
 

 

                

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S P R Á V A 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, 

Škultétyho 1, Nitra, ktorej súčasťou je školský klub, školská jedáleň a centrum voľného 

času za školský rok 2014/2015. 

 

 

 

 

 

 

Prerokovaná a schválená v pedagogickej rade školy: 02. 09. 2015 

 

Prerokovaná a schválená v rade školy:  08. 09. 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predkladá :  
Mgr. Henrieta Martincová 

riaditeľka ZŠ Škultétyho 1, Nitra 

 



 

 

Východiská a podklady: 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

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

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

zariadení. 

2. Metodického usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

3. Koncepcie rozvoja školy na roky 2014-2016. 

4. Vyhodnotenia plánov práce jednotlivých PK a MZ v školskom roku 2014/2015 

5. Informácií o činnosti Rady školy pri ZŠ Škultétyho 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

1.  Základné identifikačné údaje o škole:  

 

1. Názov školy:  Základná škola 

2. Adresa školy: Škultétyho 1, 949 11  Nitra  

3. telefónne číslo: 037/6518 946                             faxové číslo: 037/ 7732006 

4.Internetová adresa: www.zsskultetyhonitra.edupage.org 

     e-mailová adresa: zsskultetyho1.nr@gmail.com 

5. Zriaďovateľ: Mesto Nitra 

 

Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

Mgr. Henrieta Martincová riaditeľka školy 

Mgr. Jarmila Trusková zástupkyňa riaditeľky školy  

Matilda Siteková vedúca ŠJ 

 

2. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 

Údaje o rade školy: 

Rada školy pri ZŠ Škultétyho 1, Nitra je 11-členný poradný orgán školskej samosprávy.  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 po voľbách 

15.3.2012 . Funkčné obdobie začalo dňom  27.3.2012  na obdobie 4 rokov. 

 

Členovia rady školy: 

 

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

1. B. Šavelová Predseda Za pedagogických zamestnancov 

2. D. Zaťková Tajomník Za pedagogických zamestnancov 

3. M. Majerčíková Člen Za nepedagogických zamestnancov 

4. M. Chňapeková Člen Za rodičov žiakov školy 

5. P. Nagy Člen Za rodičov žiakov školy 

6. L. Horská Člen  Za rodičov žiakov školy 

7 R. Šupka Člen Za rodičov žiakov školy 

8. J. Gajdoš Člen Za miestnu samosprávu 

9. R. Hlavačka Člen Za miestnu samosprávu  

10. F. Refka Člen Za miestnu samosprávu 

11. J. Císar Člen Za miestnu samosprávu 

 

 

V školskom roku 2014/2015 RADA ŠKOLY pri ZŠ Škultétyho 1, Nitra zasadala 4x- počas šk.r. 

V septembri bola predložená správa o personálnom a  organizačnom zabezpečení šk. roka 

2014/2015  

- preberali sme aktuálne otázky vzdelávacieho programu , skladbu vyučovacích predmetov,   

odbornosť vyučovania 

http://www.zsskultetyhonitra.edupage.org/


 

- zapojenosť  žiakov do krúžkovej činnosti , využívanie voľného času žiakov 

- riaditeľka školy informovala prítomných o hospodárení školy    za  uplynulý rok 

- prerokovali a schválili  sme  školský vzdelávací   program na rok 2014/2015  

- RŠ bola oboznámená so správou o výchovno-vzdelávacích  výsledkoch za prvý  polrok   šk. 

roka  2014/2015 a počte slabo prospievajúcich žiakov a žiakov s výchovnými problémami 

-RŠ bola informovaná o správe  činnosti ŠKD, krúžkovej činnosti 

-RŠ dostala informáciuo priebehu  volieb  nepedag. zamestnancov do RŠ 

-RŠ prijala delegovaných nových členov RŠ  - za mestskú samosprávu 

- riaditeľka školy vyhodnotila výchovno- vzdelávacie výsledky za 3. štvrťrok a aktivity školy 

- bola prerokovaná výročnú správu  zasadnutí RŠ  

- prerokovali sme plán zasadnutí RŠ  na rok 2015/2016 

Členovia RŠ boli oboznámení s dosiahnutými výchovno-vzdelávacími výsledkami, 

s výsledkami v celoslovenskom testovaní žiakov 9.ročníkov a so stavom prijatia žiakov školy 

na stredné školy. Ďalej boli oboznámení s výsledkami zapojených žiakov do olympiád, súťaží 

a športovej činnosti. Boli informovaní o zápise žiakov do I. ročníka. Prerokovali spoluprácu 

školy s rodičmi, nadáciami, so zapojením školy do projektov, zberové aktivity. 

 

Noví členovia rady školy: 

 

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

1. Mgr.Beáta Šavelová Predseda Za pedagogických zamestnancov 

2. Mgr. Dana Zaťková Tajomník Za pedagogických zamestnancov 

3. Miriam Majerčíková Člen Za nepedagogických zamestnancov 

4. Ing. Mária Chňapeková Člen Za rodičov žiakov školy 

5. Mgr.Peter Nagy Člen Za rodičov žiakov školy 

6. Ing. Lucia Horská Člen  Za rodičov žiakov školy 

7 Roman Šupka Člen Za rodičov žiakov školy 

8. PaedDr. Mária Orságová Člen Za miestnu samosprávu 

9. MUDr. Jozef Marko Člen Za miestnu samosprávu  

10. Ing. Miloš Dovočovič Člen Za miestnu samosprávu 

11. Mgr. Katarína Petrášová Člen Za miestnu samosprávu 

 

 

 

 

Na ZŠ Škultétyho pracovali 2 MZ a 6 PK ako poradné orgány riaditeľa školy. 

 

Vedúca MZ roč. 1. – 4.  - Mgr. Moravčíková 

Vedúca MZ ŠKD   - M. Sucháňová 

 

PK roč. 5.-9. Viedli : 

SJL    - Mgr. Šavelová 

Cudzie jazyky   - Mgr. Šatková 

MAT-FYZ   - Mgr. Pileková 

CHEV-BIO-GEG  - Mgr. Zaťková 

TEH, TEV, HUV, VYV - Mgr. Konárková 



 

OBN, ETV, NBV, DEJ - Mgr. Jančiarová 

 

MZ a PK v šk. roku 2014/2015 uskutočnili 5 pravidelných zasadnutí . Na 1. Zasadnutí členovia 

MZ a PK prerokovali a schválili plán práce MZ a PK a jeho zapracovanie do výchovného 

programu školy. 

Ďalšie zasadnutia MZ a PK hodnotili plnenie stanovených cieľov, aktivít žiakov, individuálny 

prístup a prácu s integrovanými žiakmi a plnenie vytýčených úloh pedagogických pracovníkov 

v rámci školy.  

Požiadavky a návrhy členov pedagogickej rady MZ a PK na zlepšenie výchovno-vzdelávacieho 

procesu na ZŠ boli pravidelne prerokované s riaditeľom školy a priebežne  realizované podľa 

možností a finančného rozpočtu školy. Previedli sme doplnenie materiálneho vybavenia 

kabinetov, realizácia projektov, účasť na kultúrnych a športových podujatiach a aj ďalšie akcie 

zakomponované vo výchovnom pláne   školy. Vedenie školy sledovalo jednotlivé zasadnutia 

MZ a PK.  Vedúce  MZ a PK pravidelne informovali pedagogickú radu s plnením 

stanovených úloh na jej zasadnutí. 

 

Rada RZ ako poradný orgán riaditeľa školy a zasadnutia triednych RZ sa v školskom roku 

2014/2015 uskutočnili 4x.  

Spolupráca rady RZ bola na dobrej úrovni – požiadavky rodičov prednesené na rade RZ boli 

splnené. Rodičia žiakov školy sa aktívne zapájali do všetkých akcií usporiadaných školou.  

 

Pedagogická rada v školskom roku 2014/2015 zasadala 8x.  

Na  zasadnutiach pedagogickej rady školy boli prerokované a schválené: 

- rámcové učebné plány školy; triednictvo a úväzky na školský rok 2014/2015; pokyny 

k vedeniu triednej agendy; správy a vyhodnotenie činnosti vedúcich PK a MZ školy; 

príspevok RZ; schválenie výchovného plánu školy. Na ďalších  zasadnutiach 

pedagogickej rady školy boli hodnotené výchovno-vyučovacie výsledky žiakov a prijaté 

opatrenia na skvalitnenie a posilnenie výchovy a vzdelávania; ďalej hodnotenie činnosti 

ŠKD a krúžkovej činnosti; vyhodnotenie olympiád, súťaží a spoločensko-kultúrnych 

podujatí v ktorých žiaci reprezentovali školu a následne schválenie návrhov na pochvaly 

a odmeny pre žiakov školy. Na poslednom zasadnutí pedagogickej rady školy dňa 

29.6.2015 bola prerokovaná a následne schválená záverečná hodnotiaca správa školy za 

školský rok 2014/2015. 

 

Spoluprácu s poradnými orgánmi školy hodnotí riaditeľka ZŠ Škultétyho 1, Nitra ako podnetnú 

a operačnú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. Údaje o žiakoch školy za školský rok 2014/2015 (§ 2 ods. 1 písm. b) 

 

 

Základná škola 

 

 

Ročník 

Stav k 15. 9. 2014 Stav k 31. 8. 2015 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
začlene-

ných 

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 
 v ŠKD 

Počet  
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
začlene-

ných 

Počet 
odd.  
ŠKD 

Počet 
žiakov 
 v ŠKD 

1. 3 58 0 3 52 3 58 2 3 29 

2. 2 39 0 1 34 2 41 0 1 38 

3 2 47 3 2 37 2 46 2 2 25 

4. 2 37 3 0 19 2 37 2 0 12 

5. 2 41 3 0 4 2 42 2 0 0 

6. 2 35 1  1 2 35 2   

7. 2 38 1   2 41 1   

8. 2 40 2   2 36 1   

9. 2 34 1   2 33 1   

Spolu 19 369 14 6 147 19 370 13 6 125 

 

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. Ročníka ZŠ 

 

 

POČET  ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU 
DIEVČATÁ  

počet  
ODKLADY 

počet  
NEZAŠKOLENÍ V MŠ 

počet  
SAMOSTATNÉ  

63 33 6 0 3 

 

 

- nastúpilo 55 žiakov  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 

 

  žiaci 9. Ročníka 

 

 Počet 

žiakov 

9. Roč. 

 

Prehľad o počte žiakov 9. Ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ 

Gymnáziá Stredné odborné 

školy* 

SOU-4. Ročné SOU-3. Ročné OU-2.ročné 

33 
Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí 

18 8 23 12 21 9 4 4 - - 

* priemyslovky, združené školy, obchodné akadémie, hotelové akadémie, pedagogické  akadémie, umelecké školy 

 

žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ 

Ročník 

 

Počet žiakov 

prijatých na SŠ 

Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý 

8. ročník 0  

5. ročník 2 Gymnázium Párovská ul. 

2 Gymnázium Golianova ul, Nitra 

1 Športové gymnázium Slančíkovej 2 Nitra 

 

 

 

 

 

 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania 

 

  I. stupeň základnej školy – Primárne vzdelávanie 

 

Hodnotenie žiakov 1.-4. Ročníka  

 

Ročník Trieda 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SJL CJ MAT PDA INFV PVC VLA VYV HUV TEV Priemer triedy 

1. 
1. A 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 

1. B 1,05 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1,01 

 1.C 1,21 1 1,05 1 0 0 0 1 1 1 1,04 

2. 
2. A 1,15 1 1,15 1,1 1 0 1,05 1 1 1 1,05 

2. B 1,21 1 1,11 1 1 0 1 1 1 1 1,04 

3. 
3. A 1,36 1,08 1,44 1,16 1 0 1,16 1 1 1 1,13 

3. B 1,6 1,4 1,4 1,25 1 0 1,6 1 1 1,1 1,26 

4. 
4. A 1,33 1,11 1,33 1,11 1 1 1,22 1 1 1 1,11 

4. B 1,58 1,26 1,47 1,32 1 1 1,42 1 1 1 1,21 

Priemer 
predmetov 

  1,28 1,09 1,22 1,10 1,00 1,00 1,24 1,01 1,01 1,01 1,09  

                        

   



 

II. stupeň základnej školy – Nižšie stredné (sekundárne) vzdelávanie 

 

 

Hodnotenie žiakov 5.-9. Ročníka 

 

 

 

Ročník Trieda 
Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried           

Priemer 
triedy SJL CJ1 CJ2 DEJ GEG OBN MAT FYZ CHEV BIO 

TEH/SE
E VYV VUM HUV TEV INF 

5. 
5.A 1,8 1,45   1,75 1,65  1,55     1,45   1,2   1 1 1 1,39 

5.B 2,24 1,86   2,1 2,05  1,9     1,67   1   1,1 1 1 1,54 

6. 
6.A 2,37  1,74 1,63 2,26 1,74  1,53 1,84 1,53 1,74   1   1,11 1 1 1,58 

6.B 1,74 1,93 2,00 2,07 2,27  2,07 1,93 1,6 1,73   1   1,13 1,4 1 1,68 

7. 
7.A 2,2 2 2,14 1,89 2,21 1,95 2,37 2,11 2,16 1,79 1 1   1,11 1,05 1 1,73 

7.B 2,85 1,95 2,34 2,5 2,45 2,2 1,95 2,1 2,05 2 1 1   1,3 1,05 1 1,85 

8. 
8.A 2,37 2,06 1,84 2,11 2   1,79 2 2,37 2,05 1,89 1   1,05   1,05 1,11 1,76 

8.B 2,63 2,06 2,07 2,31 2,38 1,88 2,38 2,06 2,31 1,94 1   1   1,31 1 1,88 

9. 
9.A 2,47 2,33 2,57 2,27 2,13 1,73 2,2 2,53 2,33 2,33     1,07   1,33 1 2,02 

9.B  2,22 2,28 2,58 2,33 2,17 2,17 2,67 2,78 2,67 2,67     1   1,17 1 2,13 

Priemer 
predmeto

v 

  2,29 1,97 2,15 2,16 2,11 1,82 2,06 2,22 2,09 1,92 1,00 1,03 1,03 1,13 1,14 1,01  1,86 

                                    
 



 

 

Celoslovenské Testovanie žiakov 9. Ročníka  

 

Trieda 
Počet 

žiakov 

Z toho 

písalo 

Matematika 

Ø  SR v %  

Matematika 

Ø triedy v %  

Slovenský 

jazyk             

Ø SR  v %  

Slovenský 

jazyk            

Ø triedy v %  

9. A 15 15 52,68          48,3 62,00 65,6 

9.B 17 17 52,68            50 62,00 60,2 

 

Priemer školy:    MAT: 49,2%          SJL: 62,9%                                                       

                                   

 

 

Prospech žiakov a výchovné opatrenia 1.-9. Ročník  

 

 

Prospech žiakov a výchovné opatrenia 1. - 9. ročník 

Obdobie: celý školský rok 2014/2015 
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1.A 20 0 0 20 0 0    4 0 0 0 0 0 

1.B 20 0 0 20 0 0 8 0 0 0 0 0 

1.C 18 0 0 18 0 0 3 0 0 0 0 0 

2.A 21 19 0 1 0 1   16 0 0 0 0 0 

2.B 20 18 1 0 0 1 9 0 0 0 0 0 

3.A 25 22 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.B 21 16 2 2 0 1 0 2/1 1 0 0 0 

4.A 18 15 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 

4.B 19 16 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 

5.A 21 14 4 2 0 1 11 0 0 0 0 0 

5.B 21 8 10 3 0 0 7 2/0 3 1 0 0 

6.A 19 10 5 4 0 0 9 0 0 0 0 0 

6.B 16 7 3 5 0 1 6 0 0 0 0 0 

7.A 21 8 5 6 0 2 6 1/1 0 0 1 0 

7.B 20 7 5 8 0 0 4 0 0 0 0 0 

8.A 19 9 3 7 0 0 11 0 0 2 0 0 

8.B 17 5 5 5 1 1 3 0 0 0 0 0 

9.A 15 5 2 8 0 0 5 0 0 1 0 1 

9.B 19 5 1 11 1 1 9 0 0 2 0 0 

Spolu 370 184 54 121 2 9 116 5/2 4 6 1 1 

 

 



 

 

Prehľad uplatňovaných učebných plánov  a nového školského vzdel. programu v šk. roku 

2014/2015 

    

I. stupeň – ZŠ       II. Stupeň – ZŠ 

Trieda Uplatňované učebné plány 

1.A Školský vzdel. program   

1.B Školský vzdel. program 

2.A Školský vzdel. program 

2.B Školský vzdel. program 

3.A Školský vzdel. program 

3.B Školský vzdel. program 

4.A Školský vzdel. program 

4.B Školský vzdel. program 

 

 

 

 

Rámcové učebné plány schválené MŠ SR sú záväzné pre vypracovanie učebných plánov 

v školskom vzdelávacom programe, vzdelávací program školy je zameraný na vyučovanie 

cudzích jazykov s využitím IKT, environmentálnu výchovu a šport. 

 

Dochádzka žiakov 1.-9. ročníka 

 

Trieda 
Vymeškané     
hodiny  
spolu 

Z  toho  
osprave-  
dlnené 

Z toho  
neospra- 
vedlnené 

Priemer   
osprave- 
dlnených 

Priemer    
neosprave-  
dlnených 

Priemer                
triedy 

1.A 801 801 0 40,05 0     40,05 

1.B 954 954 0 51,08 0     51,08 

1.C 1428 1428 0 76,72 0 76,72 

2.A 10201 1021 0 51,05 0 51,05 

2.B 1119 1119 0 58,89 0 58,89 

3.A 1665 290 0 66,6 0 66,6 

3.B 1127 1127 0 60,36 0 60,36 

4.A 938 938 0 52,11 0 52,11 

4.B 1321 1321 0 69,53 0 69,53 

5.A 1734 1734 0 86,7 0      86,7 

5.B 1670 1670 0 79,52 0 79,52 

6.A 1228 1228 0      64,63  0 64,63 

6.B 1499 1499 0 99,93 0 99,93 

7.A 1653 1648 5 89,2 0,26 89,46 

7.B 1483 1483 0      74,15 0 74,15 

8.A 1785     1676 109 88,21         5,74      93,95 

8.B 2181     2055 126 120,88 5,8 128,29 

9.A       2126     1853        273 123,53 18,2 141,73 

9.B 2878 2761 117 153,39 6,5 159,89 

Spolu 28611 27981 630 70,94 1,92 73,63 

Trieda 
Uplatňované učebné plány 

5.A Školský vzdel. program 

5.B Školský vzdel. program 

6.A Školský vzdel. program 

6.B Školský vzdel. program 

7.A Školský vzdel. program 

7.B Školský vzdel. program 

8.A Školský vzdel. program 

8.B Školský vzdel. program 

9.A Školský vzdel. program 

9.B Školský vzdel. program 



 

 

 

4. Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie. 

 

Základná škola Počet 

FO*** 

Školský klub 

detí 

Počet 

FO 

Školská 

jedáleň 

Počet 

FO 

Centrum 

voľného času 

Počet 

FO 

Zamestnanci 

ZŠ 

29 Zamestnanci 

ŠKD 

7 Zamestnanci 

ŠJ  

6 Zamestnanci 

CVČ 

5 

Z toho PZ* 23 Z toho PZ 6 Z toho NZ - Z toho PZ 4 

Z počtu PZ  Z počtu PZ  - vedúca  1 Hlavný tréner 1 

- kvalifikovaní 23 - kvalifikov. 6 -hlavná 

kuchárka 

1 tréneri 

trénerka MD 

3 

1 

-

nekvalifikovaní 

0 -nekvalif. 0 -pomoc. 

kuchárka 

2 - kvalifikovaní 1 

- dopĺňajú si 

vzdelanie 

0 - dopĺňajú si 

vzdelanie 

0 - ostatné  1   

Z toho NZ** 6 Z toho NZ 0 upratovačka 1   

Z počtu NZ  Z počtu NZ      

-

škol.psychológ 

0 -upratovačky 1     

-špec.pedagóg 0       

-upratovačky 2       

-ostatní 4       

Spolu počet 

zamestnancov 

ZŠ+ŠKD+ŠJ+CVČ      

 

47 

Z celkového počtu 

zamestnancov školy 

počet PZ 

 

30 

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci,  NZ** – nepedagogickí zamestnanci  

                      Počet FO*** - Počet fyzických osôb 

 

 

Zoznam učiteľov a ich aprobácia  

Škola: 
aprobácia meno učiteľa 

ANJ, SJL, OBN Mgr. Martincová 

1.-5 Mgr. Trusková 

SJL,OBN Mgr. Šatková 

FYZ RNDr. Ulianková 

SJL-HUV Mgr. Šavelová 

RUJ-TEV PaedDr. Konárková 

GEG-TEV Mgr. Zaťková 

RUJ-VYV Mgr. Németi Bendová 

SJL-DEJ Mgr. Jančiarová 

MAT-TEH-INF Mgr. Pileková 

MAT-VYV PaedDr. Drahošová 

CHEV-MAT PaedDr. Chlapečková, 

PhD 

SJL-VYV-NEJ Mgr. Javorová 

ANJ-PSY Mgr. Rajtárová 

1.-4. PaedDr. Titková 



 

 

1.-4. Mgr. Antalíková 

1.-4. Mgr. Weissová 

1.-4. PaedDr. Srnková 

1.-4. Mgr. Bégerová 

1.-4. Mgr. Moravčíková 

1.-4. Mgr. Lavrincová 

1.-4. Mgr. Šturdík 

1.-4. Mgr. Zemanová 

NBV s. Vámošová – dohoda 

 kapl. Gračka- dohoda 

 

Školský klub: 

Edita Salvová SPgŠ 

Iveta Horková SPgŠ 

Marta Husárová SPgŠ 

Monika Sucháňová SPgŠ 

Mária Ráczka SPgŠ 

Petra Rebejová, Bc UKF 

 
Odbornosť vyučovania v % 

Predmet Odbornosť vyučovania v % Počet učiteľov neodborne 

vyučujúcich daný predmet 

Slovenský jazyk a literatúra 100 0 

Anglický jazyk 100 0 

Nemecký jazyk 100 0 

Ruský jazyk 100 0 

Vlastiveda 100 0 

Prírodoveda  100 0 

Občianska náuka 40 4 

Dejepis 100 0 

Zemepis, Geografia 100 0 

Matematika 100 0 

Fyzika 100 0 

Prírodopis, Biológia 100 0 

Chémia 100 0 

Etická výchova 90 1 

Náboženská výchova 100 0 

Hudobná výchova 86 1 

Výtvarná výchova 93 1 

Výchova umením 50 1 

Technická výchova 0 1 

Svet práce 0 1 

Telesná a športová výchova  100 0 

Športová príprava 100 0 

 

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy  

 

 

 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Funkčne- inovačné - - - - 



 

 

Aktualizačné 10 7 3 0 

Prípravné atestačné 3 1 2 0 

5. Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiacich  

 

Názov súťaže, 

olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

dosiahnuté výsledky 

Umiestnenie 

v medzinárodných súťažiach 
okresné kolo krajské 

kolo 

celoslovenské 

kolo 
názov súťaže Umiestnenie 

Chemická olympiáda  

Kat. Dz: 1ÚR 

 

1ÚR 

 
  

Matematická 

Olympiáda 

1. miesto 

12.miesto 

  
  

Geografická 

olympiáda 

Kat.G: 5ÚR 

Kat.E: 2ÚR 

 

 

 

 

  

Pytagoriáda 2. miesto-P5 

6. miesto- P6 

  
  

Fyzikálna olympiáda 1 ÚR     

Dejepisná olympiáda 1. miesto –F 

3 UR 

  
  

Bedminton 2. miesto St. D     

Volejbal 2. miesto CH     

Basketbal žiačky 5. miesto     

 Hádzaná dievčatá 1. miesto 4.miesto    

Hádzaná chlapci 1. miesto  4. miesto    

MŠL futbal st.žiaci 2. miesto     

MŠL Hádzaná mix 1. miesto     

Mc DONALDs CUP 1. miesto 1.miesto 5. miesto   

Matematický klokan – 

celoslovenská súťaž 

  1žiak 100% 

13 ÚR   

Šaliansky Maťko 3.miesto     

 

ÚR – úspešný riešiteľ 

 

Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 

 

Aktivity organizované školou Komu boli určené 

Škola podporujúca zdravie– Veľkonočný turnaj  7.-9. roč.  Deti zo sídliska 

Oslavy učenia Žiaci 4. ročníka 

Výchovné koncerty  Ročníky 1.-9. 

Koledy a zvyky Vianoc – škola, námestie Žiaci 1.- 8.ročníka 

Mikuláš  Žiaci ZŠ a MŠ Novomeského 

Návšteva dopravného ihriska Žiaci 1.-4. ročníka 

Vydávanie školského časopisu – Pod lavicou Žiaci ZŠ 

Multimediálne vzdelávacie predstavenie 

„Čarodejka príroda“ 

„Kronika modrej planéty“ 

Žiaci ZŠ 

Školský karneval Žiaci ZŠ a rodičia žiakov 

Deň zeme – Práca s pôdou školské políčka 1.-9. roč. 



 

 

Čistý areál školy,  1.-9. roč. + rodičia žiakov školy 

Deň detí – sprievodné akcie 1.-9. roč. + rodičia žiakov školy 

Aktivity na projektoch Žiaci ZŠ 

Spolupráca s MŠ Novomeského ul., - otvorená 

hodina pre budúcich prvákov 

Žiaci 1. roč. 

Medzinárodný deň knižníc – výroba záložiek 

pre družobnú školu v ČR 

žiaci ZŠ 

Organizovanie okresných súťaží v rámci TEV Žiaci ZŠ 

Organizovanie krajských súťaží – Hádzaná, 

vybíjaná 

Žiačky  

Kult. program pre dôchodcov Žiaci ZŠ a dôchodcovia MČ Klokočina 

Obvodné kolo Šaliansky Maťko ZŠ- okres Nitra 

Vystúpenie na Agrokomplexe Deťom Nitry 

Noc múzeí 6.roč. 

 

Aktivity do ktorých sa škola zapojila 

Aktivity Komu boli určené 

Svetový deň výživy – Zdravé stredy, Deň 

jabĺk,  

Challangday 

Žiaci 1.-4. Ročníka 

 

Žiaci ZŠ 

Besedy a prednášky pre žiakov v knižnici K. 

Kmeťku  

Žiaci 6. ročníka 

Aktivity v školskej knižnici: - beseda, 

 beseda s lekárom o cukre 

Vikingovia 

 

 

Žiaci 1.-4. roč. 

 

Otvorená škola – Škola bez alkoholu, cigariet 

a iných drog – prednášky, besedy a súťaže, 

Žiaci ZŠ 

Európsky deň bezpečnej cestnej premávky – 

aktivity na dopravnom ihrisku a v špeciálnej 

učebni dopravnej výchovy. Mestská športová 

hala 

Žiaci ZŠ 

Deň narcisov, Deň bielej pastelky – zbierky Žiaci ZŠ, zamestnanci 

Deň otvorených dverí u hasičov 

MS v hasičskom športe 

1.-4. Roč. 

Deti ŠKD 

Deň zeme, Deň vody Žiaci ZŠ 1.-9. roč. 

Mestská školská liga Žiaci ZŠ 5.-9. roč. 

Spolupráca s Knižnicou K. Kmeťku  „Čítajte 

s nami“; Týždeň hlasného čítania; Veľký 

čitári 

Beseda o prem. filme Tri gaštanové kone 

Žiaci 2. a 3.roč. 

 

 

8.B trieda 

Medzinárodný  deň školských knižníc  Žiaci ZŠ 

Spolupráca s Maticou Slovenskou – Čermáň –

kultúrny program – Zachovávanie ľudových 

tradícií 

Žiaci 7. ročníka 

Nitriansky deň úcty k starším -beseda Žiaci 8. roč. 

Európsky týždeň miestnej demokracie  Žiaci 5.-9. roč. 

Čas premien – prednáška Žiaci 6. roč. 



 

 

Envirofilm   4.a 8. roč. 

Deň športu – zapojenie sa do športových 

súťaží 

3.-9. roč 

  

 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená  

  

Škola je zapojená do projektov:    Škola podporujúca zdravie 

                                                       Mladý zdravotník 

                                                       Eko trieda 

                                                       Dopraváčik 

                                                       Čarovná čitáreň 

                                                       Infovek  

                                                       Škola ktorej to myslí 

                                                       Modernizácia pededagogického procesu 

                                                       Škola hrou – premena tradičnej školy na modernú 

                                                       Športom k novým priateľstvám, MŠL 

                                                       Educate Slovakia 

                                                       Zelená škola 

                                                       Digiškola 

                                                       Aktivizujúce formy vzdelávania 

                                                       Druhý krok   

                                                       e-Twinning 

 

ZŠ poskytuje žiakom a pedagógom dobré psychohygienické podmienky pre vých. vzdelávací 

proces. Využívame priestranný školský areál, 2 telocvične, ihrisko dopravnej výchovy, 2 

odborné učebne IKT, jazykovú učebňu, chemicko-fyzikálne laboratórium, školskú knižnicu, 

Eko- triedu, školské políčka. 

 

Voľno časové aktivity školy 

Krúžková činnosť – poskytovaná na základe vzdelávacích poukazov. 

 

Názov krúžku Počet žiakov – ročníky 1-4 Počet žiakov ročníky 5-9 

Šikovníček 14  

Výtvarníček 16  

Konverzácia v ANJ 14  

Kamarátka knižka 12  

Moderná knižnica – Čarovná 

čitáreň 

30  

Počítače hrou 14  

Mladí reprezentanti 26 – 2 skupiny  

Krúžok SJ pre 9. ročník  38 – 2.skupiny 

Tvorivé ruky  38 – 2 skupiny 

Mladý reprezentanti  55 - 3 skupiny 

Matematický krúžok-T9  15 

Matematický pre 9.ročník- 

príprava z matematiky 

 17 

Tanečný krúžok  27 -2 skupiny 

- niektorí žiaci pracovali v dvoch záujmových útvaroch 



 

 

 

6. Vyhodnotenie činnosti v ŠKD v školskom roku 2014/2015 
 

V školskom klube detí v školskom roku 2014/2015 pracovalo 6 výchovných oddelení 

s počtom detí 137. 

Z hľadiska humanizácie výchovy považujeme výchovu v čase mimo vyučovania 

predovšetkým za výchovu vo voľnom čase. 

Voľný čas predstavuje základný sociálno – pedagogický faktor, ktorý zásadne ovplyvňuje 

každú prácu s deťmi mimo vyučovania. 

Výchova vo voľnom čase má základné charakteristiky cieľavedomého, organizovaného 

pôsobenia zameraného na rozvoj individuálnych psychických a fyzických predpokladov 

osobnosti. 

   V rámci výchovného procesu sme spolupracovali s triednymi učiteľkami a rodičmi detí. 

Zabezpečili sme si materiál na činnosť ŠKD a vytvorili estetické prostredie v oddeleniach. 

V spolupráci s triednymi učiteľkami sme sa zúčastnili  školských výletov, školy v prírode 

a exkurzií. Pomáhali sme pri zbere druhotných surovín. Podporovali sme rozvíjanie potrieb 

detí v rôznych oblastiach. 

Činnosť v ŠKD sa delí na nasledovné oblasti: 

1. Oddychová a relaxačno–rekreačná 

2. Vzdelávacia 

3. Záujmová 

4. Špecializovaná klubová  

                                                                                                       

1. V ŠKD sme podporovali regeneráciu síl v rámci odpočinkovej a relaxačno – 

rekreačnej činnosti. Organizovali sme denne pobyt detí na čerstvom vzduchu formou 

hier – loptových, kruhových, pohybových, súťažných a tiež formou spontánnych hier. 

Usporiadali sme rôzne súťaže a kvízy  napr.:  

- súťaž o najkrajšieho šarkana   

- súťaž v stavaní snehuliakov – „Postavme si snehuliaka“ 

-   „Rýchly a rýchlejší“ – súťaž v sánkovaní 

-    dopravná súťaž – „Malý dopraváčik“ súťaž v znalostiach dopravných značiek 

a jazda zručnosti na kolobežke 

- súťaž v skákaní cez švihadlo „Švihadlová show“ 

- športový zápas vo futbale a vybíjanej medzi oddeleniami 

- zábavné popoludnie k MDD 

- kreslenie na asfalt - „Maľujeme dúhu“ 

2. Vzdelávaciu činnosť sme zabezpečili formou vypracovávania domácich                

úloh, precvičovaním a upevňovaním učiva prostredníctvom didaktických hier, 

nácvikom čítania a písania. 

Deti sme viedli k plneniu školských povinností a k zodpovednosti v práci. 

3. Záujmová činnosť:  

- esteticko- výchovná 

- pracovno –technická 

- prírodovedno- enviromentálna 

- spoločensko – vedná 

- dopravná 

          Záujmovú činnosť sme prezentovali výtvarnými prácami, zhotovovaním 

          darčekov, pozdravov atď. Pri prácach sme využívali rôzne techniky 

          a materiály. Využívali sme netradičný odpadový a prírodný materiál  

          na výrobu dekoratívnych predmetov. Rozvíjali sme estetické cítenie detí, 



 

 

          zručnosť, záujem o prírodu a spoločenské dianie napr.:  

               -    jesenná výzdoba tried a priestorov školy 

- súťaž „O najkrajšieho šarkana“ 

- Halloweenska výstava strašidielok 

- vianočná výzdoba tried a priestorov školy 

- zhotovenie vianočných ozdôb a pozdravov 

- súťaž „Najkrajšia vianočná ozdoba“ 

- darčeky pre budúcich prvákov 

- výroba karnevalových masiek 

- výzdoba tried ku karnevalu 

- darčeky k MDŽ 

- veľkonočná a jarná výzdoba tried a priestorov školy 

- zhotovenie veľkonočných ozdôb, pozdravov a maľovanie kraslíc 

- „Darček z lásky“ - darčeky ku Dňu matiek 

- darček ku Dňu otcov 

         V oddeleniach sme organizovali besedy na tému napr.: správanie sa 

         v kolektíve a na verejnosti, deti a drogy, ochrana zdravia a predchádzanie  

         úrazom pri hre      

         šikanovanie, diskriminácia, úcta k starším – tolerancia, pochopenie, 

         ochrana životného prostredia, význam zberu druhotných surovín, 

         stolovanie, „Marec – mesiac knihy“, „Apríl – mesiac lesov“ atď. 

4.Špecializovaná klubová činnosť sa uskutočňovala jedenkrát týždenne. 

          Deti si tu rozvíjali zmysel pre estetické cítenie, zručnosti a pohybovú 

          aktivitu. 

          Klub estetickej výchovy – p. vych. Horková 

          Klub šikovných rúk        -  p. vych. Husárová 

          Klub športovej výchovy -  p. vych. Salvová 

          Klub rodinnej výchovy   -  p. vych. Sucháňová 

          Klub tvorivej dielne        -  p. vych. Raczká 

          Klub športovej výchovy -  p- vych. Rebejová  

 

        Výchova v školskom klube detí nadväzovala na výchovné pôsobenie rodiny a školy. 

Podporovali sme zber druhotných surovín a tým vplývali na význam ochrany životného 

prostredia. 

 

 

7. Vyhodnotenie činnosti centra voľného času v školskom roku 2014/2015 

 
 

V Centre voľného času so zameraním na hádzanú a loptové hry pri ZŠ Škultétyho Nitra bolo 

v školskom roku 2014/2015 zapojených dovedna 45 žiačok a žiakov vo veku od 9-15 rokov, 

podobne ako v predchádzajúcom školskom roku.   

Činnosť prebiehala v troch skupinách po cca 15 detí v priestoroch telocvične ZŠ Škultétyho a 

Mestskej haly. Deti boli rozdelené podľa veku a výkonnosti a zúčastňovali sa pravidelných 

tréningov 2-3 krát týždenne pod vedením trénerok: Márie Vargovej, Zuzany Libovej, Zlatice 

Medovej a Slavomíra Vargu.  

Okrem toho sa zúčastňovali pravidelných súťaží, turnajov v hádzanej a minihádzanej, 

Festivalov minihádzanej  a prípravných stretnutí v rámci Slovenska i susedného Česka. 

 V rámci svojej činnosti dosiahli viacero  kolektívnych i individuálnych úspechov. Medzi 

najväčšie patrí prvé miesto starších žiačok v krajskej súťaži  a postup na Majstrovstvá 



 

 

Slovenska v Trenčíne, kde boli rovnako úspešné a získali titul Majstra Slovenska. Cenné je aj 

3. miesto družstva prípravky v celoslovenskej súťaži, ako aj 2. miesto mladších žiačok v 

Majstrovstvách kraja. V celoslovenskej súťaži ZŠ a CVČ sme zvíťazili v skupinovej fáze 

a postúpili do semifinálovej skupiny, kde sme obsadili tretie miesto. 

Zúčastnili sme sa množstva turnajov doma i v zahraničí na ktorých sme dosiahli popredné 

umiestnenia – v Šali, Zlíne, Stupave, Nitre, Hodoníne, Malackách. Opäť sme sa zúčastnili aj 

najväčšieho svetového halového mládežníckeho podujatia Prague handball cup 2014, kde 

mladšie dorastenky obsadili skvelé 4. miesto spomedzi vyše 60 družstiev z celého sveta. 

Darilo sa aj mladším  a starším žiačkam, ktoré obsadili 2. miesta v skupinovej fáze, postúpili 

do vyraďovacej časti, kde ukončili svoju púť s ostrieľanejšími zahraničnými súpermi.  

 Najmladšie vekové kategórie súťažili v turnajoch Nitrianskej školskej ligy v hádzanej a 

minihádzanej, kde zvíťazili v obidvoch kategóriách. Okrem toho sa zúčastnili viacerých 

turnajov v ktorých získali medailové ocenenie – Hlohovec, Hodonín, Stupava – Play 

minihanball, Nitra, Šaľa, Šurany a ďalšie.  

 

Obetavá práca  a úsilie trénerov nachádza aj vďaka podpore školy a mesta odozvu v záujme 

detí o pravidelné športovanie a systematickú športovú prípravu zameranú jednak na 

všeobecný telesný rozvoj, zvyšovanie herného majstrovstva i celkový rozvoj osobnosti 

mladých nádejných športovcov. 

 

 

8. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy  

 

 

V školskom roku 2014/2015 sme realizovali výchovno-vzdelávací proces v priestoroch: 

- klasické učebne –  19 

-  2 počítačové učebne  – 36 ks počítačov pripojených na internet, 20 tabletov, 

-  9  interaktívnych  tabulí 

-  odborné učebne : 1 fyzikálno-chemické laboratórium 

                              2 telocvične 

                                          1 jazyková učebňa 

                                          1 školská knižnica - „Čarovná čitáreň“ 

                                          1 učebňa Dopravnej výchovy a Zdravotníckej prípravy 

 

Vzdelávanie v oblasti človek a svet práce a pestré environmentálne aktivity realizujeme v  

EKO TRIEDE, na školských políčkach a v rozľahlom školskom areáli. Pravidelne dopĺňame 

pomôcky a prostriedky na obrábanie pôdy a výsadbu zelene.  

Dopravné ihrisko „Dopraváčik“ v areáli školy celoročne využívajú žiaci ročníkov 1.-4.  

 

V školskom roku 2014/2015 sme z mimorozpočtových zdrojov a prevádzkových príjmov: 

-   zrekonštruovali a vybavili sme novým nábytkom školskú knižnicu „Čarovnú 

    čitáreň“  

-   novým školským nábytkom sme vybavili 4 triedy ZŠ a jednu triedu ŠKD 

-   vytvorili sme jazykovú učebňu s interaktívnou tabuľou  

-   vymenili sme podlahu v školskej jedálni a zariadili ju novým nábytkom a  

    s novou výdajovou linkou 

- zrekonštruovali sme umyváreň pri jedálni 

- vymenili sme vchodové dvere do telocvične a do skladu za alumíniové dvere 

- vymenili sme dvoje prechodné dvere a presklené steny za alumíniové dvere 

s bezpečnostnými sklami 



 

 

- zrekonštruovali sme vstupnú halu a prechodnú chodbu k jedálni 

- vymenili sme 11 radiátorov 

- vybudovali sme deliace priečky vo vestibule 

- vymenili sme poškodené svietidlá 

- vybavili sme fyzikálnu učebňu prípojkou na vodu a umývadlom 

- sprevádzkovali sme tri nefunkčné sprchy a umývadlá pri telocvični 

- odstránili sme nálety v tesnej blízkosti školy: 35 stromov, vyčistili sme školský areál 

od prerastených krovín 

 

 

9. Koncepčný zámer a jeho realizácia v školskom roku 2014/2015 

 

V školskom  roku 2014/2015 našu školu navštevovalo 370 žiakov, ktorí boli zaradení do 19 

tried. Väčšina z nich dosiahla priemerné vzdelávacie výsledky, ďalšia časť dosiahla výborné 

výsledky. Ich talent a nadanie sme rozvíjali a podporovali zapojením do súťaží a olympiád. 

Najmenšiu časť žiackeho kolektívu tvoria žiaci so špecifickými poruchami učenia - 13 žiakov, 

ktorí boli vzdelávaní podľa plánov a učebných osnov pre žiakov s vývinovými poruchami 

učenia a správania. 

         V školskom vzdelávacom programe sme sa zamerali na kvalitné vyučovanie cudzích 

jazykov ANJ od 1. ročníka a ďalších dvoch cudzích jazykov NEJ a RUJ od 6. ročníka 

s využitím výpočtovej techniky. Podľa ŠVP postupovali v šk. roku 2014/2015 všetky ročníky. 
 
 

Koncepčný zámer školy bol rozdelený do viacerých oblastí: 

 

1. Edukačný proces (Výchova a vzdelávanie) 

2. Materiálno-technické a personálne zabezpečenie  

3. Orientácia na partnerov a spolupráca s nimi, Prezentácia školy na verejnosti 
 

Škola v šk. roku 2014/2015 si stanovila nasledovné ciele a priority:  

 

   V radoch bežnej detskej populácie je možné identifikovať deti nadané, talentované a svojimi 

rodičmi cieľavedome usmerňované tak, aby dosahovali nadpriemerné výsledky vo vzdelávaní 

alebo v individuálnych záujmových činnostiach (hudba, šport, umenie, výtvarné činnosti a 

pod.). Škola si stanovuje za cieľ venovať zvýšenú pozornosť týmto deťom. Avšak v súčasnosti 

sa vyskytuje aj veľa detí, ktoré majú diagnostikované rôzne poruchy učenia. Pre tieto deti je 

potrebné vytvárať podmienky formou individuálnej integrácie, čo prináša zvýšené  nároky na 

prácu pedagógov a školského psychológa. 

 Učitelia v tejto škole majú byť nositeľmi vedomostného potenciálu, ale tiež emocionálnej 

inteligencie. Cieľom vedenia školy je, aby vo vnútornom poriadku dominovali zásady:  

 

 rešpektovanie osobnosti dieťaťa  

 vytváranie a udržiavanie neohrozeného školského prostredia  

 komplexná prosociálnosť 

 vzájomná úspešná komunikácia, ktorá vedie k pripravenosti úspešne komunikovať s 

každým  

Toto sú skutočnosti, ktoré je potrebné akceptovať pri realizácii  koncepcie rozvoja školy aj 

v ďalšom období. roky  

 

 

 



 

 

1. Výchova a vzdelávanie. 

 
1.1 Našou prioritou v školskom roku 2014/2015 bolo rozvíjať osobnosť žiaka, 

jeho nadanie, rozumové a fyzické schopnosti tak, aby získal kľúčové kompetencie človeka: 

komunikačné  schopnosti, personálne a interpersonálne schopnosti, schopnosti tvorivo a 

kriticky riešiť problémy, pracovať s modernými informačnými technológiami 

1.1.1 využitím variantných možností vyučovania podporovať rozvoj špecifických nadaní 

1.1.2 dosiahnuť, aby napriek rôznym sociálnym a spoločenským bariéram časti populácie 

dostali žiaci príležitosť uplatniť sa na budúcom trhu práce. 

 

 

   V procese vzdelávania je potrebné využívať metódy a formy práce, ktoré vedú žiaka k tomu, 

aby sa  správne orientoval  v texte, rozumel textu, selekoval informácie, vedel ich vyhľadávať 

a spracovať, vedel pracovať samostatne aj v tíme, vedel pracovať s knihou, texty čítal 

s porozumením, komunikoval  na úrovni a plynule, rýchlo reagoval na podnety. Na splnenie 

cieľa sme sa snažili: 

 

A. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť na všetkých predmetoch 

 

a. Rekonštruovali sme školskú  knižnicu nazývanú Čarovná čitáreň a vybudovali 

multimediálnu knižnicu 

 
b. Školskú a Mestskú knižnicu sme využívali ako komunikačný a informačný zdroj, 

študijné   centrum   s podpornými službami, multimediálny priestor na moderné 

vyučovanie 

c. Využívali sme učebne IKT, interaktívne tabule a dataprojektory v rámci všetkých 

vyučovacích predmetov 

d. Doplnili sme knižničné jednotky                                  

e. Doplnili sme výukové programy 

f. Zapojili sme sa do projektu k Medzinárodnému dňu školských  

g. Organizovali sme literárne súťaže: Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko 

 

                         

                                                                   

 

 

B. Rozvíjať analytické myslenie, schopnosti tvorivo a kriticky riešiť problémy, pracovať 

s modernými informačnými technológiami 

 

a. Zvýšenú pozornosť venujeme predmetom prírodovedného charakteru 

b. Zadávame problémové úlohy 

c. Snažíme sa riešiť úlohy tímovo 

d. Vedieme žiakov k samoštúdiu 

e. Využívame  projektové vyučovanie  

f. Zapájame žiakov do predmetových vedomostných súťaží:  

olympiády v matematike, v pytagoriáde, vo fyzike, chémii, biológii 

g. Dosiahnutú úroveň vedomostí meriame vstupnými a výstupnými testami  

h. Zapojili sme sa do testovania KOMPARO, čo je systém periodickej, nezávislej, 

externej evalvácie v kľúčových momentoch vzdelávania                                  



 

 

i. Zapojili sme sa do projektu NÚCEMU: Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ 

s využitím elektronického testovania 

j.   Využívame medzipredmetové vzťahy 

 

 

C. Rozvíjame jazykovú gramotnosť tak, aby žiak komunikoval v cudzom jazyku na 

zodpovedajúcej úrovni – za tým účelom: 

a. Pokračujeme vo vyučovaní cudzích jazykov rozšírenou formou od 1. ročníka 

b. 2. cudzí jazyk vyučujeme podľa preferencií rodičov a žiakov  

c. Rozvíjame vzdelávanie v cudzom jazyku v iných variantoch: dramatický krúžok 

v ANJ, spevácky a recitačný krúžok v ANJ, súťaže 

d. Využívame  iTools  na hodinách cudzieho jazyka 

e. Podávame projekt v rámci programu Erasmus plus 

f. Zapojili sme sa do projektu Educate Slovakia  

g. Rozvíjame spoluprácu medzi školami v rámci programu eTwining 

                                                                          Úloha splnená, pokračuje 

h. Nadviazali sme spoluprácu s partnerskými školami školami (ZŠ Hruštín na Orave, 

ZŠ Libochovice v ČR, MŠ Novomeského, MŠ Nedbalova) 

i. Organizujeme olympiády v cudzích jazykoch 

j. Zavádzame a uplatňujeme vo vyučovaní metódu CLIL  

k. Vybudovali sme odbornú jazykovú učebňu 

 

 

 

D. Učíme žiakov pracovať s modernými informačnými technológiami, rozvíjame 

počítačové zručnosti: Internet, PowerPoint, Microsoft Word apod.,  využívame rozličné 

informačné zdroje  

a. Plánujeme zaviesť voliteľný predmet multimediálna výchova podľa nového ŠKVP 

v 7. ročníku ako alternatívu k druhému cudziemu jazyku  

b. Zapojili  sme sa do projektu eTwinning 

c.  Využívame učebne vybavené výpočtovou a multimediálnou technikou na všetkých 

predmetoch 

d. Zapojili sme sa do národného projektu Elektronizácia vzdelávacieho systému 

školstva, učitelia sa aktívne podieľajú na tvorbe DVO  

 

e. Zapojili sme sa do projektu Máme radi Slovensko, tvorba multimediálneho 

sprievodcu o Nitre 

                                                                               

 

 

 

1.2   VÝCHOVU SME ZAMERALI NA POSILŇOVANIE  ÚCTY K ĽUDSKÝM 

PRÁVAM   

A ZÁKLADNÝM SLOBODÁM, A TIEŽ K ZÁSADÁM ZAKOTVENÝM V CHARTE 

SPOJENÝCH NÁRODOV, VÝCHOVE ZAMERANEJ NA  POSILŇOVANIE ÚCTY K 



 

 

RODIČOM, KU SVOJEJ VLASTNEJ KULTÚRE, JAZYKU, K NÁRODNÝM HODNOTÁM 

KRAJINY  

       

A: Úlohy, ktoré sme zakomponovali do ročných plánov práce školy: 

a. V rámci projektu Škola priateľská deťom sme podporovali humanitárne aktivity 

a zapájali sa do nich. V rámci projektu Úsmev ako dar sme nadviazali partnerstvo 

s Detským domovom v Kolíňanoch a realizovali sme rad spoločných aktivít, vzájomné 

návštevy, účasť na podujatí Najkrajší koncert v Synagóge, verejná zbierka. 

b. Zapojili sme sa do verejnej zbierky Biela pastelka 

c. Pripravili kultúrny program pre seniorov z VMČ Klokočina  a zorganizovali sme besedu 

pri príležitosti Dňa úcty k starším, 28.10 2014 

d. Pripravili sme posedenie pri jedličke, naši žiaci vystúpili s programom vo vianočnom 

mestečku 

e. Zorganizovali sme obvodné kolo súťaže Šaliansky Maťko 

f. Zorganizovali sme recitačnú súťaž Hviezdoslavov Kubín 

g. Spolupracovali sme  s Ligou proti rakovine, aktívne sme sa zapojili do zbierky 

Deň narcisov 

h. Zorganizovali sme školský karneval s programom 

i. Pripravili sme akadémiu ku Dňu matiek, 1.-4. ročník 

j. Pripravili sme program pre deti MŠ ku Dňu detí, tanec, dramatizácia rozprávky Guľko 

Bambuľko 

k. Zúčastnili sme sa Festivalu detí na Agrokomplexe a naši žiaci vystúpili s programom 

    

 

 

B. VÝCHOVA K MANŽELSTVU A RODIČOVSTVU 

 

a. Zakomponovali sme VMR do všetkých predmetov 

b. Využívali sme dostupné materiály (knihy, príručky, filmy) 

c. Organizovali sme besedy s lekármi 

 

1.3 PRIPRAVOVALI SME  ŽIAKOV NA ZODPOVEDNÝ ŽIVOT  V SLOBODNEJ 

SPOLOČNOSTI  V DUCHU POROZUMENIA, MIERU, ZNÁŠANLIVOSTI, ROVNOSTI 

POHLAVIA A PRIATEĽSTVA MEDZI  VŠETKÝMI NÁRODMI, ETNICKÝMI, 

NÁRODNOSTNÝMI A NÁBOŽENSKÝMI SKUPINAMI  

Nadviazali sme partnerstvá s inými školami, využívali sme medzipredmetové vzťahy 

a. Prostredníctvom besied, náučných programov, výchovných koncertov sme sa snažili 

eliminovať prejavy rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie, odstrániť akékoľvek prejavy 

šikanovania 

b. Na dosiahnutých vedeckých objavoch, dosiahnutom pokroku, úspechoch sme chceli 

poukázať na to, že všetci ľudia dosahujú úspechy, ak majú rovnaké podmienky na život 

v slobodnej spoločnosti. 



 

 

c.  Realizovali sme školský projekt Odstráňme šikanovanie 

d. Zapojili sme sa do projektu Druhý krok 

e. Úlohy sme  realizovali vo všetkých predmetoch aj v popoludňajšej činnosti ŠKD, 

využívali sme všetky dostupné materiály 

f. Do plnenia úloh sa zapájali psychológovia z CPPPaP, špeciálny pedagóg, výchovná 

poradkyňa, Centrum Slniečko 

g. Zapájali sme  sa do preventívnych projektov organizovaných KR PZ v Nitre:  

- Správaj sa normálne (slovensko-holandská spolupráca), cieľom je predchádzať 

delikventnému správaniu detí a znižovaniu rizika, aby sa stali obeťou trestného činu 

- Poďte s nami do toho, cieľom je poukázať na zdravý životný štýl 

- Dopravná výchova trochu inak, cieľom projektu je ochrana detí pred nehodami, 

orientácia v cestnej premávke apod. 

                                                                                 

           

1.4.  ZAVÁDZAŤ POSTUPNE PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE AKO HUMÁNNO-

TVORIVÚ METÓDU:  

V oblasti zavádzania inovačnej didaktiky sa projektové vyučovanie ukazuje ako veľmi účinná 

metóda vzdelávania. Poskytuje žiakom možnosti získavať kľúčové kompetencie, nevyhnutne 

potrebné na úspešné realizovanie sa osobnosti na budúcom trhu práce. Projektové vyučovanie 

pomáha rozvíjať kľúčové kompetencie: informačné, učebné, kognitívne, interpersonálne, 

komunikačné. 

   

  

1.5. FORMOVAŤ V OSOBNOSTIACH ŽIAKOV ZODPOVEDNÝCH OBČANOV 

 

A. Viedli sme žiakov k rozvíjaniu demokratického systému spoločnosti a to: 

a.   Vytvárali sme v rámci triednych kolektívov demokratickú atmosféru, spolurozhodovanie 

vo veciach triedy 

b.  Podporovali  činnosť  fungujúceho Žiackeho parlamentu 

c.   Poskytovali sme dostatočný priestor Žiackemu parlamentu na spolurozhodovaní o veciach 

všetkých žiakov školy 

d. Inovovali sme vnútorný poriadok školy – Práva a povinnosti žiakov 

 

Vytvorenie a fungovanie Žiackeho parlamentu je prejavom demokratizácie 

a humanizácie súčasnej školy. Žiacky parlament je iniciatívnym a pomocným orgánom 

vyjadrujúcim záujmy žiakov v oblasti výchovy a vzdelávania. na našej škole má dve 

snemovne 1.-4. ročník a 5.-9. ročník 

Jeho poslaním je:  

 

- Podieľať sa na organizovaní podujatí školy 



 

 

- Zastupovať záujmy žiakov 

- Hľadať spoločné postupy pri organizovaní mimoškolskej činnosti 

- Riešiť prípadné priestupky žiakov voči školskému poriadku a usmerňovať nevhodné 

správanie 

- Vylepšovať vzájomné vzťahy medzi učiteľmi a žiakmi- zavádzať prvky demokracie 

 

  

1.6.  VENOVAŤ POZORNOSŤ VÝCHOVE ZAMERANEJ NA ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ 

ŠTÝL, POSILŇOVANIE ÚCTY K PRÍRODNÉMU PROSTREDIU 

A   Zdravý životný štýl 

a. vytváranie kvalitných medziľudských vzťahov všetkých, ktorí sa vo výchovno-

vzdelávacom procese ocitajú, ktorých vzťahy sa vzájomne prelínajú a ovplyvňujú, teda žiakov, 

pedagógov, rodičov, 

b. dbáme, aby sa žiaci stravovali racionálne a športovali v dostatočnej miere, úlohy 

realizujeme v spolupráci s rodinou 

c. zorganizovali sme podporné aktivity: Deň zdravia, Deň jablka, Deň mlieka, Deň vody a Deň 

Zeme 

d. Realizujeme naďalej projekt Škola podporujúca zdravie a školské ovocie 

e. Zapojili sme sa do dvojročného projektu Zelená škola – cieľom je preniesť poznatky 

o ochrane prírody do správania, rozvíjať každodenné návyky ako šetriť vodu, energiu, triediť 

odpad. Do projektu sú zapojení žiaci, rodičia učitelia i prevádzkoví zamestnanci školy. V rámci 

projektu sme absolvovali exkurziu v Španej Doline. 

f. Zapojili sme sa do projektu Strom Života. 

g. Vypracovali sme environmentálny projekt „Zázračná roklinka“, ktorý má slúžiť ako 

poznávací chodník a zároveň skrášliť areál školy 

h. Zapojili sme sa do projektu “Zbierambaterky“ 

i. Organizujeme zber druhotných surovín 

 

B Športové aktivity: 

a. Otvorili sme školu pre cieľavedomú záujmovú činnosť a využívanie voľného času detí, 

mládeže v popoludňajších hodinách aj pre športové aktivity, zapojili sme sa do projektu 

Otvorená škola 

b. Organizovali sme športové podujatia: plavecký výcvik (3. ročník Nitra, 5. ročník 

Štúrovo), kurz korčuľovania ( Hokejová hala Klokočina) 

c. Zúčastnili sme  sa akcie Challenge day  

d. Organizovali  sme a zúčastňovali sa súťaží v atletike a športových hrách 

Boli sme vyhodnotení ako najaktívnejšia škola v organizovaní nasledovných športových 

súťaží:  

Okresné súťaže: volejbal: žiaci a žiačky, bedminton: žiaci a žiačky, vybíjaná: žiačky, 

hádzaná: žiaci a žiačky 



 

 

Krajské súťaže: hádzaná žiačky, vybíjaná žiačky 

Postúpili sme do krajského kola: hádzaná žiaci, volejbal žiaci, malý futbal žiačky 

V MŠL volejbal mix sme obsadili 1. miesto 

V školskom roku 2014/2015 na našej škole pôsobilo CVČ hádzaná s počtom 45 detí 

a pokračuje ďalej. 

 

 

 

 

  



 

 

Prílohy: 

 

1. Vyjadrenie rady školy 

2. Rozbor hospodárskej činnosti ZŠ Škultétyho za rok 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
                                       Mgr. Henrieta Martincová 

                                                                                                             riaditeľka školy 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada školy 

         pri ZŠ Škultétyho 1 

         949 11  Nitra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vec: Vyjadrenie rady školy. 

 

 Rada školy pri ZŠ Škultétyho 1 v Nitre prerokovala na svojom zasadnutí dňa  

08. 09. 2015 Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ 

Škultétyho 1 v Nitre za školský rok 2014/2015. 

 Rada školy odporúča zriaďovateľovi Mestskému úradu v Nitre schváliť správu 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ Škultétyho l v Nitre za školský 

rok 2014/2015. 

 

 

 

Nitra, 22.09.2015 

 

 

 

 

    

 

 

Mgr. Beáta Šavelová 

predsedníčka Rady školy 


