 

Zber papiera, zber PET fliaš Pre obyvateľov mesta Nitra, žiakov školy 

Vesmír - prednáška na UKF Pre žiakov našej školy 

Dopravné ihrisko 
Návštevy dopravného ihriska žiakmi 

1.stupňa. 

Vianočné mestečko Obyvateľom a návštevníkom mesta 

CPPPaP Spolupráca s rodičmi, pedagógmi 

a pracovníkmi  CPPPaP 

Plavecký výcvik Mestský kúpeľ Nitra, žiaci školy 

Divadelná Nitra - Darujem Ti tulipán Zrakovo postihnutým deťom z Bratislavy 

a žiakom školy 

1. sväté prijímanie 3. ročník, pre rodičov a žiakov 

Deň otvorených dverí ZŠ pre budúcich 

prvákov 

Rodičia a verejnosť 

Budúci záchranári Pre žiakov 1. -4. ročníka, absolvovali 

dvojmesačný kurz – praktický i teoretický 

nácvik v poskytovaní prvej pomoci. 

Rodinná olympiáda Rodičia, pedagógovia a verejnosť, 

spoločenské stretnutie 

Karneval 1.-4. ročník + rodičia žiakov 

Žiacka konferencia - Cyrilometodská 

tradícia vzdelanosti 

1.-9. ročník + rodičia a široká verejnosť 

ŠvP  3.-4. ročník   

Daruj Darček Do Detského Domova-5D Pre deti z detských domovov  

Deň narcisov Boj proti rakovine 

Biela pastelka Charitatívna zbierka pre nevidiace deti 

Príprava ovocných šalátov- Ovocný deň, 

Varenie bylinkových čajov, Zdravé 

pomazánky 

Projekt Zdravá škola pre žiakov školy 

Pedagogická prax študentov Pre študentov UKF a SPU 

Vianočný bazár, varenie vianočného 

punču. Charitatívna zbierka pre deti v núdzi 

– zbierka pre bývalú žiačku  

Pre žiakov, rodičov a širokú verejnosť 

Stretávky absolventov školy na pôde školy Absolventi školy a verejnosť 

Chodecká Nitra Pre mesto Nitra, širokú verejnosť, OZ 

Harmónia, pomoc pri organizácii 

http://zspribinunr.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=372
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Sférické kino Pre žiakov 1. stupňa 

Medzinárodný deň školských knižníc  
Výstavka kníh umeleckej literatúry, ilustrácií 

a krátkych ukážok pre žiakov školy 

Recyklohry   Zber a recykláciu elektrozariadení, pre 

obyvateľov Nitry, žiakov školy. 

Najkrajšia vianočná trieda Pre žiakov školy. 

Valentínska pošta Pre žiakov školy. 

Educate Slovakia Študenti z Taiwanu, Číny, Indonézie 

a Austrálie pre žiakov školy, netradičné 

hodiny anglického jazyka. 

English week Lektori anglického jazyka pre žiakov 1. 

stupňa. 

E-Twinning Projekt medzinárodnej spolupráce škôl pre 

žiakov 4. ročníka. 

KOZMIX- Malá finančná akadémia 3.B, 4.A triedy, Finančná gramotnosť 

Prednášky s preventistkou z MsP Nitra Prevencia kriminality, pre žiakov 1.stupňa. 

„Vyber si správne“ prevencia drogových 

závislostí a prevencie kriminality 

CVČ Domino, 4.-5.-6. ročník 

Kultúrno-vzdelávací koncert– LetArt pre 1. a 2. stupeň 

Modra Ľudovíta Štúra  Pre žiakov 8. ročníka 

Uhrovec – rodný dom Ľ. Štúra Pre žiakov 6. ročníka 

Rodný dom J.G. Tajovského - Tajov, 

Múzeum SNP – B. Bystrica 

Pre žiakov 7. ročníka 

Divadelné predstavenie – Anna Franková Pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka 

Večer s Andersenom Večerný program v škole pre žiakov školy. 

Záložka do knihy spája školy Žiakom našej školy a žiakom z  Oravskej 

Polhory v Čechách. 

Projekty 

Dlhodobé 

 Projekt Zdravá škola 

- Ovocný deň – príprava ovocných šalátov, význam ovocia v našom jedálničku 

- Varenie bylinkových čajov -liečivých účinkoch jednotlivých použitých byliniek 

- Mliečny deň – ochutnávka zdravých  nátierok, v spolupráci s krúžkom varenia 

- Zdravie na tanieri- ochutnávka zdravých domácich nátierok  

 

http://zspribinunr.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=379
http://zspribinunr.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=337
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 Projekt Bezpečná škola 

- cieľom je zvýšiť úroveň bezpečnosti v škole a vytvoriť tak prostredie, ktoré zabezpečuje 

zdravý vývin dieťaťa 

 Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 

elektronického testovania 

- národný projekt zameraný na elektronické testovanie z oblastí Jazyk a komunikácia, Človek 

a príroda, Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami 

  „BATERKY NA SPRÁVNOM MIESTE“ 

- Pod záštitou Ministerstva Životného prostredia, cieľom projektu je organizovanie zberu 

malých prenosných batérií pre školy a tým podporiť výchovu a súťaživosť mládeže. 

 Tulipán 

- projekt integračných tvorivých aktivít pre slabozraké a nevidiace deti. Jeho organizátorom je 

od roku 2007 Asociácia Divadelná Nitra a ZŠ kniežaťa Pribinu. 

 Educate Slovakia 

-  Prirodzená komunikácia v anglickom jazyku prostredníctvom zahraničných študentov. 

 Európsky program prevencie užívania drog - „Unplugged“ 

- Projekt realizujeme v spolupráci s Filozofickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika 

v Košiciach. 

- Cieľovou skupinou projektu sú žiaci šiesteho ročníka, ktorí pracujú pod vedením 

vyškoleného učiteľa základnej školy. 

 Motýlia záhrada 

- Cieľom je sledovať naživo v malom  prenosnom  "viváriu" vývinové štádiá motýľov. 

 VIAC AKO PENIAZE 

- Projekt je organizovaný JASR Slovensko a SBA - Slovenskou bankovou asociáciou 

zameraný na ročné štúdium online učebníc zameraných na finančnú gramotnosť 

A) KRÁTKODOBÉ 

 Hravo ži zdravo 

- internetový kurz zdravého životného štýlu 

http://zspribinunr.edupage.org/text/?text=text/text44&subpage=1
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 Záložka do knihy spája školy 

- Nadviazanie kontaktov medzi českými a slovenskými základnými školami a podpora čítania 

prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. 

 Projekt štvornohé oči 

- Spoločne s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska, Výcvikovou školou pre vodiacich a 

asistenčných psov spoločne s partnerskými organizáciami – patronát nad pokladničkami na 

zbierku pre postihnuté deti. 

B) V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 BOLI ŠKOLOU VYPRACOVANÉ PROJEKTY: 

 Projekt E-twinning 

- Projekt vzájomnej spolupráce škôl z rôznych krajín, umožňuje žiakom komunikovať 

v cudzom jazyku, nadviazať nové kontakty, zvýšiť motiváciu k učeniu sa cudzieho jazyka. 

- Partnerské školy: Česká republika, Taliansko, Poľsko, Turecko 

 Operačný program Ľudské zdroje, Projekt v rámci výzvy "V ZŠ úspešnejší" pod 

názvom „Inkluzívny tím“  

- na zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania - pre vytvorenie pracovných 2 miest Pedagogických 

asistentov, 1 školského psychológa a 1 sociálneho pedagóga. 

 Nitrianska komunitná nadácia: Separujeme odpad 

- prostredníctvom zážitkového učenia, didaktických hier, rovesníckeho vzdelávania budú žiaci 

získavať poznatky, aby vedeli separovať komunálny odpad a chápali význam pojmu 

recyklácia.  

 Erasmus+ 2017: projekt v rámci Kľúčovej akcie 2 – Spolupráca v oblasti inovácií a výmeny 

osvedčených postupov ,.2017-1-UK01-KA219-036766_2  

- Projekt umožňuje učiteľom a žiakom z rôznych krajín pracovať spolu na jednej alebo 

viacerých témach spoločného záujmu, precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu 

jazyka. Prihláška bola podaná v tomto školskom roku a projekt je schválený. 

 Fun for volleyball/Funball Building solid and healthy FUNdamentals for volleyball in 

early age (6-9) group:  

- Budovanie pevných a zdravých základov vo volejbale v rannom veku, v spolupráci s VK 

Bystrina SPU Nitra 
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15 Výsledky inšpekčnej činnosti 

V šk. roku 2015/16 sa vo februári 2016  inšpekcia zamerala na úroveň dosiahnutých kompetencií 

v oblasti finančnej gramotnosti v 9.ročníku. Záver: Dosiahnutá úroveň žiakov 59,11% bola 

v porovnaní s dosiahnutým národným priemerom žiakov v teste (50,63%) lepšia o 8,48% 

a s dosiahnutým priemerom žiakov v teste v testovaných školách v kraji (46,92%) lepšia o 12,19%. 

V januári 2017 bola v škole inšpekcia zameraná na identifikáciu faktorov ovplyvňujúcich úroveň 

vzdelávania v oblasti FG, kde ŠŠI odporúčala rozpracovať témy FG podľa NŠFG, zabezpečiť 

vzdelávanie učiteľov, v rámci MO zaradiť interné vzdelávanie na implementáciu FG a zapracovať do 

plánov prednášky, exkurzie v oblasti FG. 

V posledný školský deň ŠŠI prešetrovala sťažnosť rodiča na riešenie problémov v správaní dcéry 

sťažovateľa riaditeľkou školy. 

Námietka č.1 – Údajne zaujatý a neobjektívny prístup riaditeľky ZŠ k dcére sťažovateľa – námietka 

je neopodstatnená. 

Námietka č.2 – Riešenie problémov v správaní dcéry sťažovateľa – námietka je neopodstatnená. 

Námietka č.3 – Neoznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti sťažovateľovi písomne, ale telefonicky 

– námietka je opodstatnená. 

Škola prijala opatrenie: Oznámiť sťažovateľovi výsledok prešetrenia sťažnosti vždy písomne. 

16 Materiálno-technické podmienky 

 

Škola má dve budovy- hlavnú budovu a budova „Vila riaditeľa“.  

 12 klasických učební – pre žiakov 1.-4. ročníka  a 11 odborných učební  pre  5.- 9.roč.;  

 3 jazykové učebne s novými školskými lavicami;  

 učebňa špeciálnej pedagogičky a psychologičky- kompletné zariadenie a pomôcky na prácu 

s deťmi s IVVP; 

 závesné bezprašné ekologické tabule na fixky v každej triede; 

 šatňa na prezuvky, šatňové skrine pre každého žiaka; 

 učebňa Technika – pracovné stoly a vybavenie strojmi a náradím pre žiakov; 

 jedáleň – s novými stolmi a stoličkami;  

 kuchyňa - po kompletnej rekonštrukcii s novým nerezovým zariadením; 

 malá kuchynka – pre potreby vyučovania na varenie a pre pedagógov; 

 telocvičňa – je zrekonštruovaná z grantu na opravu telocvične, 

 multifunkčné ihrisko,  je potrebná výmena povrchovej vrstvy; 

 detské ihrisko s preliezkami, 

 2 počítačové učebne z vlastných zdrojov, s projektormi, tlačiarňami, skenerom, laminátorom, 

atď.  

 multimediálna  učebňa s 21 notebookmi, interaktívnou tabuľou a tlačiarňou, je nutná 

rekonštrukcia a výmena IKT; 

 53 počítačov využívaných žiakmi; 

 31 počítačov využívaných učiteľmi; 

 40 počítačov na vyučovanie v triedach, všetky pripojené na internet; 

 8 počítačov na administratívu školy; 4 servery, nová internetová sieť; 

 27  interaktívnych tabúľ; 
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 2 vizualizéry a 1 hlasovacie zariadenie; 

 multifunkčná veľkokapacitná tlačiareň pre pedagógov; 

 vybudovaný vstup pre dopravné prostriedky na parkovisko školy – závora; 

 pri triedach na chodbách boli zakúpené sedačky a skrine na úbory žiakov na TV; 

 škola je monitorovaná zabezpečovacím zariadením a kamerami, monitorované sú aj chodby 

na 2.poschodí školy; 
 každá trieda má pre potreby vyučovania počítač a interaktívnu tabuľu , závesné bezprašné 

ekologické tabule na fixky;  

 školská knižnica po kompletnej rekonštrukcii, vybavená novým nábytkom; 

 keramická dielňa s vypaľovacou pecou, atď. 

 

Od júla do januára sa v škole uskutočnila  rekonštrukcia obvodového plášťa a strechy. Následkom 

zatečenia stropov bola nutná rekonštrukcia všetkých miestností na 2.poschodí, vrátane elektriny, 

rozvodov internetu.   V rekonštrukcii zriaďovateľ pokračoval do konca šk.roka 2016/17 na 

exteriérovej časti. Boli zabetónované chodníky okolo celej školy, zrekonštruovaná vstupná časť 

školy. 

Počas letných prázdnin sme doplnili novým nábytkom – veľkokapacitnými skriňovými zostavami  5 

tried a jednu pre biológiu na chodbe na 2.poschodí. 

Triedy sú vybavené novými a zánovnými žiackymi lavicami,  nábytkom na dobrej úrovni,  postupne 

dokupujeme skriňové zostavy a vybavenie pomôckami na vyučovanie .  

Na troch poschodiach máme sedačky pre žiakov a pedagógov. Každý žiak má šatňovú skriňu.  

Škola má vybudovaný vstup pre dopravné prostriedky – rampu, úpravou štrkom sme zväčšili 

parkovisko, ktoré je potrebné dobudovať.  

Pod detské ihrisko sme dobudovali dopadové plochy. 

Estetický vzhľad interiéru školy a tried je zabezpečovaný výzdobou a nástenkami o ktoré sa 

pravidelne starajú všetci pedagógovia školy, chodby školy sú postupne vyzdobované prácami detí.  

Naďalej je potrebná rekonštrukcia rozvodov vody a odpadov do tried, kanalizácie a na prízemí 

a prvom poschodí rekonštrukcia elektrických rozvodov prostredníctvom zriaďovateľa. 

Počas rekonštrukcie budovy bola zrekonštruovaná telocvičňa do ktorej sme dokúpili nové športové 

zariadenie, vymenili sme radiátor, vstupné dvere a zabezpečili okná sieťkami. 

Rodičia ako aj široká verejnosť môžu so školou komunikovať prostredníctvom elektronickej pošty 

a dianie v škole môžu sledovať na WWW stránke našej školy:  

www.zspribinunr.edupage.org, ktorá je pravidelne aktualizovaná. Škola využíva IŽK a program AsC 

Agenda.  Všetka dokumentácia školy je vedená elektronicky. 

 

17 Finančné a hmotné zabezpečenie 

 

      Základná škola kniežaťa Pribinu bola zriadená s účinnosťou od 1.5.2002 ako škola  s právnou 

subjektivitou na dobu neurčitú. Škola má však 130 ročnú históriu.  

Je rozpočtovou organizáciou financovanou na prenesené kompetencie zo štátneho rozpočtu 

prostredníctvom MŠVVaŠ SR, MV SR a na originálne kompetencie zriaďovateľom mestom Nitra. Jej 

súčasťou je Školský klub detí,  Zariadenie školského stravovania a Centrum voľného času. 

Ostatné ekonomické údaje sa nachádzajú v prílohe č.1. 

 

http://www.zspribinunr.edupage.org/
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18  Úspechy  

Cena riaditeľky školy: 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:  

Súťaže Obvodné 

kolo  

Krajské kolo Celoslovenské 

kolo 

Súťažiaci 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE 

Hádzaná - žiačky 1. miesto 3.miesto  Arpášová Ema, 

Bačinská Rebeka, 

Domóšová Katarína 

Farská Liana, Lehocká 

Lucia, Pagáčová, 

Deborah,  

Martišková Adriana, 

Škublová Eliška, 

Holomániová Viktória 

Hádzaná - chlapci 3.miesto  
 

 Filip Vašš, Martin 

Martiška, Matej 

Očenáš,  Slavomír 

Stolárik, Golier 

Tomáš, Minár Matej         

Volejbal chlapci 2. miesto 
 

 Filip Vašš, Felber Ján, 

Felber Marcel, Arpáš 

Samuel, Očenáš 

Matej,                         

Jiránek Samuel, 

Lajcha Martin, Minár 

Matej, Miškolci 

Jakub,                         

Bousenna Zenedean 

Basketbal dievčatá 2. miesto    Arpášová Ema, 

Bačinská Rebeka, 

Farská Liana, Lehocká 

Lucia,  Martišková 

Adriana, Škublová 

Eliška, Holomániová 

Viktória 

Florbal 

 

 

 

 

 

 

 

1. miesto 

 

 

 

 

 

 

1.miesto 8.miesto   Felber Ján, Golier 

Tomáš, Joanidis Peter, 

Martiška Martin, 

Minár Matej, 

                Očenáš 

Matej, Stolárik 

Slavomír, Vašš Filip, 

Žember Jakub  
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Majstrovstvá 

Nitrianskeho kraja ZŠ a 

SŠ v šachu 

 5.miesto  

Paulína Motyčiaková 

MO v atletike 3.miesto   
Matej Minár 

 

LITERÁRNE SÚŤAŽE 

 

Súťaže Obvodné 

kolo  

Krajské kolo Celoslovenské 

kolo 

Súťažiaci 

Hviezdoslavov Kubín 1. miesto   Hana Kovarčíková, 

5.A 

 3.miesto 

 

 
 Michal Ján Kytlic, 6.B 

 3. miesto 
 

 Laura Bataljaku, 7.A 

Štúrov Zvolen 3. miesto    Tamara Lacsná, 5.C 

Šaliansky Maťko 3.miesto    Tamara Lacsná, 5.C 

Literárny kalamár 3.miesto   Rebeka Bačinská, 

Viktória Gonová  – 

8.A, Lucia Novotná, 

Samuel Uhrinčať – 

7.A 

Nitra - moje mesto ocenené   Melisa Vargová, 7.B 

Jasmína Kocúrová, 

8.B 

 

OLYMPIÁDY  A   SÚŤAŽE   CJ 

 

Súťaže Obvodné 

kolo  

Krajské kolo Celosloven

-ské kolo 

Súťažiaci 

ONJ     1B 4.miesto 
 

 Petra Michel Astrid, 9.A  

1C 
 

2.miesto  Laura Benčiková, 7.B 

OAJ 1A 4.miesto    Samuel Uhrinčať, 7.A 

 9.miesto   Lukáš Petrovič, 8.B 

STORY – recitačná 

súťaž v anglickom 

jazyku 

  
 Hana Kovarčíková,5.A 

 

 

 

SONG – spevácka súťaž 

v anglickom jazyku 

2.miesto 

 

 

 

3.miesto 

  Laura Benčíková, 

Karolína Beláňová, 

Viktória Balková 

Sofia Kubíková, 7.B 

Agáta Chovancová, 

Adela Lajchová, Jáná 

Bedevelszki, Hana 

Pokorná, 5.B 
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English Star   úspešnosť 

67,1-100% 

(priem.úsp. 

92,7%) 

33 žiakov 2.stupňa 

 

PRÍRODOVEDNÉ SÚŤAŽE 

 

Súťaže Obvodné 

kolo  

Krajské 

kolo 

Celosloven. 

kolo 

Súťažiaci 

Hravo ži zdravo  1. miesto 

7. miesto 

 
5.C trieda 

5.A trieda 

Pytagoriáda 5 11.-12. 

miesto 

  Tamara Lacsná, 5. C 

 

Technická olympiáda – 

Kat. B 

2. miesto   Adrián Civáň, 6. A 

Viac ako peniaze   certifikát Laura Bataljaku, Alžbeta 

Kristiníková, Simona 

Šimková a Miroslava 

Zúdorová zo 7.A 

Natália Chmelová a 

Natália Deményová zo 7. 

B 

 

Biol.Olympiáda- kat. C 6.miesto 

11.miesto 

 
 

Petra Astrid Michel, 9. A 

Jasmína Kocúrová, 8. B 

Biol.Olympiáda- kat.D 7.miesto 

13. miesto 

 

 
 

Laura Bataljaku. 7. A 

Lukáš Miklo, 7.B 

  

VÝTVARNÉ SÚŤAŽE 

 

 

Madame Humanité   1.miesto 

Medzinárodné 

súťaže 

v Japonsku a 

Prahe 

Samuel Jiránek, 9.A 

19 Klady a nedostatky, možnosti a príležitosti na zlepšenie výchovno-

vzdelávacej činnosti 

 

Klady: 
- odborná profesionalita pedagogického zboru 

- dobré ekonomické hospodárenie 

- kvalitné až nadštandardné technické vybavenie školy  

- úspechy žiakov na predmetových olympiádach a ostatných súťažiach 

- implementácia IKT do vyučovacích hodín, využívanie vzdelávacích portálov 
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- interaktívne tabule v každej triede 

- zvýšenie podpory tvorivosti žiakov – Žiacka konferencia, časopis, atď. 

- počet zapísaných prvákov, tri naplnené prvácke triedy 

- rozmiestnenie žiakov na stredné školy- všetci boli prijatí 

- zvýšenie motivácie učiteľov k osobnému rastu a celoživotnému vzdelávaniu sa, podpora 

kontinuálneho vzdelávania 

- individuálny prístup ku vzdelávaniu detí s IVVP, celodenná prítomnosť špeciálneho 

pedagóga, 2 asistentky, veľmi dobré pracovné podmienky 

- kvalifikovaný pedagogický zbor, zníženie priemerného veku pedagógov 

- skúsenosti v mimoškolskej činnosti – široká ponuka záujmovej činností 

- existujúce tradičné aktivity školy 

- CVČ a podpora športových aktivít školy 

- príprava a úspešnosť prijatých projektov 

Nedostatky: 
- poškodzovanie školského majetku niektorými žiakmi 

- keďže triedy nemajú svoje kmeňové učebne, žiaci strácajú vzťah k učebniam a zvyšuje sa 

poškodzovanie materiálu a zariadenia učební 

- veľké množstvo IKT techniky a vysoká personálna aj finančná náročnosť   

- nedostatok finančných prostriedkov na údržbu školy – vysoký vek budovy 

- vysoké náklady na odborné učebne 

- obmedzené priestorové podmienky 

- nedostatok kabinetov pre pedagógov 

Možnosti, príležitosti : 
- vlastný vzdelávací program školy vytvorený s pomocou pedagógov školy 

- propagácia školy na verejnosti 

- nové vzdelávacie metódy a formy práce (blokové vyučovanie, pojmové mapy atď.) 

- prepojenie prierezových tém, nadväznosť vzdelávacích cieľov a učebných plánov na 

praktický a reálny život 

- zlepšenie statusu učiteľa a školy smerom k verejnosti 

- možnosť prenájmu priestorov školy na vzdelávacie a športové účely 

- pestrosť a rozširovanie záujmovej činnosti 

- v záujme kvalitného vzdelávania doplňovať kabinety odbornými pomôckami podľa 

požiadaviek MZ a PK 

- adresnejšie kontinuálne vzdelávanie učiteľov zamerané na potreby školy 

- získanie a stabilizovanie plne kvalifikovaných učiteľov 

- zvyšovať participáciu MZ a PK na riadení a kontrolnej činnosti školy, podporovať náročnosť 

v práci 

- spolupracovať aj naďalej s rodičmi, rešpektovať požiadavky a záujmy rodičov, ktoré vedú k 

zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu 

- pre uspokojenie záujmu žiakov zvyšovať výkonnosť počítačov a IKT techniky 

- v spolupráci so zriaďovateľom a rodičmi neustále vylepšovať interiér školy 

- tvorbou projektov získavať finančné prostriedky pre školu 

Hrozby a riziká : 
- riziko zníženia počtu žiakov, minimálny počet žiakov z obvodu 

- potreba rýchlejšieho internetu 

- vysoký počet počítačov a IKT a problém s nájdením finančných prostriedkov na údržbu 

školskej počítačovej siete, počítačov a inter. tabúľ 

- neustále sa meniaca legislatíva a zvyšujúca sa byrokracia v školstve 
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- slabé ohodnotenie pedagogických zamestnancov 

- nedostatok finančných prostriedkov na prevádzkové a osobné náklady 

- nedokončená rekonštrukcia budovy školy 

20  Voľnočasové aktivity 

 

p.č. Názov 
Počet 

žiakov 
Vedúci krúžku 

1 Angličtina hrou 18 Mgr. Katarína Kaláberová 

2 Dramatický krúžok 2 Mgr. Nikola Krekáňová 

3 Hravá angličtina 28 Mgr. Mária Michaličková 

4 Ironmen 18 Mgr. Patrik Lehocký 

5 Keramický krúžok I 13 Mgr. Mariana Pauková 

6 Keramický krúžok II 6 Mgr. Mariana Pauková 

7 Keramický krúžok III 4 Mgr. Mariana Pauková 

8 Keramický krúžok IV 4 Mgr. Mariana Pauková 

9 

Konverzácia v anglickom 

jazyku 5. - 6. r. 8 Mgr. Viktor Ďuriš 

10 Malí reportéri 10 PhDr. Michaela Ondrišová 

11 Matematika v kocke 17 Mgr. Jana Bohátová 

12 Minihádzaná 16 Mgr. Soňa Kolářová 

13 Plávanie  1.A 25 Pavol Peciar 

14 Plávanie 1.B 27 Pavol Peciar 

15 Plávanie 1.C 27 Pavol Peciar 

16 Pribinoviny na počítači 11 Mgr. Michaela Kijácová 

17 Šach 18 p. Piroška 

18 Šikovné ruky 18 Mgr. Zdenka Bonyová 

19 Šikovníčkovia 19 Mgr. Alena Bernáthová 

20 Testovanie SJL 14 Mgr. Nikola Krekáňová 

21 Viac ako peniaze s internetom 15 PaedDr. Ivan Runák 

22 Zvládneme monitor z MAT 12 Mgr. Michaela Kijácová 

 

21 Záver 

 

Úlohou pedagógov a všetkých zamestnancov školy bude aj v budúcom období viesť žiakov k 

pozitívnemu vzťahu k získavaniu vedomostí, zvyšovať kvalitu výchovno –vzdelávacieho procesu a 

pripravovať tak žiakov na konkurenčné prostredie. 

Medzi silné stránky školy patrilo zabezpečenie odbornosti vyučovania a podmienky vytvorené pre 

vzdelávanie  žiakov so ŠVVP. V oblasti riadenia bol slabšou stránkou vnútorný systém kontroly a 

hodnotenia vzdelávacích výsledkov žiakov.  

K silným stránkam výchovnovzdelávacieho procesu na 1. a 2.stupni patrilo vytváranie  

a podporovanie priaznivej pracovnej atmosféry, ktorú pozitívne ovplyvňovala obojstranne ústretová 

komunikácia medzi vyučujúcimi, rodičmi a žiakmi.  
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Príloha č.1 Finančné hospodárenie 
 

Rozpočet a rozpočtové opatrenia k príjmovej časti 

 

Schválený rozpočet –uzn. MZ v Nitre č.438/2015-MZ zo 17.12.2015  931 310,00 

Prenesené kompetencie zo ŠR – oznámenie zo  16.2.2016                              30 036,00 

Prenesené kompetencie zo ŠR – oznámenie z 9.3.2016                                 10 000,00 

Rozpočtové opatrenie  č. 1 z   - lyžiarsky výcvik                                                                     9 150,00 

Rozpočtové opatrenie  č. 2 z 9.3.2016  - vzdel.poukazy 1-3/2016                                                                     2 930,00 

Rozpočtové opatrenie č. 3 z 9.3.2016 - asistent učiteľa 1-3/2016 4 980,00 

Rozpočtové opatrenie č. 5 z 9.3.2016 - škola v prírode 6 100,00 

Rozpočtové opatrenie č. 7 z 13.4.2016 - učebnice 2 068,00 

Rozpočtové opatrenie č. 9 z 12.5.2016 - asistent učiteľa 4-6/2016 3 540,00 

Rozpočtové opatrenie č. 10 z 24.5.2016 - vzdelávacie poukazy 4-6/2016 2 930,00 

                                                          - knihy prvouka 222,00 

Rozpočtové opatrenie č. 13 z 2.8.2016 - asistent učiteľa 7-8/2016 2 840,00 

Rozpočtové opatrenie č. 14 z 11.8.2016 - 6% ŠKD 5 463,00 

Rozpočtové opatrenie č. 17 z 18.8.2016 - mzdy, odvody prenes.komp. -4 055,32 

Rozpočtové opatrenie č. 17 z 18.8.2016 - 630-prev. prenes.komp. 4 055,32 

Rozpočtové opatrenie č.                      - odchodné ŠKD 930,00 

Rozpočtové opatrenie č. 25 zo 7.10.2016 - 6% prenesené kompet. 10 335,00 

Rozpočtové opatrenie č. 27 z 11.10.2016 - asistent učiteľa 9-12/2016 5 680,00 

Rozpočtové opatrenie č. 30 z 20.10.2016 - 6% asistent učiteľa 344,00 

Úprava rozpočtu uzn.č. 340/2016-MZ z 10.11.2016 - úprava vlastn. príjmov -3 179,00 

Rozpočtové opatrenie č. 34 z 15.11.2016 - vzdelávacie pouk. 9-12/2016 4 228,00 

Oznámenie z 1.12.2016 -2 338,00 

Rozpočtové opatrenie č. 39 z 9.12.2016 - kredity 3 956,00 

Úprava rozpočtu uzn.č. 374/2016-MZ z 15.12.2016 - úprava vratky zdrav.p. 4 262,00 

Deti v hmotnej núdzi – oznámenie z 19.1.2015 66€, z 20.1.2015 40€,   
20.2.2015  40€, 3.3.2015 49,80€, 18.3.2015 55€, 30.4.2015 47€,   
19.5.2015 51€, 30.6.2014 vratka -11€, 19.8.2015 44€, 22.9.2015 49,80€,  
21.9.2015 66€,  16.10.2014 63€,  20.11.2015 83€, 18.12.2015 vratka -59€         591,60 

 1 036 378,60 
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Príjmová časť rozpočtu 

 

 Priebeh schvaľovania a úprav rozpočtu pre r. 2016(v €)    

         

Kód 

zdroja 
Príjmy 

Schválený 

rozpočet na 

rok 2016 

Návrh na 

zmenu 

Úprava 

rozpočtu 

Upravený 

rozpočet 

Skutočnosť 

2016 

% 

plnenia 

Skutočnosť 

2015 

  200 Nedaňové príjmy 41 900,00 1 083,00   42 983,00 37 167,41 86,47 49 504,34 

41 212003 z prenájmu  9 000,00 -4 000,00   5 000,00 3 799,89 76,00 9 539,92 

41 223002 popl.za ŠK 25 000,00 1 500,00   26 500,00 23 130,00 87,28 22 870,00 

41 223002 popl.za CVČ 3 000,00 -1 000,00   2 000,00 1 161,00 58,05 2 741,00 

41 223003 stravné cudzí strav. 4 900,00 -4 000,00   900,00 598,00 66,44 4 709,00 

41 223002 poplatky 1€ 0,00 4 000,00   4 000,00 3 896,00 97,40   

41 292012 príjmy z dobropisov 0,00 321,00   321,00 320,99 100,00 2 481,17 

41 292017 vratky 0,00 4 262,00   4 262,00 4 261,53 99,99 1 362,40 

41 Coop dar       0,00     1 600,00 

11O6 projekt Comenius       0,00     4 200,00 

41 262 úroky       0,00     0,85 

111 
Dotácia na prenes.kompet.(vo výške limitu) 

718 590,00 37 698,00   756 288,00 756 288,00 100,00 714 841,94 

41 
Dotácia na origin.kompet.(vo výške limitu) 

170 820,00 5 463,00   176 283,00 176 283,00 100,00 163 980,00 

41 
Dotácia na odmeny a odvody         

      

41 
Kapitálové výdavky ŠJ         

    4 300,00 

  SPOLU 931 310,00 44 244,00 0,00 975 554,00 969 738,41 99,40 932 626,28 

111 Mimoriadne odmeny a odvody             5 911,00 

41 Mimoriadne odmeny a odvody             1 910,00 

111 Dohadovacie konanie             3 747,00 

11O6 projekt Comenius             4 223,96 

111 Odchodné      930,00 930,00 930,00 100,00 750,00 

111 Kreditné príplatky     3 956,00 3 956,00 3 956,00 100,00 1 095,00 

111 Vzdelávacie poukazy     10 088,00 10 088,00 10 088,00 100,00 10 422,00 

111 Asistent učiteľa     17 040,00 17 040,00 17 040,00 100,00 16 380,00 

111 učebnice     2 068,00 2 068,00 2 068,00 100,00 2 211,00 

111 knihy prvouka     222,00 222,00 222,00 100,00 0,00 

111 Lyžiarsky výcvik     9 150,00 9 150,00 9 150,00 100,00 0,00 

111 Škola v prírode     6 100,00 6 100,00 6 100,00 100,00   

111 6% mzdy a odvody prenesené kompet.     10 335,00 10 335,00 10 335,00 100,00   

41 6% asistent učiteľa     344,00 344,00 344,00 100,00   

41 zmluva o spolupráci s Mestom NiTRA       0,00 0,00   180,00 

111 Deti v hmotnej núdzi     591,60 591,60 591,60 100,00 584,60 

  SPOLU 931 310,00 44 244,00 60 824,60 1 036 378,60 1 030 563,01   980 040,84 

 

Komentár k príjmovej časti 

 

 Príjmová časť rozpočtu bola naplnená k 31.12.2016 na 86,47%. 

Vlastné príjmy v predmetnom období dosiahli výšku 37 167,41€. 

Tieto príjmy predstavujú príjem v čiastke 3 799,89€ za nájom učební a telocvične v čase, keď sa 

nevyužívajú na výchovno-vzdelávací proces. Taktiež je tu zahrnuté nájomné za prenájom školského 

bytu školníkovi. 

 Ďalej príjmovou položkou boli poplatky za ŠKD a CVČ vo výške 24 291,00€. Tieto finančné 

prostriedky boli plne použité na prevádzku školského klubu detí a prevádzku centra voľného času. 

Ďalšími položkami príjmovej časti boli dobropisy za energie a vratky zo zdravotného poistenia, čo 

spolu predstavovalo sumu 4 582,52€. 
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V položke stravné bol príjem za stravné od cudzích stravníkov a poplatky vo výške 1€. Spolu príjem 

za tieto položky bol 4 494,00€, ktorý bol použitý na prevádzku a vybavenie školskej kuchyne. 

 

Plnenie rozpočtových príjmov – tabuľka 

 

Príjmová časť rozpočtu (v €) – prenesené kompetencie-ZŠ   

Rozpočtová 
klasifikácia Názov položky 

Schválený rozpočet 
2016 

Úprava 
rozpočtu 

Rozpočet po 
úprave 

  Dotácia vo výške limitu 718 590,00 37 698,00 756 288,00 

212003 Príjmy za prenájom 8 000,00 -4 000,00 4 000,00 

292012 Príjmy z dopropisov   321,00 321,00 

292017 Príjmy z vratiek   2 537,00 2 537,00 

    726 590,00 36 556,00 763 146,00 

  Vzdelávacie poukazy   10 088,00 10 088,00 

  Asistent učiteľa   17 040,00 17 040,00 

  dotácia na učebnice   2 068,00 2 068,00 

  Kreditné príplatky   3 956,00 3 956,00 

  knihy prvouka   222,00 222,00 

  Lyžiarsky výcvik   9 150,00 9 150,00 

  Škola vprírode   6 100,00 6 100,00 

  6% mzdy a odvody   10 335,00 10 335,00 

  6% asistent učiteľa   344,00 344,00 

  spolu 0,00 95 859,00 822 449,00 

     
     
Rozpočtová 
klasifikácia Názov položky 

Upravený rozpočet 
2016 

Skutočnosť %plnenia 

  Dotácia vo výške limitu 756 288,00 756 288,00 100,00 

  Vzdelávacie poukazy 10 088,00 10 088,00 100,00 

212003 Príjmy za prenájom 4 000,00 2 912,86 72,82 

292012 Príjmy z dobropisov 321,00 320,99 100,00 

292017 Príjmy z vratiek 2 537,00 2 536,57 99,98 

  Lyžiarsky výcvik 9 150,00 9 150,00 100,00 

  Škola v prírode 6 100,00 6 100,00 100,00 

  6% mzdy a odvody 10 335,00 10 335,00 100,00 

  Asistent učiteľa 17 040,00 17 040,00 100,00 

  Kreditné príplatky 3 956,00 3 956,00 100,00 

  Učebnice 2 068,00 2 068,00 100,00 

  knihy prvouka 222,00 222,00 100,00 

  6% asistent učiteľa 344,00 344,00 100,00 

  spolu 822 449,00 821 361,42 99,87 

 

Čerpanie vzdelávacích poukazov 

   

Rozpočtová klasifikácia 
názov položky čerpanie v € 

614 Odmeny 2622,5 

620 Odvody 916,56 

632001 Energie 1 792,00 
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632002 Vodné, stočné 735,40 

633006 Všeobecný materiál 1 370,48 

633009 Knihy, časopisy 520,76 

637004 Všeobecné služby 2 113,80 

637012 Poplatky 16,50 

SPOLU   10 088,00 

 

 Vzdelávacie  poukazy boli použité na odmeny a odvody zamestnancom za vedenie záujmových 

krúžkov mimo pracovného času, registračný poplatok krúžok matematika – Stroj na jednotku. Zakúpila 

sa žehlička na vosk, ďalej sa nakupoval rôzny pomocný materiál na činnosť krúžkov, pracovné zošity, 

toner, papier,  súťažné ceny na krúžok šachy, organizoval sa plavecký výcvik, a pomerná časť energií. 
 

Deti v hmotnej núdzi 

     

    Príjem Výdaj 

Strava     492,00 492,00 

Štipendium     0,00 0,00 

Učebné pomôcky   99,60 99,60 

Spolu     591,60 591,60 

 

Originálne kompetencie 

 
Školský klub detí 

 

Plnenie rozpočtových príjmov – tabuľka 

 
Rozpočtová 
klasifikácia Názov položky 

Rozpočet r. 
2016 

Úprava 
rozpočtu 

Rozpočet 
po úprave 

  Dotácia vo výške limitu 92 000,00 5 463,00 97 463,00 

  Odchodné 0,00 930,00 930,00 

223002 Poplatky za ŠKD 25 000,00 1 500,00 26 500,00 

  spolu 117 000,00 7 893,00 124 893,00 

     

     
Rozpočtová 
klasifikácia Názov položky 

Upravený 
rozpočet 2016 

Skutočnosť %plnenia 

  Dotácia vo výške limitu 97 463,00 97 463,00 100,00 

  Odchodné 930,00 930,00 100,00 

223002 Poplatky za ŠKD 26 500,00 23 130,00 87,28 

  spolu 124 893,00 121 523,00 97,30 
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Školská jedáleň 

Plnenie rozpočtových príjmov – tabuľka 

 
Rozpočtová 
klasifikácia Názov položky Rozpočet r. 2016 

Úprava 
rozpočtu 

Rozpočet po 
úprave 

  Dotácia vo výške limitu 60 000,00   60 000,00 

212003 Príjmy za prenájom 1 000,00   1 000,00 

223003 Príjmy za stravné 4 900,00 -4 000,00 900,00 

223002 Poplatky 1€ 0,00 4 000,00 4 000,00 

292017 Vratky   1 725,00 1 725,00 

  spolu 65 900,00 1 725,00 67 625,00 

     
     
Rozpočtová 
klasifikácia Názov položky 

Upravený 
rozpočet 2016 Skutočnosť %plnenia 

  Dotácia vo výške limitu 60 000,00 60 000,00 100,00 

212003 Príjmy za prenájom 1 000,00 887,00 88,70 

223003 Príjmy za stravné 900,00 598,00 66,44 

223002 Poplatok 1€ 4 000,00 3 896,00 97,40 

292017 Vratky 1 725,00 1 725,00 100,00 

  spolu 67 625,00 67 106,00 99,23 

 

Centrum voľného času 

Plnenie rozpočtových príjmov – tabuľka 

 
Rozpočtová 
klasifikácia Názov položky 

Rozpočet r. 
2016 

Úprava 
rozpočtu 

Rozpočet po 
úprave 

  Dotácia vo výške limitu 18 820 0 18 820 

223002 Poplatky za CVČ 3 000 -1 000 2 000 

  spolu 21 820 -1 000 20 820 

     
     
Rozpočtová 
klasifikácia Názov položky 

Upravený 
rozpočet 2016 

Skutočnosť %plnenia 

  Dotácia vo výške limitu 18 820,00 18 820,00 100,00 

223002 Poplatky za CVČ 2 000,00 1 161,00 58,05 

  spolu 20 820,00 19 981,00 95,97 

 

Stav bankových účtov a pokladničnej hotovosti 

Finančné účty organizácie k 31.12.2015 : 89 176,18 €  

z toho: 

depozit  74 464,38 € 

sociálny fond                                                                                  8 195,33 €  

príjmový rozpočtový účet       0,06 € 

bežný účet ŠJ    6 516,41 € 

pokladnica        0,00 € 
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Verejné obstarávanie tovarov, prác a služieb 

 

Predmetom zákaziek v rámci verejného obstarávania v roku 2016 bolo vykonané v zmysle zákona č. 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Pri verejnom obstarávaní sa škola riadila  smernicou o verejnom obstarávaní. č. č. 343/2015  

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

Názov  zákazky Druh zákazky 

výsledok verejného 

obstarávania Názov firmy 

Tonery 

zákazka s nízkou 

hodnotou 

Zmluva na dodanie 

tovaru 

Ing. Milan Šedivý HS- 

COMP, Nitra 

Kancelárske a školské 

potreby 

zákazka s nízkou 

hodnotou 

Zmluva na dodanie 

tovaru Školáčik s.r.o. Nitra 

Čistiace potreby 

zákazka s nízkou 

hodnotou 

Zmluva na dodanie 

tovaru Energocentrum,  Nitra 

Kamerový systém  

zákazka s nízkou 

hodnotou 

Výzva na predkladanie 

ponúk 

Corado Elektrik, s.r.o  

Párovská 2,94901 Nitra 

Stavebné práce 

zákazka s nízkou 

hodnotou 

Výzva na predkladanie 

ponúk Prieskum trhu 

Roman Spišiak 

Rastislavova 

292/300,95141 

Lužianky 

Stoličky  

zákazka s nízkou 

hodnotou Prieskum trhu 

e Vector s.r.o. 94901 

Nitra 

Lavice 

zákazka s nízkou 

hodnotou Prieskum trhu 

e Vector s.r.o. 94901 

Nitra 

 

Hospodárenie s majetkom mesta 
 

Základná škola kniežaťa Pribinu, ako rozpočtová organizácia zriadená Mestom Nitra, postupuje pri 

hospodárení s majetkom zvereným do správy v súlade s VZN Mesta Nitra č. 21/2009 o hospodárení 

s majetkom mesta Nitry. 
Mesto Nitra odovzdalo základnej škole kniežaťa Pribinu do správy nasledovný majetok: 

- Budova školy–súp.č.345, parc.1785je plne využívaná na výchovno-vzdelávací proces. 

- Budova MŠ – bola odovzdaná do správy organizácie zmluvou o odovzdaní a prevzatí do správy 

č.j. 1589/05/SM ako budova MŠ Wilsonovo nábrežie č. 347, parcela č. 1782 a je využívaná na 

vyučovanie, sídli tu  tiež ŠKD a keramický krúžok. Mimo vyučovacieho procesu sa využíva jedna 

učebňa na prenájom, kde sa vyučuje anglický jazyk.  

- Pozemok školy – parc. č. 1783, 1784, 1785,1786 

- Pozemok MŠ – bol odovzdaný do správy organizácie zmluvou o odovzdaní a prevzatí do 

správy č.j. 1589/05/SM ako pozemok parc. č. 1782 

- Viacúčelové ihrisko – bolo odovzdané do správy základnej školy dodatkom č. 6 č.j. 

1392/09/OM k Zmluve o odovzdaní č.j. 776/2003/OSM zo dňa 4.12.2003. Je  využívané na 

vyučovanie a v mimo vyučovacom čase na športové vyžitie. 

 


