
 

 

Základná škola, Benkova 34 ,  Nitra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záverečná hodnotiaca správa za školský rok 

2018 / 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jún 2019                                                                            Mgr. Aneta Galová 

                                                                                             riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Základná škola, Benkova 34 , Nitra 

 

Vyučovací jazyk: slovenský                                              

Riaditeľ školy:    Mgr. Aneta Galová                     Aprobácia: MAT - CHE 

Zástupcovia riad. školy:                                   

Mgr. Ľudmila Zemanová                 1. – 4 , ŠKD zástupca štatutára 

Mgr. Eva Berešová     ANJ - TAJ     

Mgr. Mária Bernáthová                                            1. – 4.  , ŠKD 

Výchovný poradca:    Mgr. Ingrid Tarková  SJL - ETV 

Kariérny poradca    : Mgr. Gabriela Pukanová MAT - THD 

 

Rada školy 

Predseda: Mgr. Mariana Štangová   – zástupca pedagogických zamestnancov 

Podpredseda: Mgr. Eva Berešová    – zástupca pedagogických zamestnancov 

Tajomník: p. Zdeňka Bégerová    – zástupca nepedagogických zamestnancov 

Mgr. Janka Majerčíková     – zástupca rodičov 

Pani Dita Fiebigová       – zástupca rodičov 

JUDr. Milan Kukučka        – zástupca rodičov 

Mgr. Eva Reid PhD.      -  zástupca rodičov 

RNDr. Marta Rácová   – delegovaný zástupca zriaďovateľa  

Ing. Miroslav Mikulášik  – delegovaný zástupca zriaďovateľa 

MUDr. Jozef Hasilla   – delegovaný zástupca zriaďovateľa 

PaedDr.Mária Orságová – delegovaný zástupca zriaďovateľa 

 

Počet pedagogických  pracovníkov v ZŠ:    64   

z toho 1. - 4. roč.:     23                        

           5. - 9. roč.:     41 

Špeciálny pedagóg: Mgr. Kvetoslava Kleknerová 

                                    Mgr. Monika Chochulová / Terézia Soláriková 

                                    Mgr. Agáta Fridrich Dolhá  1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   

Základná charakteristika školy 

Základná škola je od 1. augusta 2004 školou s právnou subjektivitou.   

Základná škola Benkova 34 v Nitre sa nachádza v lokalite sídliska  Klokočina v areáli 

s výmerou 3,2 ha. Škola vznikla 1.augusta  2004 spojením troch škôl : ZŠ Benkova 17, ZŠ 

Alexyho 30 a ZŠ Bolečkova. 

Žiaci školy sú vzdelávaní  v dvoch budovách. Prvá budova  (pôvodne 13 – triedna) slúži na 

vzdelávanie žiakov so všeobecným intelektovým nadaním a vzdelávajú sa v nej aj žiaci 

prvého a druhého  ročníka bežných  tried. V druhej budove ( 18 – triedna ) sa vzdelávajú žiaci 

bežných  tried 3. – 9. ročníka. Škola je plne vybavená počítačmi v špeciálnych učebniach 

i v kabinetoch. Žiaci využívajú  4 počítačové učebne, 2 multifunkčné učebne  a ďalšie 

odborné učebne. Súčasťou školy sú 3 telocvične,2 futbalové, volejbalové, basketbalové 

ihriská a multifunkčné ihrisko 

Väčšina  žiakov sú deti zo sídliska Klokočina.. Kvôli dostupnosti mestskej a prímestskej 

dopravy školu navštevujú aj žiaci z okolitých obcí, rodičia školu vyhľadávajú vďaka 

výborným vzdelávacím výsledkom. Sme kozmopolitnou školou, vzdelávame aj žiakov  iných 

krajín a 8 – 10 našich žiakov sa vzdeláva mimo územia Slovenskej republiky.  

Vzdelávanie žiakov bežných tried je zamerané hlavne na posilnenie výuky prírodovedných 

predmetov a informatiky, vzdelávanie v cudzom jazyku prebieha už od prvého ročníka. 

Samozrejmosťou je vyučovanie informatiky od prvého ročníka.  



 

 

Vyhodnotenie plánu práce školy za školský rok 2018 / 2019 
Hodnotenie práce  sa uskutočnilo na jednotlivých zasadnutiach metodických združení 

a predmetových komisií. 

1. Rezervy, dlhodobé plnenie úloh a nesplnené úlohy podľa analýzy MZ 

a PK  

MZ 1. – 2. bežné triedy 
Kladne hodnotím  

 Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti, využívanie školskej a mestskej knižnice na rozvoj 

čitateľských zručností 

 Využívanie IKT vo vyučovacom procese  

 Uplatnenie finančnej gramotnosti v praktických činnostiach 

 Spoluprácu so špeciálnymi pedagógmi pri práci s integrovanými žiakmi 

 Spoluprácu s MŠ 

 Spoluprácu s rodičmi 

 Zapájanie sa do školských projektov        

     Nedostatky 

 Slabý záujem o školenia a semináre 

 Neuskutočnil sa plánovaný work shop z časových dôvodov 

     Opatrenia k budúcemu školskému roku  

 Dodržiavať objektivitu a pedagogický takt pri hodnotení žiakov 

 Rozvíjať čitateľskú a finančnú gramotnosť didaktickými hrami  

 Rešpektovať obmedzenia žiakov so ŠVVP vo výchove a vzdelávaní 

 Podporovať ďalšie vzdelávanie učiteľov 

 Podporovať žiakov v súdržnosti pri utváraní nových triednych kolektívov 

 Rozvíjať u žiakov vedomosti a kreativitu v záujmových krúžkoch 

 Využívať IKT na vyučovaní 

MZ 3. – 4. ročník bežné triedy 
Nedostatky 

 Pretrvávajúce rezervy v čítaní s porozumením, a to nielen na hodinách SJL                       

v uplatňovaní  individuálneho prístupu k žiakom so zreteľom na ich rodinné zázemie 

  rozvíjanie logického aj pamäťového myslenia a kreativity na prírodovedných 
predmetoch       PDA a MAT  

 zhoršený grafický prejav.  

Opatrenia k budúcemu školskému roku 

 Rozvíjať čitateľskú gramotnosť prostredníctvom čitateľských testov. Vzdelávaciu 

činnosť zamerať na aktivity vedúce k rozvoju čitateľskej gramotnosti, tvorivého a  

kritického myslenia, schopnosti spisovne komunikovať a argumentovať v ústnom aj  

písomnom prejave.      Viesť žiakov k aktívnemu čítaniu formou rôznych zážitkových 

aktivít v školskej knižnici V. Folkmannovej, ďalej využívaním miniknižnice na 

chodbe, počas prestávok a pobytu v ŠKD, zapájať žiakov do literárnych súťaží, viesť 

k vlastnej tvorbe poézie alebo prózy. 

 Podporovať rozvoj finančnej gramotnosti primeranými pomôckami a materiálmi, 
prípravou  pracovných listov s využitím úloh na rozvoj špecifického mat. myslenia  na 

skvalitnenie úrovne finančnej gramotnosti. Rozvíjať schopnosti riešiť situácie 

reálneho života implementovaním prvkov finančnej gramotnosti do vybraného učiva. 

Naďalej rozvíjať kreativitu na hodinách PDA, VLA a zlepšovať formou rôznych hier 

a podnetných úloh pamäťové aj logické myslenie. 



 

 

 V procese hodnotenia  uplatňovať primeranú náročnosť, pedagogický takt, 

rešpektovať práva dieťaťa a humánne sa správať voči žiakovi. 

 Priebežne monitorovať správanie sa žiakov a zmeny v správaní, aby sme zabránili 
nežiadúcim prejavom agresivity voči žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia 

a aj medzi ostatnými žiakmi. V prípadoch  podozrenia  bezodkladne  riešiť s  vedením  

školy  a zákonnými zástupcami. Počas prestávok vytvoriť vhodne aktivizujúce 

priestory pre žiakov s ADHD, a predchádzať tak zdraviu ohrozujúcim aktivitám. 

 Z dôvodu udržania kvalitného vyučovacieho procesu je dôležité zabezpečiť učebne 
pre hodiny ANJ, etiky. 

MZ 1. – 4. VIN 

Klady 

 Členovia MZ splnili opatrenie z minulého školského roka a boli iniciatívni v oblasti     
informovania verejnosti o možnosti vzdelávania detí  v triedach pre intelektovo         

nadaných žiakov pomocou médií, ale aj pomocou záujmových aktivít na pôde školy,             

ktoré členovia MZ organizovali pre  budúcich prvákov a ich rodičov  opakovane počas             

školského roka. 

Nedostatky 

 Členovia MZ sa v tomto školskom roku zúčastnili nízkeho počtu školení 

poskytovaných učiteľom . 

Opatrenia k budúcemu školskému roku  

 Členovia MZ sa zúčastnia vyššieho počtu školení poskytovaných  učiteľom. 

MZ odborní zamestnanci 
Analýza činnosti: 

V školskom roku 2018/19 sme evidovali 85 (počas roka 111) žiakov so zdravotným 

znevýhodnením vzdelávaných formou školskej integrácie začlenením v bežnej triede a 10 

(počas roka 12) žiakov v triedach VIN. 

V priamej starostlivosti špeciálneho pedagóga bolo 87 žiakov, z toho 35 žiakov na 1.st ZŠ a 6 

žiakov z tried VIN.  

p. Kleknerová – 31 integrovaných žiakov v starostlivosti + 4 žiaci prvého ročníka 

p. Chochulová – 28 integrovaných žiakov v starostlivosti + 4 žiaci prvého ročníka 

p. Fridrich Dolhá – 22 klasické triedy + 4 (VIN) integrovaných žiakov v starostlivosti +   

                                                                                                           4 žiaci prvého ročníka 

Klady: 

 v mesiacoch september a október špeciálni pedagógovia spolupracovali s učiteľmi s na 

zostavení Individuálnych výchovno-vzdelávacích programov pre začlenených žiakov, 

na konci školského roka (v opodstatnených prípadoch aj počas roka) zabezpečili 

hodnotenie všetkých IVVP, novým začleneným žiakom zostavili IVVP počas 

školského roka 

 špeciálni pedagógovia zostavili plány špeciálno-pedagogickej reedukácie pre každého 

integrovaného žiaka v individuálnej starostlivosti 

 v mesiaci september prebehlo depistážne testovanie žiakov prvého ročníka – Test 

prediktorov gramotnosti – na testovaní sa zúčastnili všetky špeciálne pedagogičky 

 žiaci rizikoví z pohľadu nadobúdania gramotnosti absolvovali Tréning fonematického 

uvedomovania podľa Eľkonina – 1. etapu (podarilo sa dokončiť ju aj so skupinkou 

žiakov, ktorých viedla kolegyňa s dlhodobou PN) 

 v mesiaci jún bola uskutočnená G skúška čítania 

 špeciálni pedagógovia pripravovali integrovaných žiakov a zúčastnili sa Testovania 5 

a Testovania 9 



 

 

 špeciálni pedagógovia sa aktívne zúčastnili zápisu žiakov do 1.ročníka ZŠ 

ďalšie činnosti:  

 zabezpečenie všetkých administratívnych úloh týkajúcich sa integrovaných žiakov 

(EDUzber, prihlasovanie k T5, T9, vedenie dokumentácie žiakov so ŠVVP, archivácia 

dokumentov, príprava podkladov k AU, tvorba rozvrhov špeciálnych pedagógov aj 

asistentov učiteľa) 

 konzultácie s učiteľmi a rodičmi o vzdelávaní a hodnotení integrovaných žiakov 

 príprava kompenzačných pomôcok 

 priama práca s integrovanými žiakmi (individuálna a skupinová reedukácia podľa 

plánov špeciálno-pedagogickej reedukácie, písanie písomných prác)  

 pohotové zabezpečenie náhradnej starostlivosti o integrovaných žiakov za dlhodobú 

PN 

Nedostatky: 

 v rámci individuálnej špeciálno-pedagogickej starostlivosti na 2. stupni ZŠ sa ako 

problematické javí využívanie efektívnych stratégií práce s textom – problém bol 

rozobraný v rámci vzájomných konzultácií 

 v tomto školskom roku sme nenašli žiadny vyhlásený projekt zameraný na zdravotne 

znevýhodnených žiakov (MŠ SR, Socia, Orange, SPP), z toho dôvodu nebol žiadny 

projekt vypracovaný 

 vzhľadom k narastajúcemu počtu integrovaných žiakov nie je u všetkých žiakov 

zabezpečená potrebná odborná starostlivosť v dostatočnom rozsahu 

Opatrenia: 

 v rámci MZ uskutočníme v budúcom školskom roku workshop s aktívnou účasťou 

všetkých školských špeciálnych pedagógov zameraný na využívanie rozmanitých 

efektívnych stratégií práce s textom 

 všetci členovia MZ budú vyhľadávať možnosti vypracovania projektov týkajúcich sa 

žiakov so zdravotným znevýhodnením 

 školskí špeciálni pedagógovia na začiatku budúceho školského roka prerokujú 
možnosti a rozsah práce s integrovanými žiakmi v súčasných podmienkach a predostrú 

ho vedeniu školy 

PK Slovenského jazyka a literatúry 
Klady 

 vytýčené úlohy v oblasti vzdelávania boli splnené a v ich plnení budeme 

kontinuálne pokračovať aj v budúcom školskom roku  

 naši žiaci dosiahli pekné umiestnenia v postupových predmetových súťažiach 

(OK, KK) 

 pravidelne sme  monitorovali úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov, vykonávali 

sme dôslednú analýzu zistených nedostatkov a prijímali opatrenia na ich 

odstránenie – analýzy centrálnych previerok, kontrolných diktátov, kontrolných 

slohových prác 

 pokračovali sme v začleňovaní aktivizujúcich a inovatívnych metód do 

vyučovania predmetu 

 s cieľom zvýšiť motiváciu žiakov k učeniu sa, ako aj úroveň ich čitateľských 
kompetencií, tvorivého a kritického myslenia 

 



 

 

Nedostatky 

 rezervy sú naďalej v rozvíjaní úrovne čitateľskej gramotnosti žiakov, pričom 

chceme poukázať na skutočnosť, že zvyšovanie jej úrovne je možné iba v 

prepojenosti s ostatnými vyučovacími predmetmi 

 napriek tomu, že sme v Testovaní 9 dosiahli v rámci školy výsledok nad 

celoslovenský priemer, boli zo 4 tried 2 pod týmto priemerom 

 vo všetkých ročníkoch pretrvávajú nedostatky v pravopise – žiaci majú problém 

aplikovať teoretické vedomosti do praktických pravopisných zručností – u časti 

žiakov vidíme príčinu v nedostatočnom zvládnutí teoretických vedomostí 

z dôvodu ich nezáujmu o preberané javy na hodinách, ako aj v ich nedostatočnej 

domácej príprave a v neposlednom rade  v menšom záujme žiakov o čítanie kníh, 

ktoré prispieva k rozvoju vizuálnej pamäti   

 nebol vypracovaný projekt zameraný na získanie grantov v súvislosti 

s predmetom SJL – málo vhodných ponúk 

 pretrváva menšia ochota žiakov zapájať sa do  literárnych súťaží charakteru 

tvorivého písania 

 neboli zrealizované všetky predmetové exkurzie z dôvodu menšieho záujmu 

žiakov, ktorý bol ovplyvnený väčším počtom exkurzií v príslušných ročníkoch 

Opatrenia k budúcemu školskému roku  

 jednou z hlavných úloh činnosti PK SJL naďalej zostáva rozvíjanie textovej 

kompetencie žiakov: vzdelávaciu činnosť naďalej zameriavať na aktivity a projekty 

vedúce k rozvoju čitateľskej gramotnosti, tvorivého a kritického myslenia, na 

čítanie s porozumením 

 v rámci upevnenia pravopisných návykov a zvýšenia úrovne ovládania 

pravopisných noriem naďalej realizovať okrem kontrolných diktátov aj písanie 

pravopisných doplňovačiek a nácvičných diktátov v printovej aj digitálnej forme 

 pokračovať v spolupráci s MZ pre 3.– 4. ročník – zameranie na pravopisné návyky 

žiakov 

 viac zosúladiť prácu so špeciálnymi pedagogičkami v rámci vzdelávania žiakov so 

ŠVVP  pri písaní diktátov, centrálnych previerok a pri ich hodnotení    

 sledovať ponuku grantových projektov a v prípade aktuálnosti pre predmet SJL sa 

zapojiť do ich vypracovania 

 vo výchovno-vyučovacom procese naďalej dôsledne analyzovať zistené nedostatky 

a prijímať efektívne opatrenia na ich odstránenie – analýza centrálnych previerok, 

kontrolných diktátov 

 pokračovať v začleňovaní aktivizujúcich a inovatívnych metód do vyučovania 

predmetu 

 zvýšiť zapojenosť žiakov do literárnych súťaží tvorivého charakteru 

 plán exkurzií zosúladiť s PK iných predmetov 

PK ANJ 

Úlohy vyplývajúce z Plánu práce školy na šk.rok 2018/19 boli splnené čiastočne – z časových 

dôvodov sa nám nepodarilo uskutočniť workshop zameraný na rozvíjanie kritického myslenia 

a kreativity na hodinách ANJ a nedostatočne sme identifikovali talentovaných žiakov na 



 

 

2.stupni, čo sa odzrkadlilo na umiestnení žiakov v postupových súťažiach (OAJ). Z hľadiska 

hlavných úloh vo vyučovaní ANJ považujeme úlohy za splnené. 

Klady : 

Pozitívne hodnotíme zavedenie multikultúrnej výchovy v rámci výučby ANJ na 1.stupni – 

zorganizovali sme 4 celoročníkové tvorivé dielne, ktoré sa odzrkadlili vo zvýšenej motivácii 

žiakov na nasledujúcich hodinách angličtiny. Na 2.stupni sme zaznamenali zvýšený záujem 

žiakov o cudzí jazyk počas projektu Educate Slovakia a pri práci s autentickou literatúrou na 

hodinách ANJ. 

Naďalej orientujeme výchovno – vzdelávaciu činnosť na rozvíjanie čitateľských kompetencií 

žiakov a čitateľskej gramotnosti, na základe výsledkov priebežných tematických testov 

v oblasti čítania a počúvania s porozumením sme zistili isté nedostatky, ktoré chceme 

v budúcom školskom roku riešiť aj zavedením pravidelných štandardizovaných testov 

s cieľom zistiť a zlepšiť úroveň zručností žiakov.  

Opatrenia  : 

 uskutočniť workshop  na tému rozvíjanie kritického myslenia a kreativity, 

 implementovať štandardizované testy zamerané na čítanie a počúvanie s porozumením 

– 3.-9.ročník, 2x ročne, 

 opätovne sa zamerať na identifikáciu talentovaných žiakov a systematicky ich od 

začiatku školského roka pripravovať na postupové súťaže v anglickom jazyku. 

PK NEJ , RUJ 

      

      
PK –NEJ/RUJ v šk roku 2018/2019 plnila nasledujúce úlohy: 

  

●  školské kolo olympiády v nemeckom jazyku/p. Kukanová/ 

● školské kolo olympiády v ruskom jazyku/ L. Barátová/ 

●  Európsky deň jazykov - zapojenie žiakov do tvorivých aktivít, ktorých cieľom bolo 

upozorniť na dôležitosť učenia jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a 

kultúrnej rozmanitosti/všetky vyučujúce/ 

● príprava žiakov  na predmetové súťaže / všetky vyučujúce/ 

●  exkurzia do Viedne / V. Rybanová, M. Kukanová/ 

● exkurzia- Zlatý vek Petrohradu, Bratislavský hrad/L Barátová. Z. Kováčová 

●  školské kolo  súťaže v prednese poézie a prózy STORY/Rybanová, Kukanová, 

Brathová,Barátová/ 

● súťaž v prednese poézie a prózy v ruskom jazyku Puškinov pamätník Z. Kováčová, L. 

Barátová/ 

● sledovanie odbornej tlače a literatúry na výuku cudzieho jazyka/ všetky vyučujúce/ 

●  príspevky na webovú stránku školy po uskutočnení každej akcie/ všetky vyučujúce/ 

● tvorba vlastných pracovných listov, testov, prezentácií / všetky vyučujúce/ 

● práca s cudzojazyčnými textami/ všetky vyučujúce/ 

● využívanie inovačných pedagogické metódy s využitím IKT/ všetky vyučujúce/ 

● u detí a žiakov so ŠVVP dôsledne dodržiavať pokyny a odporúčania príslušného 

poradenského zariadenia pre prácu s nimi a zohľadňovanie ich potrieb vo 

výchovnovzdelávacom procese/všetky vyučujúce/ 



 

 

● vytvárať priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických metód s 

využitím informačných a komunikačných technológií  a venovať pozornosť rozvíjaniu 

kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti./        všetky vyučujúce/ 

● na hodinách cudzieho jazyka ( RUJ, NEJ ) používať pri výučbe materinský jazyk 

minimálne, uprednostňovať komunikáciu v cudzom jazyku. /všetky vyučujúce/ 

● v dôsledku nepreťažovania žiakov systematicky zaznamenávať krátkodobé a dlhodobé 

projekty, testy a predpísané tematické previerky do termínovníka /EŽK/ v každej 

triede školy /všetky vyučujúce/ 

● zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov, formovať kladný vzťah k cudzojazyčnej 

literatúre, rozvíjanie čitateľskej gramotnosti 

● rozvíjanie finančnej gramotnosti, uplatňovanie tém podľa Národného štandardu 

finančnej gramotnosti 

Vytýčené úlohy boli splnené a v ich plnení budeme kontinuálne pokračovať aj 

budúcom školskom roku 

klady:  

●  výborné výsledky v predmetových olympiádach v obvodnom a krajskom kole 

● príprava žiakov na recitačnú súťaž Story 

nedostatky 

● naďalej pretrvávajúci nízky záujem o prácu s cudzojazyčnými časopismi 

a doplnkovou literatúrou 

● nezrealizovala sa súťaž v speve cudzojazyčných piesní SONG -organizátorom 

CVČ Domino boli zmenené pravidlá, bola určená len pre anglický jazyk 

opatrenia k budúcemu školskému roku 

● zamerať sa na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti  a prácu s cudzojazyčnými 

textami 

● zvýšiť motiváciu žiakov učiť sa 2. cudzí jazyk využívaním aktivizujúcich 

a inovatívnych metód 

● motivovať vyučujúcich na využívanie a vytváranie vlastných výukových 

programov na spätnú väzbu prebraného učiva/ testy ALF, ALF book, 

SOCRATIVE 

PK FYZ,SEE,CHE, THD 

splnené úlohy, klady: 

 účasť na predmetových olympiádach fyziky, chémie a techniky 

 účasť na súťažiach prírodovedného zamerania 

 workshop PK FYZ-CHE-THD  

 doplnenie kabinetných zbierok 

 exkurzie prírodovedného zamerania 

 vedieme žiakov k separovaniu odpadu- baterky, plasty 

nedostatky:  

 priemerné výsledky na súťažiach,  

 priemerné vybavenie šk. dielne materiálom na spracovanie 

 1vyučovacia hodina chémie v 9.ročníku 

 absencia učebne prírodovedných predmetov  

opatrenia:  

 viac sa venovať žiakom, ktorí majú predpoklad k úspešnosti v súťažiach  

 vybaviť školskú dielňu spotrebným materiálom   



 

 

 vzbudiť väčší záujem u detí o prírodovedné predmety 

 žiadať podľa možnosti školy dotáciu na 1hodinu chémie v 9.ročníku 

 žiadať zriadiť učebňu prírodovedných predmetov 

 

PK DEJ, OBN , ETV, NBV 
Klady: 

 PK v tomto školskom roku realizovali 3 veľké celoškolské projekty, do ktorých boli 
zapojení nielen žiaci 5.-9. ročníka, ale aj žiaci 1. stupňa. Pri osmičkových rokoch sa do 

projektu zapojilo aj ŠKD VIN. Všetky aktivity mali široký záber a netýkali sa len 

predmetov našej PK, ale aj iných predmety ( SJL, MAT, BIO, GEG, INF, VYV.. ). 

Posledným projektom sa vytvoril základ pre ďalšie aktivity a projekty, ktoré by sa 

mohli stať každoročnou tradíciou – Súťaž o putovný pohár riaditeľa školy. 

 Učivo v daných predmetoch bolo prebraté v súlade s učebnými osnovami, 
vzdelávacími štandardami,  výchovno-vzdelávacími plánmi. 

 Na vyučovacích hodinách sa pracovalo s pomôckami IKT / počítač, interaktívna 

tabuľa, tablety, multifunkčná tabuľa/. Využívali sme zdroje z portálu pre modernú 
školu „Mapa Slovakia“, http://,www.digiskola/projekty/sk/, E-Learnig,  Alf-testy 

http://www.zsbenkova.sk/wp-content/uploads/2014/09/zoznam-multimedialneho-

softveru.pdf, virtuálna knižnica, www.oskole.sk., https://interaktivita.taktik.sk/, 

https://www.fenomenysveta.sk/ 

 Naďalej však na hodinách pracujeme aj s odbornými publikáciami, encyklopédiami a 

s historickou literatúrou faktu. 

 Plánované workshopy z DEJ sa uskutočnili a stretli sa s veľkým záujmom.  

 Účasť žiakov v súťažiach a olympiádach vo všetkých predmetoch PK bola úspešná / 
viď tabuľka/.  

 Vyučujúca OBN ako koordinátor výchovy pre ľudské práva zorganizovala olympiádu 

Ľudských práv. 

 Projektové vyučovanie: „Osmičky v našich dejinách“ a „Po stopách  M. R. Štefánika“ 
splnilo všetky očakávania. 

 Do aktivít za predmet dejepis sa zapojil značný počet žiakov. 

 Zvýšený záujem žiakov o ETV využívaním aj pracovných zošitov a rôznych aktivít. 

 V rámci prezentácií ročníkových prác oddelenia VIN bolo úspešne odprezentovaných 
9 prác. 

 Členovia PK aj tento rok zorganizovali pre žiakov veľmi zaujímavé besedy a exkurzie. 

Nedostatky: 

 Za najväčší nedostatok považujeme jednohodinovky v 8. a v 7. ročníku – množstvo 

odpadnutých hodín, učivo sa spája a žiaci to nezvládajú.  

 Naďalej v 5. a 6. ročníku pretrváva slabšia úroveň počítania letopočtu.  

 Rezervy sú v rozvíjaní čitateľskej a finančnej gramotnosti žiakov vo všetkých 
ročníkoch. 

 Slabšia úroveň teoretických znalostí v oblasti ľudských práv. 

 Neboli zrealizované všetky exkurzie z dôvodu nezáujmu žiakov a platobnej 

neschopnosti rodičov. 

 Nebol vypracovaný projekt na získanie grantu. 

Opatrenia: 

 V rámci upevnenia návykov v 5. a 6. ročníku na hodinách DEJ venovať viac priestoru 

a času letopočtom rôznymi inovatívnymi metódami. 

http://www.zsbenkova.sk/wp-content/uploads/2014/09/zoznam-multimedialneho-softveru.pdf
http://www.zsbenkova.sk/wp-content/uploads/2014/09/zoznam-multimedialneho-softveru.pdf
http://www.oskole.sk/
https://interaktivita.taktik.sk/
https://www.fenomenysveta.sk/


 

 

 Vzdelávaciu činnosť naďalej zamerať na aktivity rozvíjajúce čitateľskú a finančnú 

gramotnosť pokračovaním aj projektového vyučovania. 

 Jednotlivé akcie školy koordinovať s rozvrhom – ide predovšetkým o jednohodinovky.  

 Na hodinách DEJ, OBN a ETV podporovať a rozvíjať nacionálne cítenie žiakov tak, 

aby sami dokázali vyjadriť svoj názor k extrémizmu / dokumentárnymi filmami 

,besedami, zážitkovým učením.../. 

 Pre staršie ročníky pravidelne organizovať exkurziu do Osvienčimu / Serede alebo  

do Banskej Bystrice.  

 Zapojiť do celoškolskej projektovej činnosti aj ostatné PK. 

 Návrh na menšie skupiny, najlepšie z rovnakého ročníka, aby deti spolupracovali 

a učili sa vzájomnej súdržnosti a spolupráci, pri akceptovaní rozdielov, čím sa 

zmenšuje vplyv na rozvoj šikany. 

 Vhodnými kľúčovými kompetenciami a inovatívnymi metódami zvýšiť vedomostnú 

úroveň  

žiakov v oblasti ľudských práv. 

 Zvážiť účasť v súťažiach organizovaných CVČ Domino – organizácia týchto súťaží je 

na nízkej úrovni (nedodržiavajú sa propozície, technické vybavenie často znižuje 

kvalitu pripravených prezentácií, komunikácia ...) a zapojenosť nitrianskych ZŠ je 

minimálna. 

PK  MAT, INF 
Klady:  

 účasť na súťažiach, workshopoch 

 Záujem učiteľov vzdelávať sa vo svojom predmete 

 Spolupráca učiteľov 

 Učitelia sú tvoriví a majú záujem zavádzať nové metódy a formy práce do výuky 

svojho premetu.  

Nedostatky:  

 nedostatočná hodinová dotácia 4 hodiny týždenne v predmete MAT najmä v 7. a 8. 
ročníku 

 V 5. ročníku majú žiaci problém pri riešení slovných úloh(čítanie s porozumením), pri 
delení dvoj a viacciferným deliteľom(problém s odhadom).  Žiaci majú problém 

z násobilkou a pamäťovým počítaním. Problém im robí poradie počtových výkonov. 

Chyby robia aj z nepozornosti.  

 V časti geometria žiaci nemajú dostatočné návyky pri rysovaní a znalosti 

geometrických útvarov, nehovoriac o základnej symbolike. Pri konštrukciách – 

nepresné rysovanie, nedokončenie úlohy, nesprávne pochopený text (čítanie s 

porozumením). 

 Mnohí žiaci majú problém zo sústredenosťou na hodine. Nemajú správne pracovné 
návyky. Treba často striedať formy a metódy práce, aby ich učiteľ na hodine zaujal. 

 V 6. ročníku sú nedostatky v počítaní s desatinnými číslami, najmä delenie 
desatinných čísel. Niektorí žiaci majú problém so vzorcami (obsah útvaru), nevedia sa 

zorientovať v slovných úlohách, chyby robia v premenách jednotiek obsahu, v 

konštrukčných úlohách im problémy symbolika a orientácia v rovine a priestore.  

 V 7. ročníku majú nedostatky pri počítaní so zlomkami(viac počtových operácií v 
príklade), numerickom počítaní, v slovných úlohách všeobecne(čítanie s 

porozumením), pri používaní geometrických vzorcov(priestorová orientácia – kocka , 

kváder, čítanie s porozumením). 



 

 

 V 8. ročníku sú nedostatky v počítaní so zlomkami a racionálnymi číslami, problémy 

im robia výrazy a následne potom rovnice, pri riešení slovných úloh a v počítaní so 

vzorcami sú nedostatky  v nepochopení úlohy(slabšia orientácia v texte úlohy). Slabšie 

výsledky dosiahli aj pri riešení konštrukčných úloh(nedostatky v zápise a rozbore úloh 

– symbolika, matematické zápisy). 

 V 9. ročníku sú nedostatky pri počítaní s mocninami, pri riešení slovných úloh, 
pri  riešení rovníc a výrazov. Žiaci majú slabšiu priestorovú orientáciu – objem a 

povrch telies. 

 Podobne ako v ôsmom ročníku aj deviataci majú problémy so slovnými úlohami, 
zaskočí ich inak formulované zadanie úlohy, mnohí sa nevedia v úlohách zorientovať 

a aplikovať svoje vedomosti pri riešení úloh. 

 V 5. a 7. ročníku boli UP splnené. V 7. ročníku však nebol dostatok času na 
precvičovanie učiva. 

 V 8.ročníku sa UP nedal stihnúť naplniť v plnej miere z dôvodu malej časovej dotácie 

na predmet  

 (4 hodiny týždenne) a obrovského množstva odpadnutých hodín. Nedostatok času sa 
prejavil v nedostatočnom precvičovaní a opakovaní učiva. V 8. ročníku sú 4 hodiny 

matematiky týždenne  

 nedostatočná časová dotácia, ktorá sa prejaví na výsledkoch pri Testovaní 9.   

 Veľa žiakov sa systematicky nepripravuje, ich učenie je nárazové, mnohí si nerobia 

úlohy. 

 Najmä starším žiakom v klasických triedach chýba motivácia. Veľakrát zlyháva aj 
spolupráca s rodinou. 

      Opatrenia k budúcemu školskému roku 

 väčší dôraz klásť na pamäťové počítanie, čo najlepšie zvládnutie násobilky, pohotové 
počítanie, trénovať odhad, motivovať žiakov 

 zaviesť počítanie na kalkulačke len pri zložitých výpočtoch so vzorcami(7., 8., 9. 
ročník), žiaci portom strácajú zručnosť v pamäťovom počítaní 

 pri riešení príkladov s viacerými počtovými operáciami, dbať na správnosť 

matematického zápisu, zvládnuť poradie počtových výkonov 

 v časti geometria naučiť správne a efektívne používať rysovacie pomôcky, trénovať 
zásady  „čistého a úhľadného rysovania“, správne držanie pravítka, ceruzky a najmä 

zlepšiť prácu s kružidlom – najmä v 5. a 6. ročníku 

 využívať modely a názorné pomôcky, modely zhotovené žiakmi pri výuke objemu 
a povrchu telies  

 zamerať sa na rozvoj čitateľskej gramotnosti a čítanie s porozumením- príprava 

vhodne volených textových úloh, zlepšiť orientáciu žiakov v textových zadaniach. 

Meniť textové zadania úloh. 

 na hodinách matematiky využívať rôzne hlavolamy, hádanky, dostupné trojrozmerné 
stavebnice a modely telies na zvýšenie záujmu žiakov o riešenie úloh z geometrie, 

dostupné výukové programy 

 rozvíjať u žiakov finančnú gramotnosť – zlepšiť orientáciu v základných finančných 
pojmoch, praktických zručnostiach s financiami(rozpočet rodiny, plánovanie výletu a 

pod.) 

 zvýšiť motiváciu žiakov využívaním aktivizujúcich metód, tvorbou žiackych 

projektov  

 využitím vhodných metód, výukových programov dosiahnuť väčšiu prepojenosť 
matematiky, informatiky a techniky – tvorba projektov podľa potreby viac 



 

 

spolupracovať so špeciálnym pedagógom(vypracovanie kompenzačných pomôcok a 

ich následné správne využitie na hodinách) 

 zapojenie žiakov do súťaží organizovaných MŠ, ale zapojiť žiakov aj do nových 

súťaží (Sudoku a pod.), ktoré pritiahnu aj inú skupinu žiakov. Dôsledne sa venovať 

príprave žiakov na súťaže. 

PK  TSV, VYV, HUV, VUM 
Nedostatky : 

 Okrem VYV slabá zapojenosť do súťaží v rámci predmetu TSV a HUV 

 Pri aktívnom zapojení sa do súťaží podávané slabšie výkony žiakov – nedostatočná 

motivácia žiakov 

 Slabá mimovyučovacia činnosť so žiakmi, často formálneho charakteru  hlavne 
krúžky zamerané na športové aktivity  

Opatrenia : 

 Venovať sa na hodinách VYV, HUV praktickým činnostiam, v ktorých deti vedia 
lepšie sprostredkovať svoju kreativitu. 

 V predmetoch VYV, HUV otvárať deťom čo najviac dvere čitateľskej gramotnosti pri 

výuke dejín výtvarného umenia, hudby, pozorovania umeleckých diel a 

prostredníctvom kritikov vedieť uplatniť svoj názor. 

 Hodiny telesnej výchovy využiť hlavne na motiváciu žiakov na výkonnostné 
športovanie 

 Posilniť krúžkovú činnosť so zameraním na športové aktivity žiakov s cieľom 
úspešnej reprezentácie školy 

PK BIO, GEG, ENVIRO 
Klady: 

 Využívanie didaktických hier a zážitkových aktivity – Projektové vyučovanie, Planétu 
vedomostí, program ALF  na vyučovacích hodinách  

 Vytváranie primeraných podmienok pre prácu učiteľa – koordinátora 
environmentálnej výchovy 

 Podporovanie rozvoja environmentálnej výchovy a vzdelávania zapájaním sa do 

projektov a súťaží s environmentálnym zameraním, spolupracovať s 
environmentálnymi centrami a strediskami 

 Posilňovanie výchovy žiakov k zdravému životnému štýlu  

 U detí a žiakov so ŠVVP dôsledné dodržiavanie pokynov a odporúčaní príslušného 
poradenského zariadenia pre prácu s nimi a zohľadňovanie ich potrieb vo 

výchovnovzdelávacom procese 

 Realizovanie projektov a aktivít na podporu a zvýšenie čitateľskej a finančnej 
gramotnosti     

 Spolupráca s UKF ( prax študentov, účasť na vzdelávacích aktivitách, vedeckej 

činnosti a projektoch), Správa CHKO Ponitrie 

 Na biológiu a geografiu je dostatok materiálov, pomôcok, mikroskopov, výučbových 
programov. 

 Plán exkurzií bol vytvorený zaujímavo, žiaci mali záujem o dané exkurzie a výlety 

 Zapojenie sa do Univerzity Veľkáčov 

Nedostatky: 

 V predmete Biológia pretrváva slabšia zapojenosť žiakov do predmetových olympiád, 

nakoľko termíny olympiád kolidujú s termínami prijímacích skúšok na 8-ročné 

gymnáziá, testy sú najmä v kat. F neprimerané, neaktuálne, nekorešpondujú so 

Štátnym vzdelávacím programom  



 

 

 Nepodarilo sa zapojiť do projektu Eko Alarm – zber triedeného odpadu plastov 

a papiera v triedach, keďže nevyšla nová výzva na projekt 

Opatrenia k budúcemu školskému roku 

 Vzbudzovať záujem žiakov o prírodovedné predmety rôznymi zaujímavými aktivitami 

 (praktické aktivity, práca s mikroskopom, výukové multimédiá a IKT, encyklopédie a 

doplnkovú literatúru, knižnica) 

 Zvýšiť ponuku krúžkov s biologickým a ENVIRO zameraním a získať žiakov pre 

prácu v týchto krúžkoch 

 Zaviesť krúžok, na ktorom sa žiaci budú pripravovať na predmetové olympiády 

 Zvýšiť účasť členov PK  na odborných seminároch a školeniach organizovaných MC  

 Formou exkurzií v predmete Geografia zvyšovať záujem žiakov o miestnu krajinu  

 Rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov 

 Rozvíjať environmentálnu výchovu, zameranú najmä na vedenie k uvedomelej 

spotrebe zdrojov, v oblasti separácie odpadov, správanie sa žiakov k životnému 

prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia 

 Podať projekt Eko Alarm v budúcom šk. roku 

 Podľa potreby spolupracovať so špeciálnym pedagógom 

 Vypracovať projekt na zber separovaného odpadu v rámci školy 

Žiaci, ktorí budú opakovať ročník: 

Lakatoš Ľubomír, I.A, predmety: SJL, MAT, PVO (Grežová) 

Kotlárová Nataša, II.D, predmety: SJL, MAT, PVO (Pelikánová) 

Kotlárová Maria Lourdes, II.A, predmety: SJL, MAT, PVO (Kišová) 

Petláková Viktória, V.A, predmety: SJL (Kolková), MAT (Pukanová), GEG 

(Mašlonková) 

Varga Ján, V.A, predmety: SJL (Kolková), MAT (Pukanová), GEG (Mašlonková), 

DEJ (Brunclíková) 

Ciróková Božena, VI.D, predmety: MAT (Mullerová), FYZ (Bieliková), BIO 

(Mullerová) 

Komisionálne preskúšanie – opravné skúšky: 
Mačuš Tomáš, VI.D, predmet: MAT (Pukanová) 

Mičíková Melisa, VIII.C, predmety: MAT (Haringa), CHE (Lichnerová) 

Komisionálne preskúšanie – mimo SR: 

Takáč Matúš, I.A, predmet: SJL (Grežová) 

Murko Lucas, IV.B, predmety: SJL, VLA (Čitáryová) 

Machata Šimon, IV.D, predmety: SJL, VLA (Pizúrová) 

Baker Jacob, IV.U, predmety: SJL, VLA (Hozáková) 

Šimonová Dominika, IV.T, predmety: SJL, VLA (Tončeková) 

Šimonová Natália, II.U, predmet: SJL (Urbanová) 

Hamdi Ricardo, IX.B, predmety: SJL (Bartošová), GEG (Mašlonková), DEJ 

(Brunclíková) 

2. Aktivity žiakov : 
a ) v oblasti  dopravnej výchovy 

Dopravná výchova v rámci učiva PVO       1. a 2. roč. 

Bezpečná cesta do školy - vychádzky          1. a 2. roč. 

Cestovanie autobusom a MHD      1. a 2. roč. 

Vychádzky – pravidlá pre chodcov      1. a 2. roč. 

Návšteva hasičského zboru v Nitre      3. roč. 

Bezpečne na bicykli         3. – 4. roč. 



 

 

Pravidlá cestnej premávky – ranné komunity -  1. 4. ročník VIN  

Bezpečne do školy a zo školy – týždeň mobility -  1. -4. ročník VIN 

Vychádzky do okolia školy - poznávanie dopravných značiek   a dodržiavanie  pravidiel 

cestnej premávky  -    1. -4. ročník VIN                   

b ) v oblasti pohybovej výchovy 

Európsky týždeň športu       1. a 2. roč.  

Testovanie pohybových zručností prvákov     1. roč. 

Didaktické hry v prírode  (ŠvP)       1. a 2. roč.  

Zimné športové hry na snehu       1. a 2. roč.  

Olympijský deň – Športové hry v prírode      1. a 2. roč. 

Turistická vychádzka        1. a 2. roč.  

Krúžok: Korfbal         Mgr. M. Gatci 

"Radosť z pohybu"- Európsky týždeň športu    3. – 4. roč. 

Návšteva klziska        3. – 4. roč. 

Zimné hry na snehu          3. – 4. roč. 

Plavecký kurz         3. roč. 

Olympiáda na ľade        3. – 4. roč. 

Olympijský deň        4. roč. 

Organizácia a zabezpečenie praktickej časti OŽaZ    p. Brunclíková 

Na ETV hranie situačných scénok a rolového učenia      

                 p.Bartošová,Tarková 

hudobno – pohybové aktivity v rámci krúžku „Anglická dráma“,   Mgr. Štangová 

Ročníkové tvorivé dielne: 

Christmas, 1.ročník všetky triedy, zodpovedná     Mgr. Páleníková 

Halloween, 2.ročník všetky triedy, zodpovedná     Mgr. Páleníková 

St. Patrick´s Day, 3.ročník všetky triedy, zodpovedná    Mgr. Mráziková 

Easter Egg Hunt, 4.ročník všetky triedy, zodpovedná    Mgr. Moravčíková 

korčuľovanie na mestskom klzisku – 1. -4. ročník VIN 

MDD – pohybové hry a športové súťaže detí  – 1. -4. ročník VIN 

Turistika, plávanie a pohybové hry v rámci školy v prírode – 1. -4. ročník VIN 

Spanie v škole spojené s večerným športovým programom – 1. -4. ročník VIN  

Relaxačné cvičenia  v rámci ranných komunít i vyučovania – 1. -4. ročník VIN  

Plavecký výcvik  – 3. ročník VIN 

c ) v oblasti kultúrno – spoločenskej 

Týždeň zdravej výživy „Silný ako buk“     1. a 2. roč. 

Súťaž o najkrajšie jablko       1. a 2. roč. 

Imatrikulácia          1. roč. 

Zber papiera         1. a 2. roč. 

Boj proti fajčeniu a drogám a iným závislostiam - Int. prezentácia  PaedDr. M.Vašková 

Otvorená hodina pre MŠ Benkova, MŠ Alexyho  a MŠ Bazovského I.A,B,C,D,E 

Vianočná noc v škole  I.B, I.D, I.E      Mgr. J. Kováčová     

Vianočné tvorivé dielne          1. a 2. roč.    

Vianočná besiedka            1. a 2. roč. 

Christmas 1. roč.         Mgr. J. Michalíková 

Easter egg hunt        Mgr. J. Michalíková 

English star         Mgr. J. Michalíková 

Halloween         Mgr. J. Michalíková 

Karneval          1. a 2. roč. 

Veľkonočné tvorivé dielne           1. a 2. roč.    



 

 

Srdiečko pre mamu – tvorivé dielne       1. a 2. roč. 

Beseda s včelárom v knižnici K. Kmeťku II.A    Mgr. D. Kišová 

Návšteva divadelného predstavenia – Nové divadlo    1. a 2. roč. 

Návšteva bábkového divadla       1. a 2. roč. 

Vystúpenie tanečnej skupiny N-DANCE COMPANY   1. a 2. roč. 

Výchovný koncert – Integráčik       1. a 2. roč.  

Krúžok: Baltík        Mgr. J. Kováčová     

Krúžok: Angličtina hrou       Mgr. J. Michalíková 

Návšteva kasární v Krškanoch I.B, I.D, I.E     Mgr. J. Kováčová      

Jesenné fantázie 3. – 4. roč. + rodičia detí     3. – 4. Roč 

Divadelné predstavenie Čarodejnice      3. – 4. roč. 

Divadelné predstavenie v ANJ Smelý zajko     4. roč. 

Karneval         3. – 4. roč. 

Filmové predstavenie Dumbo      3. – 4. roč. 

Vystúpenie tanečnej školy N-DANCE COMPANY    3. – 4. roč. 

Divadelné predstavenie – Legenda o Svoradovi a Benediktovi – Staré divadlo Karola Spišáka  

                                                                           5. ročník – organizovala PhDr. B. Brunclíková  

Divadelné predstavenie – Drotár – DAB   8. – 9. ročník – organizovala PhDr. B. Brunclíková 

Divadelné predstavenie v Apponyi knižnici – VII. A – Mgr. I. Tarková 

Imatrikulácia žiakov 1. a 5. ročníka tried VIN – príprava scenára IX. T 

                                                                                          organizovala Mgr. K. Česárová 

Prezentácia školy k 100. výročiu ČSR – Nitrička+ príspevky na net - p. Brunclíková 

Rozhlasové relácie k „osmičkovým“ rokom – p. Brunclíková, Kelemenová 

Na ETV predstavenie rôznych životných situácií, ich zvládanie, správanie v triede, na 

verejnosti, na výlete – p. Bartošová 

Prosociálne, asertívne a agresívne správanie na hodinách ETV – p. Tarková 

Rozhlasová relácia: Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí – p. Kováčová 

Rozhlasová relácia: zbierka Modrý Gombík – p. Kováčová 

vystúpenia krúžku „Anglická dráma“, Mgr. Štangová 

Využitie autentického materiálu: Spoznávanie anglofónnej kultúry cez filmy v rámci krúžku 

„English 6“, Mgr. Páleníková 

Ročníkové tvorivé dielne: 

Christmas, 1.ročník všetky triedy, zodpovedná Mgr. Páleníková 

Halloween, 2.ročník všetky triedy, zodpovedná Mgr. Páleníková 

St. Patrick´s Day, 3.ročník všetky triedy, zodpovedná Mgr. Mráziková 

Easter Egg Hunt, 4.ročník všetky triedy, zodpovedná Mgr. Moravčíková 

Recitačný krúžok – 1. -9. ročník 

Divadelné predstavenie Čarodejnice – 1. -4. ročník VIN 

Mikuláš – zábavné aktivity – 1. -4. ročník VIN 

Vianočný koncert v Nitrianskej synagóge – 1. -4. ročník VIN 

Vianočné besiedky – 1. - 4. ročník VIN 

Imatrikulácia žiakov 1.a 5. ročníka VIN – 1. -9. ročník 

Výchovno – vzdelávací koncert – Moderná tanečná hudba – 1. -4. ročník VIN 

Európsky deň jazykov 

Exkurzia - Zlatý vek Peterhofu, Bratislavský hrad, 7. a 8.roč. 

Exkurzia do Viedne-história mesta,  8. roč.  

/PaedDr. V. Rybanová. PHD, PaedDr. M. Kukanová, Mgr. Ľ. Barátová, Mgr. Z. Kováčová/ 

     

d ) v oblasti čitateľskej gramotnosti 



 

 

Krúžok: Čitateľský         Mgr. D. Kišová 

Záložka do knihy spája školy – česko-slov. projekt    1. a 2. roč.        

Hviezdoslavov Kubín - triedne kolo        2. roč.   

Knižnica V. Folkmanovej – zážitkové čítanie    1. a 2. roč. 

Knižnica K. Kmeťku – pravidelné požičiavanie kníh    II.A, II.D 

Kamarátka knižka – čítanie rozprávkových kníh    1. a 2. roč. 

Aktívne čítanie detských časopisov      1. a 2. roč. 

Úroveň čítania s porozumením - test      1. a 2. roč.  

Zdokonaľovanie čítania náučného textu s porozumením   1. a 2. roč. 

Ypsilon – Slovina je hra, celoslovenská súťaž    2. roč.  

Všetkovedko, celoslovenská súťaž      2. roč.  

Individuálna pomoc slabším a integrovaným žiakom    1. a 2. roč. 

pri nácviku plynulého čítania  

v mesiaci september uskutočnili všetky špeciálne pedagogičky v spolupráci s CPPPaP Nitra 

u všetkých žiakov 1. ročníka depistážny Test prediktorov gramotnosti 

počas školského roka žiaci rizikoví pre nadobúdanie gramotnosti absolvovali Tréning 

fonematického uvedomovania podľa Eľkonina – vytvorené boli 3 skupinky po 4 žiakov, spolu 

12 žiakov  

Mgr. Fridrich Dolhá viedla krúžok FIE, počet prihlásených detí 13 

v mesiaci jún bola uskutočnená G skúška čítania u všetkých žiakov 1.ročníka - 

klasické triedy Mgr. Kleknerová v spolupráci s CPPPaP Nitra 

Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy    3. – 4.roč 

Čítanie s porozumením – test       4. roč. 

Adventné hlasné čítanie       3. – 4. roč.   

Popletený rozprávkový klobúk       3. roč. 

Týždeň slovenských knižníc- Čítajte s nami                           3. – 4. roč. 

Multimediálne čítanie         4. roč. 

Príprava žiakov na Rozprávkové vretienko      4. roč. 

Beseda so spisovateľom Romanom Bratom     3. roč. 

V procese rozvíjania tejto kompetencie žiakov v predmete SJL sme využívali stratégie 

vyučovania zamerané na získavanie informácií z textu, na ich porozumenie, analýzu, 

interpretáciu a hodnotenie ich obsahu.  

Aktivity v rámci vyučovacích hodín SJL zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti: 

práca s textami umeleckej i vecnej literatúry zameraná na čítanie s porozumením  

práca s textami na internete – rozvíjanie zručností s digitalizovanou podobou textov – forma 

prípravy žiakov na e-testovanie 

spracovanie referátov a projektov s využitím informácií z rôznych zdrojov  

využívanie edukačných programov – Alf testy, Taktik, ... 

tvorba pracovných listov a testov zameraných na čítanie s porozumením                           

vyučovacie hodiny realizované v školskej knižnici  

využívanie knižnice ročníkových prác žiakov VIN 

tvorivé písanie – vlastná tvorba žiakov v rámci literárnej a slohovej zložky predmetu  

besedy o prečítaných knihách – formou prezentácií, čitateľských denníkov  

súťaž príprava žiakov na recitačné súťaže Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko                  

Ypsilon – slovina je hra – celoslovenská SJL 2. 9. roč–.  

                                                                            organizovala PhDr. B. Brunclíková 

Beseda so spisovateľkou Vladislavou Horváthovou pre 5. – 8. roč.        



 

 

                                                                            organizovala Mgr. I. Tarková 

Návšteva knižnice KK pri príležitosti 100. výročia založenia ČSR , beseda so spisovateľom 

Romanom Bratom                                                 výber detí 5. – 6. roč. – Mgr. Z. Bartošová 

Návšteva knižnice Karola Kmeťka spojená s workshopom  

                                                         V. T, V. U – Mgr. M.  Böndeová, Mgr. T. Kelemenová 

Spravovanie čitateľských kútikov  v A a B bloku              Mgr. I. Tarková, Mgr. M. Böndeová 

Krúžok – cvičenia zo slovenského jazyka – príprava na testovanie a prijímacie pohovory  

                                         IX. A, B, T – Mgr. I. Tarková, Mgr. Z. Bartošová, Mgr. K. Česárová 

Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti rozličnými formami: 

Príprava textov na súťaže: 

„100. výročie vzniku ČSR“ – p. Brunclíková, Mašlonková, Kelemenová + členovia PK 

„Osmičky v našich dejinách“ – p. Brunclíková, Mašlonková, Kelemenová + členovia PK 

„Po stopách M. R. Štefánika“ – p. Brunclíková a Mašlonková 

Práca s historickými prameňmi – printovými aj digitálnymi. 

Spracovanie referátov a projektov zameraných na získavanie informácií z rôznych zdrojov, 

ale aj na ich porozumenie, analýzu, interpretáciu a hodnotenie ich obsahu. 

Na hodinách OBN práca s Ústavou, novinami a časopismi. 

Na hodinách ETV práca s textami, hľadanie vzorov, vymýšľanie príbehov na zadané slová, 
dokončenie príbehov, ktoré nemajú záver. 

spracovanie referátov a projektov, získavanie informácií z rôznych zdrojov, ale aj  ich 

porozumenie, analýzu, interpretáciu a hodnotenie ich obsahu a ich zapracovanie do triednych 

a ročníkových projektov v predmetoch BIO, GEG, ENVIRO, práce s printovými aj 

digitálnymi prameňmi – všetci členovia PK 

Tvorba pracovných listov z geografie so zameraním na čítanie s porozumením – p. 

Mašlonková, p. Horičková, p. Rybanová V.  

Tvorba pracovných listov z biológie so zameraním na čítanie s porozumením –p. Macáková, 

p. Mudráková, p. Mandalíková, p. Müllerová 

Tvorba pracovných listov z ENVIRO so zameraním na čítanie s porozumením – p. Macáková, 

p. Gálová Candráková, p. Müllerová, p. Horičková 

dramatizácia knihy Pippi Longstocking, Mgr. Štangová (krúžok „Anglická dráma“), Mgr. 

Štangová 

čítanie beletrie + použitie metódy CLIL „Very Hungry Caterpillar“, 1. a 2.ročník, Mgr. 

Michalíková 

celoročná práca v krúžku pre anglicky hovoriacich žiakov 1.-3.ročníka „Book Club“, Mgr. 

Moravčíková 

tematické čítania ako budovanie vzťahu k literatúre prostredníctvom kníh získaných 

z projektu Young Heroes, priebežne celoročne, Mgr. Mráziková, Mgr. Moravčíková, Mgr. 

Páleníková, Mgr. Bartová 

práca s časopisom Hello Kids, 3.ročník, Mgr. Maňovská 

práca s časopisom Hello, 5.ročník, Mgr. Maňovská 

Pravidelné navštevovanievštevovanie mestskej knižnice  – 1. - 4. ročník VIN 

Aktivita Vymeň si knihu- 1. -4. ročník VIN 

Čitateľský maratón - 1. -4. ročník VIN 

Rozprávkový večer – 1. -4. ročník VIN 

Kto prečíta viac – 3. ročník VIN 

Využívanie časopisu Adamko vo vyučovacom procese – 1. -2. ročník VIN 

Využívanie časoopisu Fifík vo vyučovacom procese – 3. -4. ročník VIN 

Čítajte s nami – 1. -4. ročník VIN 

Pravidelné navštevovanie školskej knižnice -  1. -4. ročník VIN  



 

 

Beseda so spisovateľom – 4. ročník  

Aktivity v rámci vyučovacích hodín zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti-pracovné 

listy a cvičenia so zameraním na čítanie s porozumením.  

Príprava žiakov na školské a obvodné kolo súťaže v prednese poézie a prózy-Story a na 

recitačnú súťaž Puškinov pamätník 

e ) v oblasti finančnej gramotnosti 

Rozvíjanie FG priebežne na vyučovaní formou didaktických hier 

MAT:   Rozlišovanie hodnoty peňazí – mince, bankovky     1. a 2. roč. 

             Hra na obchod, Podnikatelia...     1. a 2. roč. 

  Matematický klokan       1. a 2. roč. 

ETV:    Rodinný rozpočet, rodinné nákupy, sporenie   1. a 2. roč. 

             Klamstvo, nečestné správanie, podvod    1. a 2. roč. 

SJL:      Osobné potreby a želania, rodinné oslavy a dovolenka  2. roč.  

PVO:    Príjmy a výdavky v domácnosti, vreckové    2. roč.  

Uplatnenie FG v praxi – nákupy v ŠvP, na výlete, v školskom bufete 1. a 2. roč.  

Rozvíjanie FG priebežne na vyučovaní formou didaktických hier 

Tvorba PL  pre 3. a 4. roč.       p. Bjalončíková  

MAT:   Rozlišovanie hodnoty peňazí – mince, bankovky                           3.- 4. roč. 

             Hra na obchod, Podnikatelia...                                               3. – 4. roč. 

ETV:    Rodinný rozpočet, rodinné nákupy, sporenie                                  3. - 4. roč. 

             Klamstvo, nečestné správanie, podvod                                           3. -  4. roč. 

SJL:      Osobné potreby a želania, rodinné oslavy a dovolenka                  3.-  4. roč.  

VLA:    Príjmy a výdavky v domácnosti, vreckové, cestov. výdaje            3. – 4. roč.  

Uplatnenie FG v praxi – nákupy v ŠvP, na výlete, v školskom bufete        3. - 4. roč. 

Rozvíjanie finančnej gramotnosti v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry sme 

realizovali formou jej zapracovania do vyučovania ako prierezovej témy v súvislosti 

s preberanou učebnou látkou. 

Priestor na rozvíjanie finančných kompetencií žiakov bol predovšetkým v slohovej zložke 

predmetu a to formou riešenia komunikačných situácií, zážitkového učenia, diskusií, 

praktických písomností a slohových prác. 

Rozvíjanie finančnej gramotnosti v rámci hodín dejepisu – viedli sme žiakov k pochopeniu 

a váženiu si hodnoty ľudskej práce a peňazí, osvojili si základné etické súvislosti 

problematiky bohatstva a chudoby v jednotlivých témach v daných ročníkoch.  

V rámci OBN žiaci vypracovali rozpočet na domácnosť. Učili sa rozpoznať právne formy 

podnikania a druhy poistenia na praktických príkladoch. Prípravu rozpočtu a manažovanie 

rodiny si žiaci vyskúšali aj na hodinách ETV v 8. ročníku. 

V rámci geografie - viedli sme žiakov k pochopeniu a váženiu si hodnoty ľudskej práce a 

peňazí, osvojili si základné etické súvislosti problematiky bohatstva a chudoby v jednotlivých 

témach v daných ročníkoch -  p. Mašlonková, p. Horičková 

V rámci biológie a ENVIRO – žiaci boli vedení ku kladnému vzťahu k prírode tak, aby ju 

sami vedeli vnímať vo svojom okolí, poznali základné zákonitosti přírody a jej význam pre 

človeka. Na environmentálnej výchove boli žiaci oboznámení so základnými globálnymi 

problémami ľudstva a ich negatívnymi dopadmi na Zem a život ľudí nielen z ekologického, 

ale aj z finančního a etického hľadiska – p. Macáková, p. Mudráková, p. Mandalíková, p. 

Müllerová 

vyučovacie hodiny CLIL – MAT pre žiakov IV.C, Mgr. Štangová 



 

 

zážitkové vyučovanie: Tvorba nákupného zoznamu a následné varenie v rámci krúžku 

„English 6“, Mgr. Páleníková 

zážitkové vyučovanie: Nákupy, množstvá a ceny – hry rolí na hodinách ANJ, Mgr. 

Páleníková, Mgr. Mráziková, V.C 

projekt „Plánovanie dovolenky“, 9.ročník, Mgr. Bartová 

Vystúpenia záujmového útvaru „Anglická dráma“, Mgr. Štangová: 

- Pre žiakov našej školy a rodičov vystupujúcich detí, 

- Pre žiakov ZŠ Fatranská, 

- Pre žiakov súkromnej školy UNES, 

Na divadelnom festivale Drama Festival, UKF Nitra 

Hospodárime s rozumom – 1. – 4. ročník VIN 

Rozvíjanie finančnej gramotnosti na hodinách formou didaktických hier, cvičení, pracovných 

listov podľa preberaných tematických celkov (Rodina a spoločnosť, Náš domov, Človek na 

cestách, Vzdelanie a práca, Odievanie a móda, Obchod a služby, Výživa a zdravie) 

3. Úspechy žiakov v súťažiach 
Slovenský jazyk 

 

Meno žiaka Typ súťaže Umiestnenie - 

uviesť jednotlivé kolá 

Pripravoval 

Ema Ilavská Šaliansky Maťko - prednes slovenských 

povestí - III. kategória 

okresné kolo - 2. miesto Maňovská 

Ema Šunderlíková Šaliansky Maťko - prednes slovenských 

povestí - II. kategória 

okresné kolo - 3. miesto Maňovská 

Beatrice 

Damborská 

Šaliansky Maťko - prednes slovenských 

povestí - I. kategória 

okresné kolo - 2. miesto Maňovská 

Nina Sýkorová Hviezdoslavov Kubín - prednes poézie 

- I. kategória 

obvodné kolo - 1. miesto, okresné 

kolo - 3. miesto 

Maňovská 

Beatrice 

Damborská 

Hviezdoslavov Kubín - prednes poézie 

- I. kategória 

obvodné kolo - 1. miesto, okresné 

kolo - 3. miesto 

Maňovská 

Adam Majcher Hviezdoslavov Kubín - prednes prózy - 

II. kategória 

obvodné kolo - 3. miesto Maňovská 

Simona 

Horičková 

Hviezdoslavov Kubín - prednes prózy - 

III. kategória 

obvodné kolo - 1. miesto, okresné 

kolo - 2. miesto 

Maňovská 

Ema Ilavská Hviezdoslavov Kubín - prednes poézie 

- III. kategória 

obvodné kolo - 3. miesto Maňovská 

Lea Barátová Hviezdoslavov Kubín - prednes poézie 

- II.kategória 

obvodné kolo - 2. miesto Barátová 

Kristína Centková KK OSJL krajské kolo - 3. miesto Česárová 

Jakub Janík  

Kristína Majbová 

Christian Bori 

Literárny kalamár 1.miesto Česárová 

Bondeová 



 

 

Jakub Mladý 

Tereza 

Brossmannová 

Mojej matke bez umiestnenia Česárová 

Simona 

Horičková 

Komenský a my nevyhodnotené Česárová 

Tereza 

Brossmannová 

 

Nitra moje mesto ocenenie Česárová 

Martin Maďar  Hviezdoslavov Kubín - prednes poézie 

- III. kategória 

obvodné kolo - čestné uznanie Tarková 

Kristína Centková OK OSJL 1. miesto Česárová 

Nela Čitáryová 

Laura Štrengerová 

Rozprávkové vretienko -  

kateg. dvojice 

 okresné kolo -  1. miesto Štangová 

Tamara Marciová Rozprávkové vretienko - 

kateg.jednotlivec 

okresné kolo -  3. miesto Štangová 

 

Nemecký jazyk 
 

Meno žiaka Typ súťaže Umiestnenie - 

uviesť jednotlivé kolá 

Pripravoval 

Ján Hruškovič Okresné kolo ONJ, 1. kat 2. miesto Kukanová 

Ema Ilavská Okresné kolo ONJ, 1. kat 3. miesto Kukanová 

Nina Emma Pizúrová Okresné kolo ONJ, 2. kat. 1. miesto Kukanová 

Jasmína Patrícia Reid Okresné kolo ONJ, 2. kat 3. miesto Kukanová 

Ján Hruškovič Krajské kolo ONJ, 1. kat 4. miesto Kukanová 

Nina Ema Pizúrová Krajské kolo ONJ, 2. kat 3. miesto Kukanová 

Patrik Krivosudský STORY- okresné kolo, 1. kat 2. miesto Kukanová 



 

 

Lea Barátová STORY- okresné kolo, 1. kat 3. miesto Kukanová 

Ema Ilavská STORY- okresné kolo, 2. kat 1.miesto Kukanová 

Tomáš Štefanka STORY- okresné kolo, 2. kat 3. miesto Rybanová V. 

Martin Maďar STORY- okresné kolo, 3. kat 1.miesto Rybanová V. 

 

Anglický jazyk 
 

Meno žiaka Typ súťaže Umiestnenie - 

uviesť jednotlivé kolá 

Pripravoval 

David Valent Story- recitovanie - III. kategória okresné kolo -1. miesto Maňovská 

Beatrice Damborská Story- recitovanie - I. kategória  okresné kolo - 1. miesto Maňovská 

Ema Ilavská Story- recitovanie - II.kategória okresné kolo - 2. miesto Maňovská 

krúžok 3.-4.roč Anglická dráma Divadelný festival       Cena Poroty Štangová 

Zoja Čitáryová Song okresné kolo - 2.miesto Štangová 

Ema Mažgutová 

Zoja Čitáryová 

Liliana Lopošová 

Song okresné kolo- 3. miesto Štangová 

 

Ruský jazyk 
 

Meno žiaka Typ súťaže Umiestnenie - 

uviesť jednotlivé kolá 

Pripravoval 

Tamara Rondová Story 2. miesto Barátová 

Alexandra Gajdošová KK ORJ 4. miesto Barátová 

Tamara Rondová Puškinov pamätník 2. miesto Barátová 

Ema Holková Puškinov pamätník 3. miesto Barátová 



 

 

 

Biológia 
 

Meno žiaka Typ súťaže Umiestnenie - 

uviesť jednotlivé kolá 

Pripravoval 

Jakub Mladý OL BIO kat. 

C 

okresné kolo 3. miesto Mudráková 

Formelová L., Šunderlíková E., 

Dojčanová A., Kovár T., Fajnor M. 

OL BIO 

kat.F 

okresné kolo 9. miesto Mandalíková 

Simona Mráziková, Marek Lysičan Živeko celoslovenská žiacka vedecká 

konferencia   2.miesto kat. Ochrana zdravia 

Macáková 

Jakub Hačko Čo sú to 

hviezdy? 

okresné kolo 2.miesto Bajtošová 

Timotej Švec Živeko celoslovenská žiacka vedecká 

konferencia   1.miesto  

Bajtošová 

Tatiana Juhasová Živeko celoslovenská žiacka vedecká 

konferencia   2.miesto   

Maňovská 

Zora Juhasová Živeko celoslovenská žiacka vedecká 

konferencia   2.miesto  

Maňovská 

 

Dejepis 
 

Meno žiaka Typ súťaže Umiestnenie - 

uviesť jednotlivé kolá 

Pripravoval 

Tereza Brossmannová OK DO 1. miesto p. Kelemenová 

Šimon Olejník OK DO       3. miesto p. Kelemenová 

Lucia Danková OK DO       13. miesto p. Bédy 

Matúš Ivan OK DO        2. miesto p. Kelemenová 

Filip Patrik OK DO        5. miesto p. Kelemenová 

Rastislav Rozboril OK DO         5. miesto p. Kelemenová 

Marek Žarnovičan OK DO         6. miesto p. Kelemenová 

Fyzika 



 

 

 

Meno žiaka Typ súťaže Umiestnenie - 

uviesť jednotlivé kolá 

Pripravoval 

A.Križan 

L.Palka 

M.Horváth 

M.Roháč 

 

Junior Náboj-matematicko fyzikálna súťaž OK 8.miesto Bieliková 

 

Geografia 
 

Meno žiaka Typ súťaže Umiestnenie - 

uviesť jednotlivé kolá 

Pripravoval 

Šimon Olejník VI.T GEO  Šk.kolo kat. F   1. miesto  

OK GEO kat. F  4. miesto 

p. Horičková 

Christian Bóri VIII.T GEO  Šk.kolo kat. E   1. miesto  

OK GEO kat. E  6. miesto 

p. Mašlonková 

 

Hudobné súťaže 
 

Meno žiaka Typ súťaže Umiestnenie - 

uviesť jednotlivé kolá 

Pripravoval 

Lívia Brunclíková POPSONG bez umiestnenia Česárová 

Zora Juhásová Slávik Slovenska bez umiestnenia Bondeová 

 

Výtvarné súťaže 
 

Meno žiaka Typ súťaže Umiestnenie - 

uviesť jednotlivé kolá 

Pripravoval 

Krištof Porubský Srbsko- medzinárodná individuálna cena D. Kochanová 

Nina Spielmanová ,,Dejiny sebavedomia”-krajská 2.miesto, finančná odmena D.Kochanová 

Ľudmila Sýkorová ,,Dejiny sebavedomia”-krajská 3.miesto, finančná odmena D.Kochanová 



 

 

Daniela Antalová ,,Dejiny sebavedomia”-krajská 3.miesto, finančná odmena D.Kochanová 

Simona Galková ,,Dejiny sebavedomia”-krajská 3.miesto, finančná odmena D.Kochanová 

Filip Samko ,,Talent, umenie, kumšt”- celoslovenská postup do finále D.Kochanová 

Sára Klocoková ,,Talent, umenie, kumšt”- celoslovenská postup do finále D.Kochanová 

Lara Haverová ,,Nitra - moje mesto “  

okresná  

ocenenie D.Kochanová 

Karin Nemcová ,,Nitra - moje mesto “  

okresná  

ocenenie D.Kochanová 

Adam Krajčír ,,Nitra - moje mesto “ okresná  

 

ocenenie D.Kochanová 

Jakub Henč ,,Nitra - moje mesto “ okresná  

 

ocenenie D.Kochanová 

Rastislav Sedlák ,,Nitra - moje mesto “ okresná  

 

ocenenie D.Kochanová 

Lenka Ďurčová ,,Nitra - moje mesto “ okresná  

 

ocenenie D.Kochanová 

Natália Koperová ,,Čaro ruží v arboréte Mlyňany” 

 

  

 

Chémia 
 

Meno žiaka Typ súťaže Umiestnenie - 

uviesť jednotlivé kolá 

Pripravoval 

Martin Husár ChO školské kolo 3.miesto, ÚR 

okresné kolo 5. miesto, ÚR 

krajské kolo 14. miesto, ÚR 

Mgr. Lívia Lichnerová 

Martin Lakatoš ChO - kat. D školské kolo 1. miesto,  ÚR  

okresné kolo 6. miesto   ÚR           

Mudráková 

Šimon Vereš ChO - kat. D školské kolo 2. miesto    ÚR 

okresné kolo 18. miesto    ÚR 

Mudráková 

 

Matematika 
 



 

 

Meno žiaka Typ súťaže Umiestnenie - 

uviesť jednotlivé kolá 

Pripravoval 

Nina Sýkorová  OK Pytagoriády 3. - 4. miesto OK tretí ročník Mgr. Mária 

Bernáthová 

Lukáš Martiš 

VI.D 

OK Matematickej olympiády 1.- 2. miesto OK piaty ročník G. Pukanová 

Simon Burcl 

V.U 

OK Matematickej olympiády 5.-6. miesto OK piaty ročník Ingrid Macáková 

Martin Haspra 

VII.T 

OK Matematickej olympiády 9.-13. miesto OK siedmy 

ročník 

Ingrid Macáková 

Denis Joanidis 

VII.T 

OK Matematickej olympiády 18.-20. miesto OK siedmy 

ročník 

Ingrid Macáková 

Martin Lakatoš 

IX.T 

Celoslov. kolo Logickej olympiády 

žiakov VIN 

32. miesto  kat. B 

7. ročník LO 

Ingrid Macáková 

Šimon Olejník 

VI.T 

Celoslov. kolo Logickej olympiády 

žiakov VIN 

48. miesto  kat. B 

7. ročník LO 

Ingrid Macáková 

Šimon Olejník 

VI. T 

SUDOKU 1.miesto v okresnom kole za 

6.-7. ročník 

Ingrid Macáková 

Alica Fábryová 

IX. A 

SUDOKU 1.miesto v okresnom kole za 

8.- 9. ročník 

Zuzana Formelová 

Ondrej Muzika 

VIII. C 

SUDOKU 2.miesto v okresnom kole za 

8.- 9. ročník 

Štefan Haringa 

Technika 
 

Meno žiaka Typ súťaže Umiestnenie  

 

Pripravoval 

S. Štancel 6.T TO OK 3. miesto kat.B Harmata 

Š. Prešinský 6.T FVAT KK postup 

SK cena firmy GOOGLE 

Harmata 

M.Husár 

M.Gonda 

OKTO 5.miesto OK kat.A Bieliková 

Športové súťaže 
 

Meno žiaka Typ súťaže Umiestnenie  

 

Pripravoval 



 

 

Nikol Lužbeťáková Gymn.štvorboj OK - 2.m Brathová 

Tereza Bédiová Gymn.štvorboj OK - 2.m Brathová 

Ema Roháčová Gymn.štvorboj OK - 2.m Brathová 

Kristína Balcová Gymn.štvorboj OK - 2.m Brathová 

Caroline Kontur Gymn.štvorboj OK - 2.m Brathová 

Alexandra Zeumerová Gymn.štvorboj KK - 3.m Brathová 

Vivien V 

ágaiová 

Gymn.štvorboj KK - 3.m Brathová 

Kristína  

Jozeková 

Gymn.štvorboj KK - 3.m Brathová 

 

Alexandra Zeumerová Dopravná súťaž OK - 2.m Marinová 

Vivien Vágaiová Dopravná súťaž OK - 2.m Marinová 

Adam Sýkora Dopravná súťaž OK - 2.m Marinová 

Matej Khun Dopravná súťaž OK - 2.m Marinová 

 

Meno žiaka Typ súťaže Umiestnenie  

 

Pripravoval 

Bédi Samuel Basketbal OK - 3.m Zákopčan 

Cirók Gabriel Basketbal OK - 3.m Zákopčan 

Česár Norbert Basketbal OK - 3.m Zákopčan 

Erdei Alexander Basketbal OK - 3.m Zákopčan 

Jozek Samuel Basketbal OK - 3.m Zákopčan 

Kapitán Jakub Basketbal OK - 3.m Zákopčan 



 

 

Maruniak Lukáš Basketbal OK - 3.m Zákopčan 

Monček Milan Basketbal OK - 3.m Zákopčan 

 

Roháč Matej Basketbal OK - 3.m Zákopčan 

Šefránik Rudolf Basketbal OK - 3.m Zákopčan 

Štefanka Tomáš Basketbal OK - 3.m Zákopčan 

 

Meno žiaka Typ súťaže Umiestnenie  

 

Pripravoval 

Andrašík Patrik Futbal 

ml.žiakov 

OK - 2.m Zákopčan 

Demeš Marko Futbal 

ml.žiakov 

OK - 2.m Zákopčan 

Ištokovič Simon Futbal 

ml.žiakov 

OK - 2.m Zákopčan 

Joanidis Denis Futbal 

ml.žiakov 

OK - 2.m Zákopčan 

Prepelica Adam Futbal 

ml.žiakov 

OK - 2.m Zákopčan 

Tulipán Sebastián Futbal 

ml.žiakov 

OK - 2.m Zákopčan 

Vereš Peter Futbal 

ml.žiakov 

OK - 2.m Zákopčan 

Zabák Samuel Futbal 

ml.žiakov 

OK - 2.m Zákopčan 

 

Meno žiaka Typ súťaže Umiestnenie - 

uviesť jednotlivé kolá 

Pripravoval 

Adamušková Tereza Futbal st.žiačok OK - 2.m Zákopčan 

Dittingerová Alexandra Futbal st.žiačok OK - 2.m Zákopčan 



 

 

Gardianová Karen Futbal st.žiačok OK - 2.m Zákopčan 

Jablonická Dominika Futbal st.žiačok OK - 2.m Zákopčan 

Králiková Natália Futbal st.žiačok OK - 2.m Zákopčan 

Muziková Sára Futbal st.žiačok OK - 2.m Zákopčan 

Muziková Vanesa Futbal st.žiačok OK - 2.m Zákopčan 

Rondová Tamara Futbal st.žiačok OK - 2.m Zákopčan 

 

Velikovová Alexandra Futbal st.žiačok OK - 2.m Zákopčan 

 

Informatika 
JUNIOR INTERNET 

Tradičná súťaž pre žiakov základných a stredných škôl na Slovensku, ktorí sa aktívne zaujímajú o tvorbu 

webových stránok, programovanie, internetovú grafiku a dizajn, písanie textov na webe, blogov a 

vlogov, tvorbu mobilných a internetových stránok so vzdelávacím obsahom. Organizátorom 

súťaže je AMAVET. 

Náš žiak Oliver Petrovič z 8. T sa tento rok zúčastnil súťaže so svojim projektom 

https://drope.io/. Postúpil do celoslovenského finále súťažnej konferencie, ktorá sa 

uskutočnila v dňoch 5. 4. a 6. 4. 2019 na Fakulte informatiky a informačných technológií STU 

v Bratislave. Svoj projekt úspešne prezentoval a získal v kategórii Junior WEB – mladší žiaci 

1. miesto. 

BALTIE 2019 

Medzinárodná súťaž v programovaní. 

Súťaž mala tento rok domáce, školské,  krajské kolo a medzinárodné finále s možnosťou 

zobrazenia aj národných výsledkov. 

Domáce kolo slúžilo ako príprava na ďalšie kolá, prebiehalo od 8. 2. 2018.  

Výsledky našich žiakov: v prílohe 

Školské kolo, 20. 3., 22. 3., 25. 3.  2019 

Zúčastnilo sa 83 žiakov, z toho 31 v kategórii A, 40 v kategórii B a 12 v kategórii C. 

Krajské kolo, 17. 5. 2019  

Zúčastnilo sa 53 našich žiakov, z toho 16 v kategórii A, 26 v kategórii B a 11 v kategórii C. 

Medzinárodné finále, 8. 6. 2019, ZŠ Pusté Úľany 

Súťažilo sa naraz vo viacerých súťažných miestach v Česku, Poľsku a Slovensku. Naši žiaci 

súťažili na ZŠ v Pustých Úľanoch, kde súťažila väčšina súťažiacich zo Slovenska. Výsledky 

boli zoradené  medzinárodne a za jednotlivé štáty (národné rebríčky). 

Zúčastnilo sa 16 našich žiakov, z toho 3 v kategórii A,  11 v kategórii B a  2  v kategórii C. 

Výsledky našich žiakov v kategórii B (4. – 6. ročník): 
 

Poradie Súťažiaci Kat. Trieda Učiteľ 



 

 

SR medzinárodne 

1. 28.  Šimon Olejník B 6. T Ľudmila Galbavá 

2. 38.  Rudolf Tomáš Zach B 6. T Ľudmila Galbavá 

7. 89.  Richard Jonáš Zach B 5. U Ľudmila Galbavá 

8. 91.  Timotej Michalík B 4. U Ľudmila Galbavá 

14. 115.  Sebastián Štancel B 6. T Ľudmila Galbavá 

18. 150.  Lukáš Martiš B 5. B 

Janka Kováčová, Ľudmila 

Galbavá 

21. 160.  Peter Ožvalda B 5. B 

Janka Kováčová, Ľudmila 

Galbavá 

22. 170.  Simon Joanidis B 4. T Ľudmila Galbavá 

23. 172.  Samuel Dunay B 6. C 

Janka Kováčová, Ľudmila 

Galbavá 

24. 177.  Filip Hrnčár B 4. D Mária Huláková 

26. 192.  Ján Hruškovič B 5. T Ľudmila Galbavá 

 

V kategórii B súťažilo celkovo 235 žiakov. 

 

Výsledky našich žiakov kategórii C (7. – 9. ročník): 

 

Poradie 
Súťažiaci Kat. Trieda Učiteľ 

SR medzinárodne 

5. 81.  Lukáš Kubis C 8. T Ľudmila Galbavá 

15. 149.  Gregor Mihalovič C 8. U Ľudmila Galbavá 

Krajské kolo, 17. 5. 2019  

Zúčastnilo sa 53 našich žiakov, z toho 16 v kategórii A, 26 v kategórii B a 11 v kategórii C. 

Výsledky v kategórii A (0. – 3. ročník): 

Poradie Súťažiaci Kategória Trieda Učiteľ 

2.  Samuel Malenčík A 3. B Janka Kováčová 

3.  Emil Gašperan A 3. T Ľudmila Galbavá 

6.  Martin Krajanec A 2. T Ľudmila Galbavá 

8.  Jakub Bradler A 3. T Ľudmila Galbavá 

9.  Dominik Beattie A 2. U Ľudmila Galbavá 

13.  Damián Brtek A 3. B Janka Kováčová 

14.  Miroslav Jairus Brincko A 3. D Janka Kováčová 

16.  Matej Nagy A 3. D Ľudmila Galbavá 

17.  Miroslav Svajčík A 2. U Ľudmila Galbavá 

18.  Dominika Fačkovcová A 3. T Ľudmila Galbavá 

19.  Milan Zábranský A 3. T Ľudmila Galbavá 

20. Natanael Kukučka A 3. T Ľudmila Galbavá 

20. Samuel Slamka A 1. T Ľudmila Galbavá 

20. Lukáš Lisý A 2. T Ľudmila Galbavá 

20. Peter Hrušovský A 3. T Ľudmila Galbavá 

 20. Alfred Krogmann A 3. T Ľudmila Galbavá 

Výsledky v kategórii B (4. – 6. ročník): 



 

 

Poradie Súťažiaci Kategória Trieda Učiteľ 

1.  Rudolf Tomáš Zach B 6. T Ľudmila Galbavá 

2.  Šimon Olejník B 6. T Ľudmila Galbavá 

4.  Timotej Michalík B 4. U Ľudmila Galbavá 

9.  Filip Hrnčár B 4. D Mária Huláková 

10.  Sebastián Štancel B 6. T Ľudmila Galbavá 

11.  Samuel Dunay B 6. C Ľudmila Galbavá 

12.  Simon Joanidis B 4. T Ľudmila Galbavá 

13.  Richard Jonáš Zach B 5. U Ľudmila Galbavá 

14.  Peter Ožvalda B 5. B Janka Kováčová 

15.  Lukáš Martiš B 5. B Janka Kováčová 

16.  Ján Hruškovič B 5. T Janka Kováčová 

17.  Adam Olbert B 5. B Janka Kováčová 

18.  Lea Tóthová B 4. D Janka Kováčová 

20.  Jozef Chlapečka B 5. T Ľudmila Galbavá 

21.  Dávid Ostertág B 4. C Janka Kováčová 

26.  Timotej Dunay B 5. B Janka Kováčová 

27.  Adam Sýkora B 5.  T Ľudmila Galbavá 

28.  Simon Burcl B 5. U Ľudmila Galbavá 

29.  Adam Guzmický B 5. T Ľudmila Galbavá 

30.  Šimon Prešinský B 6. T Ľudmila Galbavá 

32.  Ondrej Kukučka B 5. U Ľudmila Galbavá 

33.  Michal Schubert B 6. T Ľudmila Galbavá 

34.  Maximilián Halák B 4. D Janka Kováčová 

35.  Adam Šatka B 4. D Janka Kováčová 

36.  Jakub Trnkus B 4. T Ľudmila Galbavá 

37.  Maxim Mika B 4. T Ľudmila Galbavá 

 

Výsledky v kategórii C (7. – 9. ročník): 

Poradie Súťažiaci Kat. Trieda Učiteľ 

2.  Lukáš Kubis C 8. T Ľudmila Galbavá 

4.  Gregor Mihalovič C 8. U Ľudmila Galbavá 

5.  Timon Plichta C 8. U Ľudmila Galbavá 

7.  Christian Bori C 8. T Ľudmila Galbavá 

8.  Norbert Česár C 7. T Ľudmila Galbavá 

9.  Jaroslav Buday C 7. T Ľudmila Galbavá 

10.  Andrej Spaček C 7. T Ľudmila Galbavá 

11.  Oliver Petrovič C 8. T Ľudmila Galbavá 

12.  Martin Lakatoš C 9. T Ľudmila Galbavá 

14.  Martin Haspra C 7. T Ľudmila Galbavá 

16.  Alex Erdei C 7. T Ľudmila Galbavá 

 

 



 

 

Medzinárodné finále, 8. 6. 2019, ZŠ Pusté Úľany 

 

Súťažilo sa naraz vo viacerých súťažných miestach v Česku, Poľsku a Slovensku. Naši žiaci 

súťažili na ZŠ v Pustých Úľanoch, kde súťažila väčšina súťažiacich zo Slovenska. Výsledky 

boli zoradené  medzinárodne a za jednotlivé štáty (národné rebríčky). 

Zúčastnilo sa 16 našich žiakov, z toho 3 v kategórii A,  11 v kategórii B a  2  v kategórii C 

 

V kategórii C súťažilo celkovo 210 žiakov. 

iBobor – p. Galbavá,  p. Huláková, Formelová, Kováčová 

celoslovenská informatická súťaž, 12. – 16. 11. 2018 

 Celoslovenská súťaž, v ktorej sa súťaží online prostredníctvom internetu. Hlavným cieľom 

súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. 

Bližšie na www.ibobor.sk. 

Celkovo sa súťaže zúčastnilo 354 našich žiakov z ročníkov 2. – 9., z toho 173 (48,9 %) bolo 

úspešných riešiteľov.  

Vo všetkých vekových kategóriách dosiahli naši žiaci vyššie percento úspešnosti ako bol 

celoslovenský priemer. 

Výsledky našich žiakov: 

Kategória Drobci (2. – 3. ročník ZŠ), 13. 11. 2018 

zúčastnilo sa 83 našich žiakov, z toho 16 (19,3 %) bolo úspešných riešiteľov  

v kategórii Drobec súťažilo na Slovensku celkovo 13 629 žiakov, úspešných riešiteľov 

bolo 1768 (13,0 %) 

Kategória Bobríci (4. – 5. ročník ZŠ), 16. 11. 2018 

zúčastnilo sa 130 našich žiakov, z toho 72 (55,4 %) bolo úspešných riešiteľov  

v kategórii Bobrík súťažilo na Slovensku celkovo 18 460 žiakov, úspešných riešiteľov 

bolo 6 683 (36,2 %) 

Kategória Benjamíni (6. – 7. ročník ZŠ), 14. 11. 2018 

zúčastnilo sa 62 našich žiakov, z toho 35 (56,5 %) bolo úspešných riešiteľov 

v kategórii Benjamín súťažilo na Slovensku celkovo 18 329 žiakov, úspešných 

riešiteľov bolo 8 120 (44,3 %) 

Kategória Kadeti (8. – 9. ročník), 12. 11. 2018 

 zúčastnilo sa 79 našich žiakov, z toho 50 (63,3 %) bolo úspešných riešiteľov 

v kategórii Kadeti súťažilo na Slovensku celkovo 16 209 žiakov, úspešných riešiteľov 

bolo 8196 (50, 

4 %) 

 

KLOKAN – koordinátor: p.Mária Huláková, spolupracovali p. Formelová a p. Müllerová. 

Usporiadateľ súťaže Talentída, n. o. 

V každej kategórii patríme medzi 100 najlepších škôl (okrem kategórie Benjamín 

7, v nej máme 125. miesto zo 796 škôl) a dokonca v kategórii Klokanko 4 sme na 

1. mieste z 1093 škôl.  
Súťaž sa konala v marci 2019. zapojili sa klasické triedy a triedy VIN. Výsledky: 

V ročníkoch 1. – 4. sa zúčastnilo 170 žiakov: 

KLOKANKO 1: súťažilo 38 žiakov, úspešných bolo 5ž (100% získali piati žiaci), 

Obsadili spolu 33. miesto spomedzi 961 zúčastnených škôl 

KLOKANKO 2: súťažilo 61 žiakov, úspešných bolo 20ž  

Obsadili spolu 18. miesto spomedzi 1106 zúčastnených škôl 

KLOKANKO 3: súťažilo 38 žiakov, úspešných bolo 5ž  

Obsadili spolu 78. miesto spomedzi 1103 zúčastnených škôl 

KLOKANKO 4: súťažilo 33 žiakov, úspešných bolo 12ž (100% získali dvaja žiaci), 

http://www.ibobor.sk/


 

 

Obsadili spolu 1. miesto spomedzi 1093 zúčastnených škôl 

 

V ročníkoch 5. – 9. sa zúčastnilo 80 žiakov: 

ŠKOLÁK 5: súťažilo 34 žiakov, úspešných bolo 12ž  

Obsadili spolu 7. miesto spomedzi 882 zúčastnených škôl 

ŠKOLÁK 6: súťažilo 15 žiakov, úspešní boli 3ž  

Obsadili spolu 67. miesto spomedzi 887 zúčastnených škôl 

BENJAMÍN 7: súťažilo 15 žiakov, úspešný bol 1ž  

Obsadili spolu 125. miesto spomedzi 796 zúčastnených škôl 

BENJAMÍN 8: súťažilo 25 žiakov, úspešných bolo 7ž  

Obsadili spolu 27. miesto spomedzi 695 zúčastnených škôl 

KADET 9: súťažilo 10 žiakov, úspešný bol 1ž 

Obsadili spolu 41. miesto spomedzi 561 zúčastnených škôl 
 

4. Podujatia a akcie školy  , prezentácia školy na verejnosti 
Miniolympiáda pre škôlkarov   II.C                       Mgr. V. Sklenárová,  Mgr. D. 

Kišová       Vianočné vystúpenie pre deti z MŠ a rodičov            PaedDr. M.Vašková

 1. ročník 

Otvorená hodina pre MŠ        1. ročník 

Hromadný zápis do 1. ročníka                        Mgr. J. Kováčová    1. 

a 2. roč. 

Opekačka pre deti a rodičov        1. 

a 2. roč. 

Pečieme medovníčky    II.D        Mgr. K. 

Pelikánová   

Vianočná noc v škole    I.B, I.D, I.E                 Mgr. J. 

Kováčová  

Vianočný minibazár         1. 

a 2. roč.  

Výstava fotografií so zvieratkami                    1. 

a 2. roč. 

Deň narcisov, Biela ceruzka, Modrý gombík     1. a 2. roč. 

Zber papiera          1. a 

2. roč. 

- Workshop PK FYZ,CHE,THD  

-Univerzita veľkáčov  

-Fenomény sveta – projektový týždeň 6.T  

Mgr. Fridrich Dolhá bola zapojená do spolupráce s TV Nitrička (reportáž o FIE I – 

Feuersteinova metóda učenia 

Jesenné fantázie 3. – 4. roč.+ rodičia detí 

Deň jablka – zdravá výživa 3.- 4. roč. 

 Prevencia počítačovej závislosti e – šikanovanie, netiketa 

 Prednáška o zdravom životnom štýle – študenti SZŠ 

 Deň Zeme  - Environmentálny koncert ECO RECYKLUJ TOUR 4. roč. 

Tenisky nás spoja- spolupráca s SŠI Čermáň 

Svetový deň vody 4. roč. 



 

 

 Divadelný festival UKF Nitra 

 Beseda s kozmonautom Ivanom Bellom 

Česko-slovenský projekt Záložka do knihy spája školy 

,,Živá knižnica –  búranie predsudkov a stereotypov“ KOS –  workshop, príbehy 

handicapovaných ľudí                                                                                                         9. 

ročník  Mgr. Z. Bartošová 

Workshopy v spolupráci s neziskovou organizáciou Post Bellum Bratislava: 

Deň, kedy sa mlčalo (9. ročník) – október 2018 – prednáška + zážitkové učenie s tvorivými 

dielňami na tému kolektivizácie slovenskej dediny v 50. rokoch 19. storočia; p. Brunclíková, 

p. Mašlonková 

Rozhodovanie (8. ročník) – október 2018 - prednáška + zážitkové učenie s tvorivými dielňami 

na tému migrácie, antisemitizmu a xenofóbie; p. Brunclíková, p. Mašlonková 

100. výročie založenia ČSR – sprievodný program pre žiakov p. Brunclíková, p. Kelemenová 

výstup pre TV Nitrička; p. Brunclíková,  

CPPPaP 9. ročník – Sociálna mikroklíma v triede; p. Bartošová 

Červené stužky – prevencia proti AIDS;p. Bartošová 

KOS – Živá knižnica; p. Bartošová 

- Univerzita Veľkáčov – cyklický program pre budúcich prvákov a ich rodičov – aktivity 

z BIO: práca s mikroskopom, biologické pokusy – p. Mudráková 

- Festival vedy: Európska noc výskumníkov 2018 – VII.T, III.T,U – p. Macáková 

- november – Súťaž v zbere nápojových kartónov, ktorú vyhlásila spoločnosť OZV ENVI - 

PAK a Tetra Pak pre  základné školy v mestách Nitra, Banská Bystrica a Trenčí.  Do zberu sa 

zapojilo 21 triednych kolektívov našej školy. Spolu nazbierali 24,5 kg nápojových kartónov, 

najviac triedy 5.C, 5.U a 5.A. Žiaci z najúspešnejšej triedy 5.C  získali osobne od organizátora 

súťaže diplom, odmeny a edukačné pomôcky o vzdelávaní. 

- december – týždeň zážitkového vyučovania Fenomény sveta - inovatívny vzdelávací projekt 

založený na využití  nových vzdelávacích materiálov určených na medzipredmetovú výučbu. 

Počas vzdelávacej expedície žiaci 6.T spoznávali jednu z tém, ktorá formuje svet okolo nás – 

vzduch. Fenomény sveta tvoria témy: voda, vzduch, slnko, kultúra a komunikácia. 

Od organizátorov projektu, neziskovej organizácie EDULAB sme bezplatne získali 

kompletne spracované vzdelávacie materiály v digitálnej aj tlačenej podobe. Silnou stránkou 

projektu je objavovanie vedomosti formou expedície, teda atraktívne putovanie za poznaním, 

zážitkové vzdelávanie, získavanie zručnosti potrebné pre život, ako tímová spolupráca, čítanie 

a počúvanie s porozumením, či kritické myslenie. 

- jesenný a jarný zber papiera – relácia do školského rozhlasu 

- marec - Deň vody – relácia do rozhlasu 

- apríl Deň Zeme: - 4. až 7. ročník - eko-výchovný  koncert  ECO RECYKLUJ TOUR 

s Thomasom Puskailerom a  Ondrejom Antálkom spojený s ich autogramiádou. 

Interaktívny program, ktorého súčasťou boli súťaže, kvíz, eko-pesničky či krátke videá so 

známymi osobnosťami šou biznisu. 

                             - 8. a 9.roč. -  kultúrno náučné predstavenia na tému Výstrel, ktorý zmenil 

svet (oblasť história, politológia) od spoločnosti PANSOPHIA n.o. 

 - kvíz s triednym učiteľom s environmentálnou témou  ,, Odpadový kráľ „ 

Streetball na ZŠ Benkova 

Olympijský deň 2019 

Novoročný turnaj vo futbale a vybíjanej 



 

 

Idem hrať PINGPOOOOONG 

OŽAZ – jesenná a jarná časť 

Jablková štrúdieľka – 1. -4. ročník VIN 

Imatrikulácia žiakov 1.a 5. ročníka VIN – 1. -9. ročník VIN 

p. Galbavá 

The Hour of Code (3. – 9. 12. 2018) – Hodina kódu – týždeň celosvetových 

programátorských aktivít 

Už tradične sme sa počas týždňa Hodiny kódu zapojili  do tejto akcie a na  hodinách 

informatiky žiaci všetkých ročníkov riešili pripravené špeciálne hodiny kódu na stránke 

code.org. Rôzne programátorské aktivity na tejto stránke využívame na hodinách 

informatiky počas celého školského roka. 

Baltie 2019 – už tradične sme na našej škole zorganizovali školské (20., 22., 25. 3. 2019) 

a krajské kolo (17. 5. 2019) medzinárodnej súťaže v programovaní Baltie 2019 

P. Harmata      

 Univerzita veľkáčov, Fenomény sveta – projektový týždeň 6.T.  

5. Exkurzie, výlety 
ŠvP Skalka pri Kremnici    II.D, II.A   Mgr. K. Pelikánová, Mgr. D. 

Kišová 

ŠvP Stará Myjava       I.B, I.D, I.E  Mgr. J. Michalíková, Mgr. J. 

Kováčová,    

                                                                                   Mgr. K. Hruškovičová 

ŠvP Radava     II.B, II.C, II.E                        Mgr. A. Ondrejková, Mgr. V. Sklenárová 

                                                                                  Mgr. M. Gatci 

ŠvP Hlboké pri Bojniciach I.A, I.C  PaedDr. Ľ. Juriková, PaedDr. 

M.Vašková 

Školský výlet Bratislava   I.B, I.E             Mgr. A. Ondrejková, Mgr. M. 

Gatci 

Školský výlet Tropicarium Budapešť  II.D, II.A      Mgr. K. Pelikánová, Mgr. Kišová 

        

Exkurzia Moje mesto – hrad        II.D, II.A      Mgr. K. Pelikánová, Mgr. Kišová 

Exkurzia do Arboréta Mlyňany 4. roč.  

Exkurzia do Planetária v Žiari nad Hronom 4. roč. 

Exkurzia do CHKO Ponitrie 4. roč. 

Exkurzia do Mochoviec 4. roč. 

Exkurzia do Papierničky Petrus  3. roč. 

ŠvP 4. roč. – Mýto pod Ďumbierom 

Výlet na Zobor a opekačka  3. roč. 

Európska noc výskumníkov – 28.9.2019 VII.T 

VD Gabčíkovo  8.B, 8.A.Bieliková 

Fyzika naživo 8.ročník na UKF Nitra-Bieliková 

Aurelium vedecké centrum Bratislava. 8.ročník, 7.ročník-Bieliková 

Školský výlet 8.B v RZ Jasenie Horehronie-Bieliková 
Požiarna stanica Nitra -7.ročník,p.Lichnerová 

5. ročník   

Nitra – Staré divadlo – beseda s hercami, predstavenie (SJL), september a november 2018                                           

                                                          organizovala p. Brunclíková + vyučujúce 5. ročníka  

Banská Štiavnica – banské múzeum, kaštieľ sv. Anton (SJL, DEJ), apríl 2019                                                                                            

                                                                                        ped. dozor p. Bӧndeová, p. Kolková 

6. ročník   



 

 

Čičmany – Rajecká Lesná (SJL, DEJ), máj 2019                                    ped. dozor  p. 

Bartošová   

7. ročník 

Modra – Bradlo – Košariská  (SJL, DEJ), máj 2019                                  organizovala p. 

Tarková  

Zrealizované exkurzie: Dejepis, Občianska náuka, Náboženská výchova 

5. ročník:  Múzeum Severka – Nitra – Cechy na Slovensku  

(interaktívna prehliadka + tvorivé dielne) / DEJ / 

Ponitrianske múzeum – Spoznávaj históriu Nitry / DEJ/ 

Banská Štiavnica – Banské múzeum v prírode, Múzeum sv. Antona / DEJ / 

Zoborský kláštor – 5.A,B,C / DEJ, NBV/ 

Komárno – Námestie Európy a protiturecká pevnosť 5.A,B,C / OBN, DEJ / 

Projekt Bez modrín: Bubnovačka 5.B  / OBN / 

6. ročník :  Trnava „Slovenský Rím“ / NBV, DEJ / 

Čičmany – Rajecká Lesná / OBN, DEJ / 

Piešťany – vojenské múzeum, plavba výletnou loďou 6.A,B / DEJ/ 

Tesáre – Bojná – Slovanské hradisko, Ranč pod Babicou 6.A,B /DEJ/ 

7. ročník : Hradný areál – Diecézne múzeum, Kazematy, Diecézna knižnica / DEJ, NBV / 

Múzeum židovskej kultúry v Bratislave  / OBN, DEJ / 

Košariská – Bradlo – Modra / ETV, DEJ/ 

Apponyiovská baroková knižnica v Oponiciach  

Týždeň Guttenbergovej knižnice / ETV/ NBV/ 

Piešťany – vojenské múzeum, plavba výletnou loďou 7.A – p. Tarková 

Tesáre – Bojná – Slovanské hradisko, Ranč pod Babicou 7.A-  / p. Tarková  

Beseda  ĽP SNSĽP – Rodová rovnosť p. Földesi - v rámci výchovy k ĽP; OBN  

8. ročník: Sereď – Múzeum holokaustu – prehliadka + beseda /DEJ, OBN / 

Súdne pojednávanie – Okresný súd Nitra / OBN / 

Borina – Šibeničný vrch 8.A: príprava na súťaž Nitra, moje mesto 

(p.Brunclíková) 

Múzeum SNP Nemecká  8.A,B – p. Brunclíková, p, Mašlonková 

Beseda s pracovníčkou väznice – p. Baňárová  /OBN / 

Filmový klub – projekcia filmov s ľudsko-právnou tematikou /OBN/ 

9. ročník : Synagóga Nitra - osudy slovenských Židov  / DEJ, OBN / 

Návšteva výrobného podniku PENAM / OBN / 

Beseda: Európska dobrovoľnícka služba / OBN / 

Prednáška STORM Boj proti obchodovaniu s deťmi / ETV, OBN/ 

Beseda: Sviečka za nenarodené deti – Mgr. V. Čanigová  / NBV / 

Beseda: Zodpovedné plánovanie rodičovstva - Mgr. V. Čanigová 

Centrum pre rodinu / NBV / 

Beseda: Charitné diela v cirkvi - Centrum pre rodinu  / NBV /   

Beseda: Deň počatého dieťaťa /Zvestovanie Pána – sviatok/ 

Mgr. V. Čanigová  Centrum pre rodinu / NBV / 

Spaľovňa odpadu OLO BA               V.A,B, VI.B,D 

Arborétum Mlyňany, Vieska nad Žitavou                                              VI.A,B,C,D 

Banská Štiavnica – Banské muzeum v prírode, Múzeum sv. Antona        V. roč. 

Piešťany – kúpeľné mesto, plavba výletnou loďou po Váhu                      VI.B 

Zoborský kláštor a pyramida                                                                       V.A,B,C         

Výučbový program ENVIRO pre ZŠ na CHKO Ponitrie                            V.T   

Červený Kláštor – splav na pltiach po Dunajci                 V.T,U, VII.T, VIII.T,U 

Niedzica                                   V.T,U, VII.T, VIII.T,U 



 

 

Bachledova dolina – Chodník v korunách stromov                             V.T,U, VII.T, VIII.T,U 

Arborétum Mlyňany – Projektové vyučovanie       VIII.T,U, IX.T 

Bojnice, ZOO                                                                                        IX.T  

Európska noc výskumníkov                                                                  III.T,U, VII.T  

Bojná – Ranč pod Babicou          VI.A, B, VII.A 

Atlantis Centrum Levice                                                                VI.A, B, VII.A 

ŠVP  - Mýto – 1. -3. ročník VIN 

ŠVP – Kunovská priehrada – Senica – 4. ročník 

Exkurzia – Atlantis Levice –3. -4. ročník VIN 

Exkurzia – Výrobňa papiera – Prietrž časť Pohorie – 3. - 4. ročník VIN 

Výlet – Jaskyňa Driny – 2. ročník VIN 

Exkurzia – Botanická záhrada a vivárium SPU Nitra – 2. ročník 

 

6. Otvorené hodiny 
Meno  Predmet  Pre koho 

Mgr. K. Hruškovičová  SJL, MAT MŠ Benkova 

PaedDr. Ľ. Juriková SJL, MAT MŠ Benkova 

Mgr. J. Kováčová SJL, MAT MŠ Alexyho 

Mgr. J. Michalíková SJL, MAT MŠ Alexyho 

PaedDr. M. Vašková SJL, MAT MŠ Bazovského 

Harmata Fyzika – Fenomény sveta pedagógovia 

Mgr. Klaudia Korpáš Golhová Workshop TSV – Zdravé 

telo 

pre uč. 1. – 4. roč. 

p. Horičková GEG VII.B    12.11.2018 – téma: 

Vplyv človeka na krajinu 

pre p.Macáková 

p. Mudráková BIO VIII.T   31.05.2019 – 

téma: Dedičnosť a 

premenlivosť 

pre p.Macáková 

L Barátová RUJ 8.B/C p.. Berešová 

V. Rybanová NEJ 8.C p. Berešová 

 

7. Účasť na školeniach, seminároch 
 

Meno  Predmet  Pre koho 

Harmata Edulab Fenomény sveta 

Harmata ZŠ Benkova ETK,  EŽK 

Harmata MsP  Prevencia proti šikane 

Harmata ZŠ Benkova Prevencia pred stresom 

Harmata ZŠ Benkova EŽK – zapisovanie výchovných opatrení 
A.Fridrich Dolhá  

M. Chochulová 

K. Kleknerová 

S. Šedovičová 

Inštitút psychoterapie 

a socioterapie – INPP  

INPP školský intervenčný program 

K. Kleknerová AŠPŠaP Valné zhromaždenie Asociácie špeciálnych pedagógov škôl 

a poradní 



 

 

A.Fridrich Dolhá 

K. Kleknerová 

CPPPaP Trnava Kurz Metóda dobrého štartu 

 

K. Kleknerová 

ŠPU Bratislava Vzdelávací seminár : „Včielka – osobný tréner čítania“ 

Vyuč. 3. a 4. 

roč. 

ZŠ Benkova 

Mgr. Korpáš Golhová 

Workshop Deep work 

 

Mgr. Štangová AITEC Seminár Vyučovanie matematiky podľa iŠVP pre 

4. ročník 

Mgr. Pizúrová  AITEC 

 

Interaktívna škola, 

Prešov 

Seminár Vyučovanie matematiky podľa iŠVP pre 

4. ročník 

Digitalizácia učebných materiálov – video, fotky, 

zvuk  

 

Mgr. Z. 

Bartošová 

RAABe 

 

Neučme čítať len na slovenčine 

 

Mgr. Z. 

Bartošová 

Lions Quest 

 

Umenie dospievať  

 

Mgr. Z. 

Bartošová 

UKF 

 

Ako prejsť na druhú stranu 

 

Mgr. Z. 

Bartošová 

UPVSR Multidisciplinárne stretnutie na 

ochranu detí pred patologickými 

javmi 

PhDr. B. 

Brunclíková 

ZŠ Benkova Fenomény sveta 

Mgr. I. Tarková KOS – UKF NITRA Umelecký prednes 

Zuzana 

Mašlonková 

UKF Nitra SAV, ŠPÚ, 

MPC 

ZŠ Benkova 34 - 

lektori: Mgr. R. 

Harmata, 

 Mgr. M. Bernáthová 

Slovensko pri vzniku Česko – Slovenska 

Fenomény sveta 

Beáta 

Brunclíková 

UKF Nitra SAV, ŠPÚ, 

MPC 

Benkova 34 - lektori: 

Mgr. R. Harmata, 

Mgr. M. Bernáthová 

ÚPSVR Nitra 

Slovensko pri vzniku Česko – Slovenska 

Fenomény sveta 

Multidisciplinárne vzdelávanie „Podpora ochrany 

detí pred násilím! 

Veronika 

Rybanová 

Benkova 34 - lektori:  

Mgr. R. Harmata, 

Mgr. M. Bernáthová 

Fenomény sveta 

Zuzana 

Bartošová 

Lions  Quest    

 RAABE 

UKF 

UPvSR 

Benkova 34 - lektori: 

Mgr. R. Harmata, 

Mgr. M. 

Bernáthová 

Umenie dospievať 

Neučme čítať len na slovenčine 

Ako prejsť na druhú stranu 

Multidisciplinárne stretnutie zamerané na 

zamedzenie násilia voči deťom 

Fenomény sveta 



 

 

 

Ingrid Tarková 

OÚ Nitra - ÚPSVaR 

OÚ – Nitra 

Trnavská univerzita 

 

 

 

CPIS Budúcnosť, n. o. 

 

Národný program: Ochrana deti pred násilím 

Kampaň Týka sa ma to 

Prevencia nenávistných a extrémistických 

prejavov v školskom prostredí – seminár 

Okrúhly stôl – práca so závislými klientmi, 

rodinami 

 

 

H. Horičková EDULAB Slovensko 

 

STROM ŽIVOTA, o.z. 

 

Spoločnosť ENVI-

PAK, a.s. 

Stretnutie vzorových škôl projektu Expedícia 

Fenomény sveta 

Informačný seminár Stromu života  

 

Odborné školenie Vek smetí 

I. Macáková ZŠ Benkova 

Lektor: p. Harmata, p. 

Bernáthová 

Fenomémy sveta 

Z. Mašlonková 

 

ZŠ Benkova 

Lektor: p. Harmata, p. 

Bernáthová 

Fenomémy sveta 

D. Mudráková ZŠ Benkova 

Lektor: p. Harmata, p. 

Bernáthová 

Fenomémy sveta 

M. Müllerová ZŠ Benkova 

Lektor: p. Harmata, p. 

Bernáthová 

UKF Nitra  

Fenomémy sveta 

 

 

Medzinárodná konferencia - STEM 

vzdelávanie a inklúzia kultúrnych  

odlišností - IncluSMe 

M. 

Mandalíková 

ZŠ Benkova 

Lektor: p. Harmata, p. 

Bernáthová 

Fenomémy sveta 

V. Rybanová ZŠ Benkova 

Lektor: p. Harmata, p. 

Bernáthová 

Fenomémy sveta 

Silvia 

Plichtová, 

Lýdia 

Furmáneková, 

Mária 

Rybanová, 

Monika 

Urbanová 

Indicia – nezisková 

organizácia 

Comenius Script 

PaedDr. M. 

Kukanová 

Nakladateľstvo Klett 

Miesto: Jazyková škola 

Vallis, Trnava 

 

Nemecký deň Klett nakladateľstva  

Stationenlernen Der nächste Halt: Weihnachten 

Práca s videom vo výučbe cudzích jazykov – 

ukážky použitia videa a obrázkov na hodinách 

NJ 



 

 

PaedDr. 

Veronika 

Rybanová, PhD 

Nakladateľstvo Klett 

Miesto: Jazyková škola 

Vallis, Trnava 

Nemecký deň Klett nakladateľstva  

Stationenlernen Der nächste Halt: Weihnachten 

Práca s videom vo výučbe cudzích jazykov – 

ukážky použitia videa a obrázkov na hodinách 

NJ 

PaedDr. M. 

Kukanová 

Vydavateľstvo Hueber 

Verlag v spolupráci s 

Oxico 

Gramatika hravo a zrozumiteľne 

PaedDr. 

Veronika 

Rybanová, PhD 

Vydavateľstvo Hueber 

Verlag v spolupráci s 

Oxico 

Gramatika hravo a zrozumiteľne 

Formelová 

Zuzana 

Huláková 

Mária 

Indícia Informatika s Emilom 

Formelová 

Zuzana 

Huláková 

Mária 

UKF Nitra, eTeacher Informatika s Emilom 

Formelová 

Zuzana 

ZŠ Benkova Fenomény sveta 

Formelová 

Zuzana 

Huláková 

Mária 

UK, BA – Fakulta 

informatiky, 

matematiky a fyziky 

Informatický deň - stretnutie učiteľov 

informatiky 

Formelová 

Zuzana 

Microsoft Sway + 

Ministerstvo školstva 

Vzdelávanie pre budúcnosť 2018 

Formelová 

Zuzana 

Liberatera Iný pohľad sa vyučovanie matematiky 

Formelová 

Zuzana 

UKF, NR – Fakulta 

prírodných vied 

Medzinárodná konferencia STEM – vzdelávanie 

a inklúzia kultúrnych odlišností 

Huláková 

Mária 

Akadémia 

programovania, Aj Ty v 

IT 

Školenie pre učiteľov – práca s micro:bitom 

(9:00 – 16:00) 

27. 3. 2019 

Huláková 

Mária 

15. 10. 2018 na UKF 

v Nitre 

seminár Indícia Roadshow 

Mgr. M. 

Müllerová, 

PhD. 

 

. 

 

. 
 

 

Mgr. M. 

Müllerová, 

PhD. 

28.8.2018 UKF Nitra 

 

 

7. 9. 2018 Nitra, 

Zuzana a Peter Bero  

24. 9. 2018 ZŠ 

Benkova, Nitra 
7. 1. 2019 ZŠ Benkova, 

Nitra 

18. 3. 2019 ZŠ Benkova 

Nitra 

 

 

 

Medzinárodná konferencia - STEM vzdelávanie 

a inklúzia kultúrnych odlišností - IncluSMe 

Seminár “Iný pohľad na vyučovanie 

matematiky“ 

Školenie o ochrane osobných údajov – poučenie 

oprávnených osôb Podľa GDPR 

Seminár so psychologičkou 
Školenie „Fenomény sveta“ 

 

Možnosti využitia aktivizujúcich metód 

vyučovania matematiky s podporou mobilných 

zariadení 



 

 

UKF Nitra 8. 11. 2018 

Mgr. Štefan 

Haringa 

Raabe 24. 8. 2018 Neučme čítať len na slovenčine (rozvíjanie 

čitateľskej gramotnosti a čítania s porozumením 

u žiakov na základnej škole, a to nielen na 

hodinách slovenského jazyka a literatúry.) 

Ľudmila 

Galbavá 

Akadémia 

programovania, Aj Ty v 

IT 

Školenie pre učiteľov – práca s micro:bitom 

(9:00 – 16:00) 

Ľudmila 

Galbavá 

Indícia, n. o. Informatika s Emilom – programovanie pre 3. 

ročník ZŠ (11. 4. 2019 13:00 – 17:30) 

Hajašová 

Dagmar 

24. 9. 2018 ZŠ 

Benkova, Nitra 

 

Školenie o ochrane osobných údajov – poučenie 

oprávnených osôb Podľa GDPR 

 

Hajašová 

Dagmar 

MsP  Prevencia proti šikane 

Hajašová 

Dagmar 

7. 1. 2019 ZŠ Benkova, 

Nitra 

 

Seminár so psychologičkou 

 

Pukanová 

Gabriela 

7. 1. 2019 ZŠ Benkova, 

Nitra 

 

Seminár so psychologičkou 

 

Pukanová 

Gabriela 

MsP  Prevencia proti šikane 

Pukanová 

Gabriela 

24. 9. 2018 ZŠ 

Benkova, Nitra 

 

Školenie o ochrane osobných údajov – poučenie 

oprávnených osôb Podľa GDPR 

 

Janka 

Kováčová 

Nucem TIMSS 2019 

Janka 

Kováčová 

Indícia Informatika s Emilom programovanie pre 

3.ročník 

Mgr. A. 

Mráziková 

UKF NR Workshop Doroty Zemach – Efektívne učebné 

techniky, testovanie a efektívne prezentácie 

Mgr. J. 

Moravčíková 

UKF NR Workshop Doroty Zemach – Efektívne učebné 

techniky, testovanie a efektívne prezentácie 

Mgr. K. 

Páleníková 

UKF NR Workshop Doroty Zemach – Efektívne učebné 

techniky, testovanie a efektívne prezentácie 

Mgr. A. 

Mráziková 

OXICO Seminár o učebniciach a literatúre pre deti 1. 

a 2.stupňa ZŠ 

Mgr. K. 

Páleníková 

OUP Jesenný seminár pre učiteľov AJ na 2.stupni ZŠ 

Mgr. E. 

Berešová 

OUP Jesenný seminár pre učiteľov AJ na 2.stupni ZŠ 

Mgr. Bartová OUP Explore with us 

Ing. A. 

Szarková 

OUP Explore with us 

 

 

8. Poroty  
Meno  Predmet  Pre koho 



 

 

Mgr. K. Hruškovičová  SJL, MAT MŠ Benkova 

PaedDr. Ľ. Juriková SJL, MAT MŠ Benkova 

Mgr. J. Kováčová SJL, MAT MŠ Alexyho 

Mgr. J. Michalíková SJL, MAT MŠ Alexyho 

PaedDr. M. Vašková SJL, MAT MŠ Bazovského 

Ľudmila Galbavá   

 

Baltie 2019 predseda komisie školského kola 

člen krajského kola  a finále. 

Dagmar Hajašová Pytagoriáda  Člen komisie OK 

Dagmar Hajašová Matematická olympiáda Člen komisie OK 

Mgr.Eva Bieliková OK FO členka hodnotiacej komisie 

Mgr. O. Karáčová  OK Dobré slovo predseda poroty 

Mgr. O. Karáčová OK Šaliansky Maťko  predseda poroty 

Meno Názov  Predseda, člen, členka 

PhDr. B. Brunclíková Dobré slovo členka 

Mgr. I. Tarková OK OSJaL predsedníčka  

PhDr. Brunclíková Beáta predseda OK DO 

Mgr. Mašlonková Zuzana členka OK DO 

Andrea Maňovská HK obvodné kolo   člen poroty 

PaedDr. M. Kukanová Okresné kolo ONJ predseda 
PaedDr. M. Kukanová Krajské kolo ONJ členka  
PaedDr. Veronika Rybanová, 

PhD 
Okresné kolo ONJ členka 

PaedDr. Veronika Rybanová, 

PhD 
SRORY-okresné kolo členka 

Mgr. Ľ. Barátová  Puškinov pamätník členka 
Mgr. Ľ. Barátová Krajské kolo ORJ členka 

 

 

9. Spolupráca školy s inými organizáciami 
Spolupráca s MŠ:          

Miniolympiáda pre škôlkárov                             II.C       

Vianočné vystúpenie pre deti z MŠ a rodičov     1. ročník 

Otvorené hodiny pre MŠ        1. ročník 

Hromadný zápis do 1. ročníka       1. a 2. roč. 

MŠ Alexyho – Rodičovská rada – informácie k zápisu    Mgr. J. Kováčová 

Výstava výtvarných prác Vysoké hory I.D, I.B   Mgr. J. Michalíková, Mgr. J. Kováčová 

Spolupráca s knižnicou K. Kmeťku:        

Pravidelné návštevy knižnice na Klokočine II.A, II.D    Mgr. D. Kišová, Mgr. 

K.Pelikánová 

Spolupráca s UKF – cvičný učiteľ - prax študentov: 

Mgr. D. Kišová, Mgr. J. Kováčová, PaedDr. Ľ. Juriková, PaedDr. M. Vašková     

      Róbert Harmata. 

      MsP – školenia pre políciu IKT, Edulab – školenia pre učiteľov nitrianskeho kraja.  

      Janka Kováčová: 

      26.9.-24.10.2018 E-testovanie Jeseň 2018 5,9.ročník SJL, MAT (NUCEM)- koordinátor 

       5.11.2018 E-testovanie5 2018 SJL, MAT (NUCEM) - koordinátor 



 

 

      Máj 2019 E-testovanie 2019 4,7,8.ročník SJL, MAT (NUCEM) - koordinátor 

      MsP – školenia pre políciu IKT  

      Edulab – školenia pre učiteľov nitrianskeho kraja.  

      INSA firma na recykláciu bateriek 

     CPPPaP Nitra, SCŠPP – DYSCENTRUM Nitra, SCŠPP Effeta Nitra 

     špeciálno-pedagogické vyšetrenia: CPPPaP Nitra 34 žiakov, SCŠPP – DYSCENTRUM 

     Nitra 4 žiaci, SCŠPP Effeta Nitra 3 žiaci 

s lektorkou CVČ Domina - Zdravý spôsob života a odmietanie návykových látok 

s UKF – prax študentov 

s Krajskou knižnicou KK  

TV Nitrička 

s preventistkou Acetsr.sk - Beseda zameraná na prevenciu voči šikane "Buď kamarát" 

UKF Nitra – p. Macáková, p. Horičková, p. Mašlonková, p. Müllerová 

Správa CHKO  Ponitrie – p. Macáková, p. Horičková 

UK Bratislava, Prírodovedná fakulta 

NISYS 

Vzdelávanie 21 

EDULAB Slovensko – p. Horičková 

STROM ŽIVOTA, o.z – p. Horičková 

Spoločnosť ENVI-PAK – p. Horičková 

AIESEC Slovensko: Projekt Educate Slovakia (február 2017), koordinátor Berešová 

YMCA Nitra: interaktívna prezentácia a beseda pre žiakov 9.ročníka v anglickom jazyku 

o Európskej dobrovoľníckej službe, zodpovedná Kováčová Z. 

Univerzita Konštantína Filozofa: prax študentov, zodpovední poverení vyučujúci, v rámci 
divadelného festivalu UKF, Mgr. Štangová 

Divadelné centrum v Martine: organizácia divadelného predstavenia v anglickom jazyku „A 

Bold Rabbit in Africa“ a výmena didaktických materiálov, zodpovedná Páleníková 

Materská škola Benkova – popoludňajšie aktivity v ANJ pre budúcich prvákov, M. Rybanová 

ZŠ Fatranská a Súkromná škola UNES, divadelné predstavenie, Mgr. Štangová 

CVČ Domino: účasť na jazykových súťažiach STORY, SONG 

CPPP Testovanie budúcich prvákov - Diagnostika žiakov s poruchami učenia a správania 

a spoločná starostlivosť o nich- 1. 4. ročník VIN 

CVČ Domino - Vednie záujmových krúžkov zamestnancami CVČ Domino pre žiakov našej 

školy, Šikulko 

UKF Nitra – účasť žiakov na konferencii Živeko 

Veda a ja – vedecká výstava pre deti  - UKF Nitra – 1. -2. ročník VIN 

Misia Modrá planéta -Kozmix– Edulab – 3. a 4. ročník 

Vyučovanie s Minecraftom –Edulab – 4. ročník 

Navštevovanie knižnice - Okresná knižnica Nitra – 1. -4. ročník VIN 

Čítajte s nami - Okresná knižnica Nitra – 1. -4. ročník VIN  

Škola na dotyk – Edulab – 1. -4. ročník – M. Bernáthová 

Planéta vedomostí – Agentsoft – 1. -4. ročník –M.Bernáthová 

Hviezdoslavov Kubín - KOS V Nitre – 1. – 4. ročník VIN  

Vesmír očami detí – KOS v Nitre – 3. ročník VIN – M. Bajtošová 

Šaliansky Maťko - Matica slovenská v Nitre   

Mestská polícia v Nitre – besedy s p.Z. Bucheňovou – prevencia problémov v správaní žiakov 

– 2.  a 4. ročník 

 

10.  Účasť školy v projektoch 

a  ) centrálne 



 

 

Poradové  

číslo 
názov garant 

1. SGP Systems Ing. Galbavá 

2. Infovek Ing. Galbavá 

3. Zdravá škola  Mgr. Zemanová 

4. Tenisky nás spoja Mgr. Gragušová, Čitáryová V. 

5. Flowin Mgr. Golhová 

6. Projekt Educate Slovakia Mgr. Berešová 

7. Škola na dotyk Modul 1 Mgr. Bernáthová , PaedDr. Harmata 

8. Separuj a recykluj Mgr. Horičková Henrieta 

9. Baterky na správnom mieste Mgr. Bieliková 

10. Infovek Ing. Galbavá 

11. Škola pre budúcnosť PaedDr. Harmata 

12. Záložka do knihy nás spája Mgr. Veronika Čitáryová 

13. My to zvládneme Mgr. Zemanová, Čitáryová V. 

14. Škola na dotyk – Modul 2 Mgr. Bernáthová 

15. Škola pre budúcnosť – triedne banky Mgr. Bernáthová 

16. Planéta vedomostí Mgr. Bernáthová 

17. Sketch Up PaedDr. Harmata 

18. DIGI škola Mgr. Skoková, Huláková 

19. Zelený náučný chodník Mgr. Folkmanová 

20. Škola na dotyk – Modul 3 Mgr. Bernáthová , PaedDr. Harmata 

21. Moja prvá škola Mgr. Bernáthová , PaedDr. Harmata 

22. Nové trendy vzdelávania učiteľov 

anglického jazyka na základných 

školách“ English One,  

Mgr. Berešová,Urbanová, Feketeová, 

Rybanová, Bartová,Michalíková 

23.  Fenomény sveta Mgr. Bernáthová,  Horičková, Dr. 

Harmata 

 

 

 

b  ) predmetové 
Predmet  Názov projektu  Trieda  

PVO Deň Zeme – projekt Využitie 

odpadového materiálu 

I.A,B,C,D,E 

II.A,B,C,D,E 

PVO Zelená škola – zber druhotných 

surovín 

I.A,B,C,D,E 

II.A,B,C,D,E 

PVO Zdravá škola: Národný program 

podpory zdravia 

I.A,B,C,D,E 

II.A,B,C,D,E 

SJL Záložka do knihy spája školy  

Česko-slovenský projekt     

I.A,B,C,D,E 

II.A,B,C,D,E 

 

Dr. Harmata 

Predmet Názov projektu trieda 

Informatika Fenomény sveta 6.T 

Informatika FVAT 6.T 

Informatika Jaguar Primary School 6.T,5.T,U 



 

 

Challenge 

 Ing.  Ľ. Galbavá 

Predmet Názov projektu trieda 

Informatika SGP Systems Školský koordinátor 

Predmet Názov projektu trieda 

Fyzika Fenomény sveta 6.T 

Technika FVAT 6.T 

Technika Zbieraj baterky celá škola 

Technika Jaguar Primary School 

Challenge 

6.T,5.T,U 

SJL Európsky deň jazykov – 

príprava sekcie SJL 

5. – 9. ročník  

PhDr. B. Brunclíková  

Mgr. I. Tarková  

SJL/DEJ Osmičky v našich 

dejinách 

5. – 9. ročník   

PhDr. B. Brunclíková 

celoškolský – koordinátor: panelová 

výstava, rozhlasové relácie ... 

SJL/DEJ Osmičky v našich 

dejinách 

V. T, VIII. T, VIII. U 

Mgr. T. Kelemenová 

celoškolský – spolupráca: panelová 

výstava, rozhlasové relácie,  

prezentácie 

SJL/DEJ Osmičky v našich 

dejinách 

Mgr. Z. Bartošová, IX. B 

Mgr. M. Böndeová, VIII. U 

Mgr. K. Česárová, VIII. T, IX. T 

Mgr. I. Tarková, IX. A 

Mgr. D. Kolková 

celoškolský – zapojenie žiakov: úvahy, 

básne, citáty, ... 

SJL/DEJ Po stopách Milana 

Rastislava Štefánika 

5. – 9. ročník  

PhDr. B. Brunclíková 

celoškolský – koordinátor: príprava 

propozícií projektu – plagáty, 

organizácia dňa, harmonogram 

sekcií, príprava testov – triedy i 

sekcie, aktivít – čítanie 

s porozumením, gramatické 

doplňovačky, vyhodnocovanie... 

SJL/DEJ Po stopách Milana 

Rastislava Štefánika 

5. – 9. ročník   

Mgr. Ľ. Barátová 

aktivity v školskej knižnici – rozvoj 

čitateľskej gramotnosti, test 

zameraný na pravopis a čítanie  

s porozumením  

SJL/DEJ  Po stopách Milana 

Rastislava Štefánika 

VII. A, Mgr. I. Tarková 

Predmet Názov projektu trieda 

GEO, BIO, ETV, DEJ, FYZ, 

CHE 

Expedícia Fenomény sveta VI.T – p. Horičková 

GEO, BIO, ETV, DEJ, FYZ, 

CHE, NBV,  

Kuba – 2 tváre slobody III.T,U, V.-IX. roč. VIN – p. Horičková, p. 

Macáková, p. Mudráková 



 

 

GEO, BIO Ročníkové práce žiakov VIN I.-IX. roč. VIN – 

Vedúca  sekcie Ľudské telo– p. Macáková 

Vedúca sekcie Rastliny, chémia – p. 

Mudráková 

Vedúca sekcie Geografia  – p. Horičková 

GEG, BIO, ENVIRO  Eko stopa VI.B,C – p. Macáková 

BIO,GEG,  ENVIRO  Projektové vyučovanie 

v prírode – Arborérum 

Mlyňany 

VIII.T,U, IX.T – p. Horičková,       p. 

Macáková, p. Mudráková 

Predmet Názov projektu trieda 

ANJ Educate Slovakia 

(celoslovenský) 

6.-8.ročník – všetky triedy 

ANJ My Home (školský) 3.ročník – bežné triedy 

ANJ My Day (školský) 4.ročník – bežné triedy 

ANJ Book of Rules (školský) 5.ročník – bežné triedy 

ANJ Holiday Planning (školský) 9.ročník – bežné triedy 

Finančná gramotnosť Hospodárime s rozumom 1. -4. ročník VIN 

Prvouka, Prírodoveda Jablková štrúdieľka 1. -4. ročník VIN 

 Kozmix – moja prvá škola 1. -4. ročník VIN 

 Škola na dotyk  - Edulab 1. -4. ročník VIN 

 Planéta vedomostí 1. -4. ročník VIN 

 

11 .Kontrolná a hospitačná činnosť vedenia školy 

a) kontrolná činnosť vedenia školy  - príloha záverečnej hodnotiacej správy 

b) kontrolná činnosť iných orgánov a inštitúcií 
V školskom roku 2018 /2019 sa v škole uskutočnili tieto kontroly vyšších orgánov alebo 

iných orgánov, oprávnených vykonávať kontrolnú činnosť:  

Audit v ŠJ-  RÚVZ Nitra  

Kontrola evidencie a vybavovania  sťažností – ÚHK mesto Nitra 

Kontrola Investície do NP Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – 

NKÚ SR 

Kontrola dodržiavania VZN v oblasti školského stravovania – ÚHK mesto Nitra 

 

c) hospitačná činnosť vedenia školy – príloha správy 

                                                                                              

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti vedenia školy 

Harmonogram pravidelnej kontrolnej činnosti 
Zameranie kontroly interval 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

Dodržiavanie pracovného poriadku mesačne x x x x x x x x x x 

Dodržiavanie pracovnej doby denne x x x x x x x x x x 

Dodržiavanie predpisov BOZP a PO 4x ročne x   x   x  x  

Čistota budov a areálu školy denne x x x x x x x x x x 

Šetrenie čistiacimi prostriedkami 4xročne  x  x  x  x   

Čerpanie dovoleniek a NV mesačne x x x x x x x x x x 

 

Zameranie kontroly interval 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6.  

Dodržiavanie pracovnej doby denne x x x x x x x x x x splnené 

Čerpanie a tvorba NV mesačne x x x x x x x x x x splnené 

Čistota na pracovisku denne x x x x x x x x x x splnené 

Osobná hygiena denne x x x x x x x x x x splnené 

Evidencia listov HACCP týždenne x x x x x x x x x x splnené 

Prevažovanie porcií 2xtýždenne x x x x x x x x x x splnené 

Teplota pripravovaných jedál 2xtýždenne x x x x x x x x x x splnené 

Odkladanie a likvidácia vzoriek 2xtýždenne x x x x x x x x x x splnené 

Nutričná hodnota jedál denne x x x x x x x x x x splnené 



 

 

Plnenie úloh hlavnej kuchárky 1xtýždenne x x x x x x x x x x splnené 

 

Plán kontrolnej činnosti – pedagogický úsek ročníky 1. -4. 

Vyhodnotenie kontrolnej činnosti 2018/2019– pedagogický úsek  

Harmonogram pravidelnej kontrolnej činnosti  Zemanová 

Zameranie 

kontroly 

interval 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Plnené dňa 

Poučenie 

žiakov o BOZP 

a PO 

2xročne x        x  7.9.2018 

23.5.2019 

Triedne aktívy 

RR 

3x ročne x   x    x   7.9.2018 

16.1.2019 

18.4.2019 

e- ŽK mesačne x x x x x x x x x x splnené 

e-TK 5 x ročne  x  x  x  x  x splnené 

e-KL 4 x ročne   x  x   x  x 3.-11.2018 

25.1.2019 

2.4.2019 

23.6.2019 

Činnosť ŠKD 4 x ročne  x   x  x  x  20.10.2018 

15.1.2019 

29.5.2019 

Úroveň v-v 

procesu 

mesačne x x x x x x x x x x splnené 

Kvalita v-v 

výsledkov 

4 x ročne   x  x   x  x 3.11.2018 

25.1.2019 

2.4.2019 

22.6.2019 

Dodržiavanie 

VZDP-

hospitačná 

činnosť 

priebežne x x x x x x x x x x Splnené  

Viď. hosp. 

záznam 

Plnenie 

mesačného 

plánu 

mesačne x x x x x x x x x x splnené 

Dodržiavanie 

ŠPŠ 

denne x x x x x x x x x x splnené 

Čerpanie NV, 

dovoleniek 

mesačne x x x x x x x x x x splnené 

Používanie 

IKT vo v –v-

procese 

priebežne x x x x x x x x x x splnené 

Dodržiavanie 

pracovnej doby 

denne x x x x x x x x x x splnené 

Nástup na 

hodiny 

denne x x x x x x x x x x splnené 

 

 
Harmonogram pravidelnej kontrolnej činnosti  Eva Berešová 

 

Zameranie 

kontroly 

interval 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Plnené 

dňa 

Poučenie žiakov 

o BOZP a PO 

2xročne x        x  7.9.2018 

23.5.2019 

Triedne aktívy 

RR 

3x ročne x   x    x   7.9.2018 

16.1.2019 

 



 

 

18.4.2019 

e- ŽK mesačne x x x x x x x x x x splnené 

e-TK 5 x ročne  x  x  x  x  x splnené 

e-KL 4 x ročne   x  x   x  x splnené 

Úroveň v-v 

procesu 

mesačne x x x x x x x x x x splnené 

Kvalita v-v 

výsledkov 

4 x ročne   x  x   x  x splnené 

Dodržiavanie 

VZDP-

hospitačná 

činnosť 

priebežne x x x x x x x x x x Splnené  

Viď. hosp. 

záznamy 

Plnenie 

mesačného 

plánu 

mesačne x x x x x x x x x x splnené 

Dodržiavanie 

ŠP 

denne x x x x x x x x x x splnené 

Čerpanie NV, 

dovoleniek 

mesačne x x x x x x x x x x splnené 

Používanie IKT 

vo v –v-procese 

priebežne x x x x x x x x x x splnené 

Dodržiavanie 

pracovnej doby 

denne x x x x x x x x x x splnené 

Nástup na 

hodiny 

denne x x x x x x x x x x splnené 

 
Vyhodnotenie kontrolnej činnosti 2018/2019– pedagogický úsek  
Harmonogram pravidelnej kontrolnej činnosti  Bernáthová 

Zameranie 

kontroly 

interval 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Plnené dňa 

Poučenie 

žiakov 

o BOZP a 

PO 

2xročne x        x  4.9.2018 

29.5.2019 

Triedne 

aktívy RR 

3x ročne x   x    x   1.10.2018 

10.12.2019 

25.3.2019 

e- ŽK mesačne x x x x x x x x x x splnené 

e-TK 5 x ročne  x  x  x  x  x splnené 

e-KL 4 x ročne   x  x   x  x 5.-10.11.2018 

29.1.2019 

4.4.2019 

26.6.2019 

Činnosť 

ŠKD 

4 x ročne  x  x   x  x  9.10.2018 

10.12.2018 

28.3..2019 

29.5.2019 

Úroveň v-v 

procesu 

mesačne x x x x x x x x x x splnené 



 

 

Kvalita v-v 

výsledkov 

4 x ročne   x  x   x  x 5.11.2018 

25.1.2019 

2.4.2019 

20.6.2019 

Dodržiavanie 

VZDP-

hospitačná 

činnosť 

priebežne x x x x x x x x x x Splnené  

Viď. hosp. 

záznam 

Plnenie 

mesačného 

plánu 

mesačne x x x x x x x x x x splnené 

Dodržiavanie 

ŠPŠ 

denne x x x x x x x x x x splnené 

Čerpanie 

NV, 

dovoleniek 

mesačne x x x x x x x x x x splnené 

Používanie 

IKT vo v –v-

procese 

priebežne x x x x x x x x x x splnené 

Dodržiavanie 

pracovnej 

doby 

denne x x x x x x x x x x splnené 

Nástup na 

hodiny 

denne x x x x x x x x x x splnené 

 
 

 

 

Vyhodnotenie hospitačnej činnosti, šk.rok 2018 / 2019, 1.-4.ročník, bežné triedy,            Mgr. Zemanová 

Oblasť   

Počet hodín Hospitujúci Počet hodín Hospitujúci 

Človek a hodnoty 

 

    

Človek a spoločnosť 

 

    

Človek a svet práce 

 

    

Človek a príroda 

 

2 ZRŠ 1 RŠ 

Jazyk a komunikácia 

 

4 ZRŠ   

Matematika a práca 

s informáciami 

 

5 ZRŠ   

Umenie a kultúra 

 

1 ZRŠ   

Zdravie a pohyb 

 

2 ZRŠ   

ŠKD 

 

6 ZRŠ   

Spolu: 

 

21 

 

 

Vyhodnotenie hospitačnej činnosti, šk.rok 2018 / 2019, 5.-9.ročník, bežné triedy,           Mgr. Berešová 

Oblasť   



 

 

Počet hodín Hospitujúci Počet hodín Hospitujúci 

Človek a hodnoty 

 

  1 ZRŠ 

Človek a spoločnosť 

 

1 RŠ, ZRŠ 1 ZRŠ 

Človek a svet práce 

 

    

Človek a príroda 

 

2 RŠ, ZRŠ 2 RŠ 

Jazyk a komunikácia 

 

5 RŠ, ZRŠ   

Matematika a práca 

s informáciami 

 

4 RŠ, ZRŠ 1 ZRŠ, vedúca PK 

Umenie a kultúra 

 

    

Zdravie a pohyb 

 

    

Spolu:  17 

 

 

Vyhodnotenie hospitačnej činnosti, šk.rok 2018 / 2019, 1.-4.ročník VIN 

Oblasť   

Počet hodín Hospitujúci Počet hodín Hospitujúci 

Človek a hodnoty 

 

    

Človek a spoločnosť 

 

  1 RŠ, ZRŠ 

Človek a svet práce 

 

    

Človek a príroda 

 

1 ZRŠ 1 RŠ, ZRŠ 

Jazyk a komunikácia 

 

1 ZRŠ 1 ZRŠ 

Matematika a práca 

s informáciami 

 

1 ZRŠ   

Umenie a kultúra 

 

  1 ZRŠ 

Zdravie a pohyb 

 

    

ŠKD 

 

1 ZRŠ 1 ZRŠ 

 

Vyhodnotenie hospitačnej činnosti, šk.rok 2018 / 2019, 5.-9.ročník VIN 

Oblasť   

Počet hodín Hospitujúci Počet hodín Hospitujúci 

Človek a hodnoty 

 

    

Človek a spoločnosť 

 

2 ZRŠ   

Človek a svet práce 

 

  1 ZRŠ 

Človek a príroda 

 

1 ZRŠ 1 ZRŠ 

Jazyk a komunikácia 

 

2 ZRŠ 1 ZRŠ 

Matematika a práca 

s informáciami 

  1 ZRŠ 



 

 

 

Umenie a kultúra 

 

    

Zdravie a pohyb 

 

    

Spolu:  18 

 
 

 

Vyhodnotenie Plánu výchovného poradcu 
Celoročná činnosť výchovného poradcu vychádzala z Plánu práce výchovného poradcu 

vypracovaného na roky 2018 – 2021. 

Hlavným cieľom prevencie sociálno-patologických javov v školskom prostredí bolo aj 

v tomto školskom roku dosiahnuť, aby mal každý žiak na úrovni primeranej svojmu veku 

vedomé úsilie uprednostňovať zodpovedné, t. j. nie rizikové správanie a zdravie neohrozujúci 

spôsob života. 

Podstatou prevencie v školskom prostredí bolo pôsobenie na žiakov, aby získali základné 

predpoklady pre: 

• veku primeranú odolnosť voči stresu a negatívnym zážitkom 

• schopnosť robiť samostatné, resp. správne rozhodnutia 

• schopnosť konštruktívne riešiť problémy, resp. vyhľadať pomoc pri ich riešení 

• vyhranený negatívny vzťah, postoj k užívaniu návykových látok a prejavom agresívneho 

  správania 

• uplatňovanie adekvátnych sociálno-psychologických (komunikačných) zručností 

Základom prevencie bol rozvoj všeobecných kompetencií žiakov s dôrazom na: 

- rozvoj sociálnych spôsobilosti, ktoré sú nápomocné pri orientácii v sociálnych vzťahoch,  

- formovaní zodpovednosti za vlastné správanie a uvedomovaní si dôsledkov konania,  

- posilňovanie komunikačných spôsobilosti, s cieľom nasmerovať a získavať žiakov k 

preferovaniu konštruktívneho riešenia problémov a konfliktov, nácviku adekvátnych reakcií 

na stres, neúspech a kritiku,  

- vytváranie pozitívnej sociálnej klímy v prostredí školy, ktorej základom je atmosféra 

dôvery, bezpečia, istoty a prijatia,  

- formovanie pozitívnych postojov k spoločenským, mravným, morálnym a humanistickým 

hodnotám. 

Predpokladom a podmienkou rozvoja sociálnych kompetencií je výber takého súboru 

vedomostí v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu, ktoré majú funkčné využitie v 

aktuálnom priestore a čase, t. j. vychádza sa zo skúseností žiakov, z ich rodinného a 

spoločenského prostredia. Nevyhnutnou podmienkou je používanie interaktívnych  metód. 

Ciele a úlohy v aktuálnom školskom roku:  
 

- vykonávať poradenskú činnosť v oblasti prevencie delikventného a problémového vývinu 

žiakov - splnené 

- poskytovať individuálne aj skupinové konzultácie žiakom a ich zákonným zástupcom pri 

riešení výchovných a vzdelávacích problémov a navrhovať ich riešenie a predbežné opatrenia 

- splnené 

- sústavne a aktívne spolupracovať s pedagogickými  zamestnancami školy,  pri 

koordinovanej spolupráci rodiny a školy dbať na to, aby sa rodičia včas dozvedeli o 

problémoch svojich detí, resp. o ich správaní, prospechu a dochádzke - splnené 

- spolupracovať s centrami výchovnej a psychologickej prevencie pri ochrane žiakov pred 

negatívnymi sociálno-patologickými javmi – splnené 



 

 

- v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa priebežne monitorovať správanie sa žiakov a ich 

zmeny, v prípade potreby zabezpečiť ich aktívnu ochranu – spolupráca so Sociálnou 

kuratelou, CPPPaP, PZ a MsP - splnené 

- pripraviť a realizovať osvetovú činnosť, aktivity, prednášky a besedy, zamerané na zvýšenie 

informovanosti žiakov, za  úzkej spolupráce s  triednymi učiteľmi, rodičmi a pracovníkmi 

rôznych inštitúcií a poradenských centier - splnené 

- v súvislosti s prevenciou sociálno-patologických javov a kriminality naučiť žiakov a 

učiteľov niesť zodpovednosť za svoje činy a súčasne zvýšiť ich vedomie o trestnoprávnej 

zodpovednosti - splnené 

- uskutočniť opatrenia na zamedzenie a elimináciu všetkých foriem fyzického alebo 

psychického týrania, šikanovania, poškodzovania, zneužívania, zanedbávania, alebo 

nedbalého zaobchádzania, vypracovaný a zrealizovaný dotazník Sociálna klíma v triednom 

kolektíve, ktorý bol vyhodnotený s triednymi učiteľmi s odporúčaniami -  splnené 

-v rámci Národného programu Boja proti obchodovaniu s ľuďmi sprostredkovať informácie o 

rizikách práce v zahraničí a prevencií pred neľudským zaobchádzaním – spolupráca so 

Združením Storm - splnené 

V priebehu školského roka bolo uskutočnených 31 pohovorov výchovnej poradkyne so 

žiakmi s problémovým správaním a v prípade potreby aj s ich rodičmi a sociálnym 

pracovníkom školy. /viď. Zápisnice z pohovorov/. Zároveň boli žiakom poskytnuté aj 

individuálne konzultácie počas vyučovania, ktorí potrebovali poradiť s rodinnými alebo 

osobnými problémami. 

Konkrétne aktivity za tento školský rok sú rozpracované vo Vyhodnocovacích správach 

koordinátora prevencie šikanovania, protidrogovej výchovy a ľudských práv, ktoré sú 

súčasťou Plánu výchovného poradcu. 

 

 

 

Vypracovala: Ingrid Tarková 

výchovná poradkyňa 

 

 

Vyhodnocovacia správa koordinátora prevencie proti šikanovaniu  2.stupeň 

šk. r 2018/2019 
Šikana je jav, ktorý rezonuje v našej spoločnosti. Vplyvom rýchleho životného štýlu, 

veľkej migrácie obyvateľstva sa často stávame bezbrannými voči rôznym vplyvom, najmä 

negatívnym. Ťažisko výchovy sa čoraz viac presúva na inštitúcie, ktoré sú nútené nahrádzať 

absentujúcich rodičov. Chýbajú nám reálne pozitívne vzory.  

Naša škola ZŠ Benkova  Nitra patrí medzi sídliskové školy, medzi ktorými si drží 

prvenstvo vo svojej rozlohe a počte žiakov. Prvenstvo nám patrí aj v rámci celého mesta. 

Počet žiakov sa približuje k číslu 1000. Toto číslo vyzerá ohromujúco na papieri, ale za týmto 

číslom je aj 1000 rôznych osobností, ktoré sa stretajú v tomto životnom bojisku a snažia sa 

spolu koexistovať. 

Pri tomto počte, pri toľkých osobnostiach, toľkých rôznych požiadavkách na 

výchovno vyučovací proces sa vyskytnú aj nejaké úskalia. Hrdíme sa tým, že aj negatívne 

a nepriaznivé situácie nezametáme pod koberec, ale v spolupráci s rodičmi, výchovným 

poradcom, konzultantom mestskej polície i centrom pedagogicko psychologického 

poradenstva sa ich snažíme riešiť. 

Naši učitelia sa aktívne zapájajú : rôznymi rozhovormi so žiakmi, rannými 

komunitami, počas prestávok a dozorov na chodbách, taktiež v poobednej činnosti, na 

exkurziách a výletoch, organizujeme besedy, na škole funguje školský parlament,  



 

 

preventívne programy, skúmame mikroklímu triedy, aktívne spolupracujeme s rodičmi – aj 

cez internetovú žiacku knižku. 

Ciele a úlohy koordinátorky prevencie šikanovania na školský rok 2018/ 2019 
 do Preventívneho programu školy zaangažovať členov školského parlamentu 

/navrhnúť vlastné formy  preventívnej činnosti a opatrenia, ktoré budú eliminovať 

možnosť šikany v škole/ 

splnené : oboznámenie členov parlamentu, ktorí následne informovali žiakov svojej 

triedy, dôležitosť rozhovoru s dospelým 

  infoletáky – konkrétne kroky, ako sa nestať šikanovaným, ako riešiť záťažové 

situácie, u koho hľadať pomoc..., umiestnenie na nástenných novinách v triede 

splnené 

  umiestnenie panelov s plagátmi, výtvarnými a písomnými prácami, postermi, 

letákmi  žiakov s tematikou šikanovania na kritických miestach školy  

splnené 

  v spolupráci so sociálnym poradcom školy poskytovať tréningy asertivity pre 

prípadné obete šikanovania 

splnené : spolu s výchovnou poradkyňou sme sa zúčastnili školenia Ochrana detí pred 

násilím, kampaň Týka sa ma to, Sexuálne zneužívanie detí cez internet ,ktorú zrealizoval 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra Odbor sociálnych vecí a rodiny, konalo sa 

multidisciplinárne stretnutie s pracovníkmi sociálneho odboru, mestskej polície, štátnej 

polície, kuratelou, centrum pedagogicko psychologického poradenstva 

 monitorovať stav šikanovania v škole formou anonymného dotazníka /2x ročne/ 

splnené : dotazníky sa zrealizovali, prebrali sa na triednických hodinách a rodičia boli 

oboznámení na triednych rodičovských združeniach, taktiež s výsledkami boli 

oboznámení všetci pedagógovia na Pedagogickej rade 

 realizovať besedy zamerané na rozvoj sociálnych zručností v spolupráci aj CPPaP, 

mimovládnymi organizáciami 

splnené : realizovali sa besedy s preventistom mestskej polície na II. stupni 

zrealizovaná beseda pre 3. – 4.ročníky s preventistkou Acetsr.sk proti šikane „ Buď 

kamarát“ 

 

 zdôrazniť pojem KYBERŠIKANA a ako bojovať 

splnené : na triednických hodín zakomponované v plánoch a zrealizované 

Každý triedny učiteľ nenásilnou formou rozhovoru, prednášok či besied dopĺňal 

preventívny program v rámci triednických hodín, ranných komunít i na vyučovacích hodinách 

v rámci svojho predmetu ( predovšetkým BIO, OBN, ETV, SJL, cudzie jazyky). 

Učitelia našej školy sú preškolení  preventistom mestskej polície, vedia rozoznať 

znaky, obeť i agresora a ako poskytnúť základnú pomoc. Úzka spolupráca je s výchovným 

poradcom, s ktorým v koordinácii sa nám podarilo zachytiť a zminimalizovať prejavy šikany 

v triedach. Najviac rezonovala situácia v 5.A, kde prechod na II. stupeň zhoršil medzitriedne 

vzťahy. 

Základ práce je na triednych učiteľoch, ktorí by mali poznať a pracovať so svojou 

triedou.  

Tento školský rok sa zameriaval: 

* na vymedzenie pojmu šikana, príznaky, riešenia, pravidlá triedy, pri vyšších 

ročníkoch zdôraznenie trestnoprávnej zodpovednosti.  

*nový fenomén je kyberšikana: nebezpečenstvo a nástrahy na sociálnych sieťach – 

zdôraznenie zásad používania, bezpečný internet, rodičovská zámka 

Deň počítačovej bezpečnosti 30.11 



 

 

* každý sme iný – všetci rovnakí/ extrémizmus : december KOS Živá knižnica, reálne 

príbehy ľudí s hendikepom a ich bežný život v spoločnosti 

Medzinárodný deň tolerancie 

*detské krízy, efektívne riešenie problémov, ako spolu vychádzať, správne 

komunikovať, pomoc slabším, príprava na vyučovanie, neupadnúť  do smútku a osamelosti 

Deň detí : spoločenské hry s pravidlami spolupatričnosti 

Nezrealizované:  

, relácia v školskom rozhlase obsahovo zameraná na vymedzenie pojmu šikana – 

nahradené triednickými hodinami 

, články v školskom časopise zamerané na prevenciu proti šikane 

, motivačný hudobný program – presýtenosť inými akciami 

Návrhy a plány do budúceho roku vyplývajúce z plánu na rok 2018/2019 

 zapojenie do 1. ročníka projektu : Škola bez násilia realizovaného IUVENTOU 

 spolupráca s CPPPaP: analýza mikroklímy v 5.ročníkoch, zvládnutie prestupu na II. 

stupeň, zdôraznenie podpory, pomoci a priateľských vzťahov v triede 

 rozšíriť spoluprácu s I. stupňom, zamedzenie prvotných prejavov šikany 

 úspešná koordinácia s triednymi učiteľmi, výchovným poradcom a preventistami 

 

 

 

 

vypracovala Mgr. Z. Bartošová, 

koordinátor prevencie proti šikanovaniu pre 2.stupeň 

 

 

 

 

 

Hodnotiaca správa MZ ŠKD v školskom roku 2018/2019 klasické triedy 

Kladne hodnotím:  

 osobnosť vychovávateliek, individuálny prístup k deťom 

 dobrá spolupráca s rodičmi a triednymi učiteľkami 

 dobré športové vybavenie školy, zakúpenie outdorových strojov a preliezačiek na 

školský    

 dvor 

 tvorivú aktivitu detí v záujmových a klubových činnostiach 

Nedostatky: 

 nerešpektovanie časového harmonogramu zo strany rodičov 

 narúšanie prebiehajúcich aktivít prichádzajúcimi rodičmi 
  

2. Aktivity žiakov 

  V oblasti pohybovej výchovy: 

- súťaž vo vybíjanej 

- turnaj vo futbale pre 4. ročníky 

- štafetové hry: Michaličková, Jankovičová, Vargicová, Baniarová 

- súťaž v hode loptičkou do terča – 1. a 2. ročník: Kollárová 

- olympijské hry – 1. ročník: Fáziková 

- športové súťaže pri príležitosti Dňa Zeme – 1. a 2. ročník: Kazánová, Levická 

 



 

 

 V oblasti kultúrno-spoločenskej: 

- vianočný program – vianočné mestečko a vystúpenie pre škôlkárov: Ambrušová 

- vianočný bazár hračiek medzi triedami – vych. 3. a 4. ročníkov 

- poznaj svoje mesto – kvíz pre 1. ročníky:  Kollárová, Molnárová 

- súťaž z prírodovedy pre 3. ročníky: Mikulová 

- zdobenie medovníkov: Mikulová 

- výtvarné súťaže: nakresli svoj dom – 1. ročníky: Fáziková 

                               jarná a letná súťaž – 4. ročníky:  Vargicová 

                              Zálužská paleta – výtvarná súťaž: Mikulová, Michaličková, Kazánová 

                              zasielanie príspevkov do časopisu Adamko: Kollárová                                 

- šachový turnaj: Tomanová 

V oblasti čitateľskej gramotnosti: 

- návšteva Krajskej knižnice A. Kmeťka – účasť na besedách a čitateľskej súťaže: Vargicová 

Dlhodobé a trvalé aktivity v starostlivosti o životné prostredie – triedenie odpadu, šetrenie 

energiou, starostlivosť o zeleň a úpravu okolitého prostredia. 

V oblasti ochrany zdravia:  

- besedy o Prvej pomoci a ukážky so študentmi SZOŠ: Levická, Kazánová 

- Deň narcisov:  Levická 

Iné aktivity: 

- príspevky ŠKD na internetovú stránku školy: Kazánová 

- výlety s triednymi učiteľkami: Tomanová, Kandelová 

- škola v prírode: Tomanová, Vargicová 

- časopis Benkáčik – 5. číslo: Mikulová, Kazánová 

3. Spolupráca s inými inštitúciami 

- pedagogická prax študentov UKF Nitra 

- hasičský zbor Nitra: Baniarová 

- Liga proti rakovine: Levická 

4. Účasť v projektoch 

- projekt na podporu športu: Kandelová 

- projekt na podporu kultúry: Kandelová    

 

 

 

 

Vypracovala: Bc. Edita Kazánová 

Vedúca MZ ŠKD klasické triedy 

 

 

 

 

Záverečná hodnotiaca správa  ŠKD VIN 

školský rok 2018/19 

1. Vyhodnotenie práce MZ ŠKD - VIN 

Počet zasadnutí MZ ŠKD - VIN: 4 

Analýza plnenia úloh vychádzajúcich z plánu MZ z pohľadu jednotlivých oblastí 

členenia činnosti ŠKD:  

Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD - VIN bola vykonávaná podľa vopred 

vypracovaného plánu práce pre príslušný rok, plánu výchovno-vzdelávacej činnosti, plánu 



 

 

práce MZ-ŠKD VIN a zároveň vychádzajúc z výchovného programu školského klubu 

Benkáčik. Činnosť s deťmi sa uskutočňovala v siedmych oddeleniach.  

Hlavnou úlohou práce vychovávateliek vyplývajúcou z plánu práce ŠKD a bolo 

vytvárať kvalitné podmienky na rozvoj harmonickej osobnosti každého dieťaťa, rozvoj 

jeho nadania, talentu, vedomostí, zručností a schopností.  

- záujmová činnosť - veľký dôraz kládol na uspokojovanie individuálnych 

záujmov a potrieb žiakov, na rozvoj tvorivosti, fantázie, nadania a kreativity 

- klubová činnosť -  päť klubov, z toho dva zamerané na umelecké činnosti 

(Čitateľský klub - Bisová, Veselé štetce – Zaujecová) a dva kluby sa zaoberali 

športovými aktivitami (vybíjaná – Himlerová, Szakallová, športový klub – 

Marinová, Bisová), jeden klub praktickej činnosti (Malý kuchárik - Ozábalová, 

Kurucová). Klubová činnosť prebiehala jedenkrát do týždňa. Okrem klubov 

v rámci školského klubu deti navštevovali krúžky organizované CVČ Domino, 

krúžky pod vedením p. učiteliek a externých pracovníkov.  

- estetická oblasť výchovy (literárna, výtvarná, hudobná) - Deti sa zúčastňovali 

súťaží a prehliadok organizovaných v rámci celého ŠKD, ktoré boli zamerané 

práve na prejavovanie ich záujmov, zručností a talentu v rôznych oblastiach 

(literárna súťaž, výtvarné a športové súťaže, Talentárium...)  

2. aktivity v oblasti telesnej, pohybovej, oddychovej a rekreačnej činnosti boli 

orientované hlavne na pobyt na čerstvom vzduchu, psychickú relaxáciu a  odpočinok 

po vyučovaní, zvládnutie základných pohybových aktivít, vychádzky, zdravý životný 

štýl a uvedomelú starostlivosť o svoje zdravie.   

V rámci vzdelávacej činnosti a príprave na vyučovanie sme sa venovali hlavne 

rozvoju zodpovednosti, samostatnosti, pozornosti a logického myslenia detí formami ako 

sú didaktické hry, logické a problémové úlohy, pozorovanie, objavovanie, 

experimentovanie, riešenie netradičných úloh, vo vzdelávacej činnosti sa aktívnejšie 

venujeme práci s interaktívnou tabuľou vo všetkých oddeleniach, túto činnosť hodnotím 

veľmi pozitívne - ďalej práca s knihou, časopisom, riešenie rébusov, hádaniek, krížoviek 

a iných.  

Prezentovanie sa na verejnosti: nácvik programov na spoločenské podujatia 

pre verejnosť a rodičov, besiedky v triedach, karnevalu, Talentária v rámci 

Medzinárodného dňa detí, príprava a predaj darčekov na každoročnom vianočnom 

jarmoku, jesenná akcia pre starých rodičov - Tekvičkári, besedy a iné. Zúčastnili sme sa 

výtvarnej súťaže, ktorú každoročne organizuje Centrum voľného času Dominom a  iných 

výtvarných súťaží. 

Vzájomná spolupráca vychovávateliek prebiehala hlavne v rámci spoločných 

podujatí a aktivít, medzitriednych aktivít v jednotlivých ročníkoch, vymieňania skúsenosti 

a námetov na prácu. Konkrétna spolupráca sa vykonávala predovšetkým v športových 

a iných súťažiach na šk. dvore počas relaxačnej a rekreačnej činnosti, i počas aktivít 

záujmovej činnosti.  

Svoju činnosť sme prezentovali na zriadenej internetovej stránke nášho školského 

klubu, na sociálnej sieti, v regionálnej televízii Nitrička, pravidelne sme sa podieľali na 

výzdobe budovy školy, usporiadali sme malé výstavky našich výtvarných a  literárnych 

prác.  

3. Aktivity žiakov v jednotlivých oblastiach a prezentácia na verejnosti: 

estetická – výtvarné súťaže  

Po stopách M.R.Štefánika (ZŠ Benkova) – účasť detí klubu Veselé štetce ( p. Zaujecová) 

Radost Evrope 2019 (Srbsko)  - účasť detí klubu Veselé štetce (p. Zaujecová) 



 

 

„Fantázia“ (Domino) - účasť detí klubu Veselé štetce (p. Zaujecová) 

 

Program – Povedz mi čo čítaš                                                   roč. 1-5 

program – Country bál                                                              roč. 1-5 

jesenná akcia pre starých rodičov - Tekvičkári                         roč. 1-5 

literárna súťaž „Vlastným perom“                                            roč. 1-5 

beseda o alergiách                                                                     roč. 1-5  

Fašiangový karneval                                                                  roč. 1-5 

vianočný jarmok                                                                        roč. 1-5 

Hobby - párty stretnutie     2x                                                    roč. 1-5 

Burza pre rodičov „Pomôžme si navzájom“                               roč.1-5 

stavanie Mája                                                                            roč. 1-5 

Talentárium k MDD                                                                 roč. 1-5 

program a opekanie ku Dňu otcov                                             roč. 1-5 

Galéria prác klubu „Veselé štetce“                                            roč.1-5 

návštevy Divadelných predstavení Staré Divadlo Nitra 3x 

                                                       Divadlo Svetielko   1x 

pohybové – športovo-pohybové hry, športové súťaže v rámci jednotlivých oddelení 

(futbal, prehadzovaná, vybíjaná, stolný tenis, skoky, preskoky, hody...)  

prírodovedná a enviro – kvízy, rozhovory, výroba plagátov, práca s internetom, 

knihami, aktívne sledovanie dokumentov, pozorovanie drobných živočíchov na školskom 

ihrisku a prinesených domácich zvierat,  

dopravná – vychádzky s dopravnou tematikou, súťaž na kolobežkách, súťaž Poznaj 

dopravné značky, kvízy... 

spolupráca -  CVČ Domino, UKF 

 

 

 

 vypracovala: Mgr. Zuzana Zaujecová,  

vedúca MZ ŠKD VIN 

 

Vyhodnotenie činnosti „Výchova k ľudským právam“ 

 

Pri realizácii všetkých podujatí podľa Plánu výchovy k ľudským právam sme vychádzali aj 

z nasledovných národných programov a projektov: Národný plán výchovy k ľudským 

právam, Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi, Národný akčný plán rodovej 

rovnosti, Akčný plán predchádzania všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, 

antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie, Celoštátna stratégia ochrany a podpory 

ľudských práv a Koncepcia boja proti extrémizmu na roky 2015 – 2019. 

September:  

Príprava Plánu výchovy k ľudským právam – pripravila Berešová 

Distribúcia materiálu „Dohovor o právach dieťaťa“ do všetkých tried 2.stupňa – Kováčová 

Október: 
Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi /19.10.2018/ - 9.ročníky – prednáška 

STORM- zorganizovala Tarková I. a Kováčová Z. 

Upevnenie medziľudských vzťahov- vzťahy v kolektíve - 25.10.2018/-riadená diskusia – 5.B 

trieda- Kováčová Z. 

November:  

Osobnostný a sociálny rozvoj: Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí /19.11.2018/ 

– rozhlasová relácia + riadené diskusie THF,  reláciu pripravila Kováčová Z. 



 

 

Projekt BEZ MODRÍN: Bubnovačka /19.11.2018/ NO Slniečko/ zúčastnili sa žiaci 5.B 

a 7.A,7.C roč. -  realizácia Mandalíková M. a Kováčová Z.  

December: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: Vianočný minibazár pre Emku a Paľka Brindzovích 

/07.12.2018/ – pripravila Mandalíková M. a TU, vyzbieralo sa 1838,64.- € 

Január: 

Európska dobrovoľnícka služba- besedy -9.roč. + 8.U /22.1.2019 a 25.1.2019/- zrealizovala- 

Kováčová Z. 

Február: 

Prednáška na tému „Rodová rovnosť“ (SNSĽP),  /8.3.2019/ - 7.ročník, zorganizovala 

Kováčová Z. 

Marec: 

Prednáška na tému: Ľudské práva a práva dieťaťa-  /SNSĽP/  -  /19.03.2019/-zorganizovala 

Kováčová Z. – 5.ročníky 

Európsky týždeň boja proti rasizmu a xenofóbii – sprievodné podujatie: Farebný týždeň  

/18.-22.03.20189/ – 1.-9.roč., pripravila Mandalíková+TU, riadené diskusie THF 

(www.bezpre.sk), 5.-9.ročník 

Návšteva židovského múzea v Bratislave v rámci výchovy k náboženskej tolerancii a 

multikultúrnej výchovy /29.3.2019/ – 7.ročník – koordinátor Kováčová Z. 

Apríl: 

Európsky deň akcií za práva migrantov /02.04.2019/ – rozhlasová relácia, pripravila 

Kováčová Z. 

Verejná zbierka „Deň narcisov“  - 11.04.2019 - /460,18eur/ + rozhlasová relácia, 1.-9.ročník, 

zodpovedná Mandalíková M. a Levická  

„Právo na spravodlivý proces“ - návšteva súdnych pojednávaní., zorganizovala Kováčová Z., 

triedy: 8.A,8.B, 8.C, 8.T ,8.U  /24.4.2019 a 03.06.2019/ 

Máj: 

Týždeň modrého gombíka Unicef /  389,30  eur/ –  1.-9.  roč.organizovala Kováčová Z. 

a Mandalíková  

 Jún: 

Školské kolo „Olympiáda ľudských práv“ - 8.A,B,C 8.T, 8.U pripravila Kováčová Z. /dňa 

10.06.2019 /  - 1.miesto – 8.U trieda, 2.miesto 8.A trieda a 3.miesto 8.T trieda 

Trestná činnosť- interaktívna beseda v spolupráci s p. Baniarovou – 8.ročník+ 9.C –

zorganizovala Kováčová 

„Filmový klub“ – projekcia dokumentárnych filmov s ľudsko-právnou tématikou a následnou 

diskusiou pre 8.T (nehejtuj.sk), koordinátor Kováčová Z. /17.06.2019/ 

Iné aktivity: 

Projekt „Mladí v projekte - Vzdelávanie“ (Mesto Nitra, CVČ Domino, FF UKF), na 

stretnutiach sa zúčastnili:  Števková/8.A/, Kudriová /8.A/, Klocoková 8.A/, Kostolanská /8.A/,  

Rigová /8.A/, Sulková /8.A/,Bóri /8.T/, Lysičan /8.T/, Ivan /8.U/, Gardianová /8.U/ školský 

koordinátor Mandalíková 

Príprava tematických násteniek – celoročne, zodpovedná Kováčová 

Príprava rozhlasových relácií – celoročne, zodpovedná Kováčová 

Výtvarná súťaž : „Ľudské práva očami detí“ – apríl 2019  /celoslov.súťaž podporovaná 

Min.spravodlivosti SR/ -Kochanová 

„Radosť Európy 2019“ – jún 2019 /medzinárodná súťaž, Srbsko - Kochanová 

Tvorba medziľudských vzťahov -besedy s preventistom MsP p. Duchoňom na tému: 

„Sociálna klíma v triednom kolektíve“ 5.-8.roč. - celoročne 

Pravidelná kontrola a spracovanie podnetov – SCHRÁNKY DOVERY,- zodpovedná 

Berešová E. 

http://www.bezpre.sk/


 

 

Vyhodnotenie činnosti „Výchova k ľudským právam“ na I.stupni 
Právo na vzdelanie –  riadený rozhovor /28.3.2019/ - 3.a 4.roč. – zrealizovala Moravčíková J.  

 Beseda s preventistkou- p.Monika Mezeiová z firmy Acetsr.sk    3. + 4. roč. 

 /20. - 22.5.2019/ 

Medzinárodný deň za odstránenie chudoby – zrealizovala Linderová 

Projekt - "Tenisky nás spoja"- /16.5.2019/ -  zrealizovala p. Gregušová 

Medzinárodný deň tolerancie – zrealizovala Linderová- 3.roč - /30.10.2019/ 

Výchove k ľudským právam sa počas školského roka venovali všetci triedni učitelia podľa 

jednotlivých Plánov TU na THF a  ranných komunitách. 

 

 

 

 

Vypracovala : Mgr. Zuzana Kováčová,  

koordinátorka pre Ľudské práva 

 

Vyhodnotenie činnosti Žiackeho parlamentu  

Všetky podujatia Žiackeho parlamentu sú úzko späté s Výchovou k ľudským právam. 

September:  

Voľby členov a vedenia ŽP, príprava programu ŽP – pripravila Mandalíková  

Multikultúrna výchova + tvorba a prezentácia projektov – spolupráca na príprave Európskeho 

dňa jazykov – tvorivé dielne  

Osobnostný a sociálny rozvoj + Rozvoj finančnej : Zbierka BIELA PASTELKA (21.9.2018): 

vyzbierali sme 179,55 € 

November:  

Environmentálna výchova: Zber papiera (22. – 26.10.2018), koordinátor Horičková, výsledky 

Pukanová  

Osobnostný a sociálny rozvoj: Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí Projekt BEZ 

MODRÍN (19.11.2018): Bubnovačka (NO Slniečko) zúčastnili sa VII.A, C, V.B, dozor 

Kováčová Z., Tarková I., Mandalíková M. 

December:  

Osobnostný a sociálny rozvoj + Rozvoj prezentačných zručností: Vianočný minibazár pre 

Emku a Paľka Brindzovích (7.12.2018) –- pripravila Mandalíková a TU – vyzbieralo sa 

1838,64 €  

Január: 

Osobnostný a sociálny rozvoj: ZBIERKA TRVANLIVÝCH POTRAVÍN A DROGÉRIE 

(25.1 – 31.1.2019) – pripravila Mandalíková a TU 



 

 

Február:  

Environmentálna výchova + osobnostný a sociálny rozvoj: Deň Sv. Valentína - Súťaž o naj 

fotku so zvieracím miláčikom, 1.-9.ročník, koordinátor Mandalíková 

Marec:  

Výchova k ľudským právam: Farebný týždeň - Európsky týždeň boja proti rasizmu (18.-

22.03.2019) – 1.-9.roč., pripravila Mandalíková 

Apríl:  

Ochrana života a zdravia + osobnostný a sociálny rozvoj: Deň narcisov (11.4) – finančná 

zbierka a rozhlasová relácia, zodpovedná Levická, Mandalíková – vyzbieralo sa 460,18 € 

Máj:  

Výchova k ľudským právam: Týždeň modrého gombíka Unicef– organizovala Mandalíková, 

Kováčová – vyzbieralo sa 389,30 € 

Jún:  

Osobnostný a sociálny rozvoj: VIII. Juniáles – školský ples (uskutoční sa 25.06.), pre 5.-9.roč. 

organizuje Mandalíková  

Vyhodnotenie činnosti ŽP – pripravila Mandalíková 

Iné aktivity:  

Rozhlasové relácie a tematické nástenky v oboch budovách školy – žiaci vybraných tried, 

zodpovedná Mandalíková  

Zber papiera 2x – propagácia  

Účasť na zasadnutiach a podujatiach ŽP v Nitre (CVČ Domino) – Zuzana Števková, Mariana 

Kudriová (8.A)  

Projekt „Mladí v projekte - Vzdelávanie“ (Mesto Nitra, CVČ Domino, FF UKF), na 

stretnutiach sa zúčastnili Z. Števková, M. Kudriová, M. Rigová, S. Klocoková, N. 

Kostolanská, S. Sulková (8.A), Ivan Matúš, Karen Gardianová (8.U), Lysičan Marek, 

Christian Bori (8.T) - školský koordinátor Mandalíková  

 

Vypracovala: Mgr. Miriama Mandalíková, koordinátor Žiackeho parlamentu 

 

 

Vyhodnotenie práce školskej knižnice 
 

Hlavné úlohy: 

- Systematicky budovať školskú knižnicu. Informácie a dokumenty nevyhnutné pre 

činnosť knižnice čerpať na www.spgk.sk a www.proflib.sk 

http://www.spgk.sk/
http://www.proflib.sk/


 

 

Úloha splnená                                                               

        zodp.: Ľ. Barátová 

- Dopĺňať knižný fond podľa finančných možností školy, zapájaním sa do projektov, 

prípadne za spoluúčasti sponzorov 
 

Úloha čiastočne splnená                                           zodp.:  Ľ. Barátová 

- Evidovať prírastky knižného fondu elektronicky, označovať a ochraňovať knižné 

jednotky 

Úloha splnená                                                              

        zodp.: Ľ. Barátová 

 

- Motivovať a podporovať žiakov k zapájaniu sa do čitateľských súťaží, prehliadok 

a k samostatnej literárnej tvorbe 

 

Úloha splnená                                                               

 zodp.: vyučujúci SJL 

 

- Čitateľskou a informačnou výchovou prispievať k rozvoju čitateľskej, informačnej, 

digitálnej gramotnosti žiakov 

 

Úloha splnená                                                              

 zodp.: všetci vyučujúci 

 

- Spolupracovať s vedúcimi MZ a PK pri organizovaní školských kôl súťaží 

Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Rozprávkové vretienko a pri súťažiach vo 

vlastnej tvorbe žiakov 

 

Úloha splnená                                                              

 zodp.: vyučujúci SJL 

 

- Spolupracovať s Knižnicou Karola Kmeťka pri organizovaní podujatí pre verejnosť 

 

Úloha nesplnená                                                       

 zodp.:         Ľ. Barátová 

 

 

Činnosti školskej knižnice: 

September  

- Hodina čítania III.A, IV.T, IV.U, V.U 

- Hodina slovenského jazyka a literatúry V.U, VI.C, VIII.U 

- Hodina etickej výchovy I.T, I.U, II.T, II.U 

- Zapojenie sa do projektu Záložka do knihy spája školy (triedy 1. stupňa a V.B) 

Október  

- Hodina čítania II.D, II.E, II.T, II.U, III.B, IV.C, V.U 

- Hodina slovenského jazyka a literatúry  II.E, V.U, VIII.U 

- Hodina etickej výchovy I.T, I.U, II.T, II.U 

- Hodina anglického jazyka VIII.T, VIII.U 

- Hodina dramatickej výchovy IV.B 



 

 

V októbri sa začala aj krúžková činnosť. V školskej knižnici sa pravidelne organizujú tieto 

záujmové útvary: 

Objavujeme povolania 

Čitateľský krúžok 

Anglická dráma 

November  

- Hodina čítania II.A, II.E, III.B, IV.A, IV.B, IV.C 

- Hodina slovenského jazyka a literatúry II.E, III.T, III.U, IV.B, VI.T 

- Hodina etickej výchovy I.T, I.U, II.T, II.U, III.T, III.U, V.T, V.U, VI.T, VII.T 

December  

- Hodina etickej výchovy I.T, I.U, II.T, II.U, VII.T, VIII.T, VIII.U 

- Školské kolo súťaže v recitácií povesti Šaliansky Maťko 

Január 

- Hodina čítania II.E, III.A, III.T, III.U, IV.A, IV.B 

- Hodina slovenského jazyka a literatúry  II.A, VI.T, VIII.A 

- Hodina etickej výchovy I.T, I.U, II.T, II.U, III.U 

- Hodina prírodovedy III. 

Február 

- Hodina čítania III.A, III.T, III.U, IV.D, IV.B 

- Hodina slovenského jazyka a literatúry II.D, IV.A, VI.D 

- Hodina etickej výchovy I.T, I.U, III.T, III.U, IV.C, IV.D, V.T, V.U 

- Hodina výtvarnej výchovy II.E 

- Organizácia školského kola recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín 

Marec 

- Hodina etickej výchovy I.T, I.U, II.T, II.U, IV.C, IV.D 

- Marec mesiac knihy II.E 

- Hodina slovenského jazyka a literatúry II.E, III.A, III.T, III.U, IV.A, V.T, VI.T, 

VII.A, VII.B  

- Hodina čítania II.E, III.T, III.U, IV.A, IV.T, IV.U 

- Hodina anglického jazyka IX.T 

- Hodina geografie V.C 

- Hodina dejepisu VI.T 

- Hodina prírodovedy III.T, III.U 

- Hodina informatiky IV.T, IV.U 

- Elektronická evidencia prírastkov knižného fondu, označovanie knižných jednotiek 

- Organizácia školského kola recitačnej súťaže STORY 

- 28.3.2019 Beseda so spisovateľkou Vladislavou Horváthovou 

Apríl 

- Hodina čítania III.A, III.T, III.U, IV.A, IV.B 

- Hodina etickej výchovy I.T, I.U, II.T, II.U 

- Hodina slovenského jazyka a literatúry III.T, III.U 

 

 Priestory školskej knižnice boli tento rok využité aj na zápis prvákov - 1.4.2019 

Máj 

- Hodina dramatickej výchovy IV.B, IV.C 

- Hodina anglického jazyka  I.A 

- Hodina slovenského jazyka a literatúry I.E, III.C, VI.T, VIII.T 



 

 

- Hodina etickej výchovy I.T, I.U, II.T, II.U, VII.T 

- Hodina čítania II.D, II.E, IV.A, IV.B 

- Hodina geografie V.C 

- Poobedná činnosť II.B 

- Využitie priestorov pri tvorbe školského projektu Po stopách M.R. Štefánika 

Jún 

- Hodina čítania II.D, IV.T, IV.U 

- Hodina slovenského jazyka V.B, V.U, V.T, VI.B, VI.C, VI.T, VIII.C 

Nedostatky: 

- Nízka zapojenosť na získavanie finančných prostriedkov na rozširovanie knižného 

fond 

Návrhy na zlepšenie práce školskej knižnice v školskom roku 2018/2019 

 Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti vo všetkých triedach  

 Zapájanie sa do celoslovenských projektov: Záložka do knihy spája školy (I. a II. 

stupeň), Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 

 Spolupráca s Krajskou knižnicou Karola Kmeťka v Nitre 

 Rozširovanie knižného fondu 

 Pokračovať v organizovaní recitačných a literárnych súťaží 

 Sprístupniť knižnicu žiakom aj po vyučovaní vo vyhradených otváracích hodinách 

 Sledovanie vyhlasovania grantových výziev na získanie finančných prostriedkov na 

rozširovanie knižného fondu 

 

 

 

Mgr. Ľubica Barátová 

Školský knihovník 

 

 

 

 

Vyhodnocovacia správa – environmentálna výchova  

September  

- Príprava plánu na školský rok 2018- 2019        zodpovedná: Mgr.H.Horičková PhD. 

- Školenie pre koordinátorov projektu Expedícia Fenomény sveta zameraný na 

zážitkové vyučovanie (p. Horičková, p.Harmata, p.Bernátová) 

- Exkurzia - Námestie Európy – Komárno, protiturecká pevnosť, vodný mlyn 

Kollárovo – 5.A, 5.B (p.Kováčová, p. Kolková) 

-  Festival vedy –Európska noc výskumníkov 2018 – návšteva 12. ročníka 

prestížneho festivalu vedy na Slovensku - Bratislava Stará tržnica – VIN  3.T, 3.U, 7.T 

roč. (p.Máňovská, p.Bajtošová, p.Macáková) 

 

Október 



 

 

- Jesenné fantázie - tvorivé dielne   3. - 4.ročník a  rodičia detí 

- Jabĺčková štrúdieľka - týždeň zdravej výživy -  1. – 4. ročník VIN 

- Týždeň zdravej výživy  - Deň jablka - 3. - 4.ročník 

- Svet okolo nás  - celoštátny vzdelávací projekt zameraný na priblíženie zaujímavých 

kútov našej planéty – formou besedy – aula UKF – VIN 5.- 9. roč. 

- Jesenný zber papiera – relácia do šk.rozhlasu (p.Horičková) 

- Ostrovy života v meste Nitra – akcia zameraná na výrobu hmyzích domčekov pre 

opeľovače v Hideparku v Nitre – triedy 4.T, 4.U 

-  ,, Kombinuj a choď " výtvarná súťaž k európskemu týždňu mobility- alternatívne 

spôsoby cestovania v meste, ktoré sú šetrné k život.prostrediu (p.Kochanová)  

 

November 

- Súťaž v zbere nápojových kartónov, ktorú vyhlásila spoločnosť OZV ENVI - PAK 

a Tetra Pak pre  základné školy v mestách Nitra, Banská Bystrica a Trenčín.  Do zberu 

sa zapojilo 21 triednych kolektívov našej školy. Spolu nazbierali 24,5 kg nápojových 

kartónov, najviac triedy 5.C, 5.U a 5.A. Žiaci z najúspešnejšej triedy 5.C  získali 

osobne od organizátora súťaže diplom, odmeny a edukačné pomôcky o vzdelávaní. 

- Exkurzia do Arboréta Mlyňany SAV  Vieska nad Žitavou – tvorivé dielne, 

prehliadka arboréta spojená s výkladom – triedy 4.A, 4.B (triedne učiteľky) 

 

December 

- týždeň zážitkového vyučovania Fenomény sveta - inovatívny vzdelávací projekt 

založený na využití  nových vzdelávacích materiálov určených na medzipredmetovú 

výučbu. Počas vzdelávacej expedície žiaci 6.T spoznávali jednu z tém, ktorá formuje 

svet okolo nás – vzduch. Fenomény sveta tvoria témy: voda, vzduch, slnko, kultúra 

a komunikácia. Od organizátorov projektu, neziskovej organizácie EDULAB sme 

bezplatne získali kompletne spracované vzdelávacie materiály v digitálnej aj tlačenej 

podobe. Silnou stránkou projektu je objavovanie vedomosti formou expedície, teda 

atraktívne putovanie za poznaním, zážitkové vzdelávanie, získavanie zručnosti 

potrebné pre život, ako tímová spolupráca, čítanie a počúvanie s porozumením, či 

kritické myslenie. 

- Vianočné tvorivé dielne 1.-2.ročník 

- Vianočný minibazár - charitatívny minibazár -  žiacky parlament  

 

https://www.zsbenkova.sk/2016/10/18/jesenne-fantazie-4/
https://www.zsbenkova.sk/2017/01/11/vianocny-minibazar-tomaska/


 

 

 

Január 

- Prikrmovanie vtáčat v zime – triedy 1.stupňa 

- Eko stopa  – VI.B, VI.C, V.A (p.Macáková, p.Horičková) 

Február 

- Zbierka pre nitriansky útulok – žiacky parlament  

- Súťaž o naj fotku s milovaným zvieracím kamarátom spojená s výstavou - žiacky 

parlament 

- Informačný seminár Stromu života, určený pre koordinátorov EV (p.Horičková) 

 

 

Marec 

- Svetový deň vody – relácia do školského rozhlasu (p.Horičková) 

- exkurzia v bratislavskej Spaľovni odpadu vo Vlčom hrdle pre žiakov 5.ročníka 

(5.A,5.B) a 6.ročníka (6.B, 6.D),  kde sa dozvedeli množstvo zaujímavých a 

užitočných informácií o ekologickom nakladaní s odpadom. Žiaci sa zaujímavou a 

interaktívnou formou zoznámili s tým, ako sa odpad správne triedi a čo všetko sa deje 

s odpadom od jeho vhodenia do zbernej nádoby / kontajnera, cez triedenie až po 

energetické využitie. Súčasťou návštevy  bola aj prehliadka spaľovne spojená 

s odborným výkladom (p.Horičková) 

- filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm - pestrý program dokumentárnych filmov 

spojený s besedou v Mlyny Cinemas - Galéria Mlyny -   8.ročník (triedni učitelia) 

Apríl 

- Veľkonočné tvorivé dielne 1.-2.ročník 

- Exkurzia: Čičmany – Rajecká Lesná – spoznávanie krásy slovenskej kultúry 

a tradície našich predkov 6.roč. 

- Deň Zeme – aktivity venované k oslavám ekologicky motivovaného sviatku : 

-  1. – 2. ročník - Projekt Využitie odpadového materiálu  

4. až 7. ročník - eko-výchovný  koncert  ECO RECYKLUJ TOUR s Thomasom 

Puskailerom a  Ondrejom Antálkom spojený s ich autogramiádou. Interaktívny 

program, ktorého súčasťou boli súťaže, kvíz, eko-pesničky či krátke videá so známymi 

osobnosťami šou biznisu. 

              8. a 9.roč. 

https://www.zsbenkova.sk/2017/01/10/prikrmovanie-vtacat-zime/
https://www.zsbenkova.sk/2017/04/22/svetovy-den-vody/
http://5.ro/


 

 

      -  kultúrno náučné predstavenia na tému Výstrel, ktorý zmenil svet (oblasť -

história,politológia)od spoločnosti PANSOPHIA n.o. 

      - 5. až 9. ročník - kvíz s triednym učiteľom s environmentálnou témou  ,, Odpadový 

kráľ „ 

- Jarná očista okolia školy – úprava areálu ( učitelia EV, Technickej výchovy, Svet 

práce) 

- Starostlivosť o skalku v átriu školy a  „Zeleného náučného chodníka“ (vyučujúci 

TCHV, vyučujúci ENV, Svet práce) 

- Deň narcisov 2019 -finančná zbierka pre onkologických pacientov a ich 

rodiny – (žiacky parlament) 

- Vek smetí - odborné školenie pre koordinátorov EV Spoločnosť ENVI-PAK, a. s. 

(p.Horičková) 

Máj 

-  ,,Komenský a my " výtvarná súťaž  UKF v Nitre  venovaná aj 

alternatívnym  spôsobom cestovania po krajine  (p.Kochanová) 

- Exkurzia - Banská Štiavnica – Banské múzeum v prírode, Múzeum sv. Antona 5. 

roč.(p. Brunclíková, p.Mašlonková, p.Horičková,p.Kolková) 

- ŽIVEKO 2019 - žiacka vedecká konferencia, ktorú zorganizovala Katedra ekológie a 

environmentalistiky, Fakulty prírodných vied, UKF v Nitre – žiaci 8.T (p.Macáková) 

- Exkurzia: ZOO Bojnice – 1.A, 1.C 

- Exkurzia: Tropicaria Budapešť – 2.A, 2.D 

- Exkurzia do Arboréta Mlyňany SAV  Vieska nad Žitavou – výučbový program 

a prehliadka arboréta spojená s výkladom 6.A, 6.B, 6.C, 6.D (p.Mullerová) 

- Exkurzia: Čičmany – Rajecká Lesná – spoznávanie krásy slovenskej kultúry 

a tradície našich predkov 6.roč. 

- Jarný zber papiera – relácia do šk.rozhlasu (p.Horičková) 

- Výučbový program  environmentálnej výchovy pre základné školy na Správe 

CHKO Ponitrie – 5.T ( p.Macáková) 

- ,, Nitra - moje mesto"  výtvarná súťaž Mestom Nitra, možnosť zobrazovania prírody 

(p.Kochanová) 

- ,,Čaro ruží v arboréte Mlyňany" výtvarná súťaž Arboréta Mlyňany (p.Kochanová) 

-  tvorba a prezentácia projektov ANJ - témy: ohrozené živočichy, rastliny, oblasti 

sveta, odlesňovanie, triedenie odpadu...8.A, 8.B, 8.C (p.Bártová)  

Jún 



 

 

- Plogging – beh dobrovoľníkov spojený so zbieraním odpadkov v prírode, ktorý 

usporiadala OZV ENVI - PAK v spolupráci s Nadáciou Pontis v rámci projektu Naše 

mesto v lesoparku pod Borinou – trieda IX.B (p.Bartošová) 

- Projektové vyučovanie - Arborétum Mlyňany SAV  Vieska nad Žitavou – 8.T, 

8.U, 9.T (p. Macáková,p.Mudráková, p.Horičková ) 

- Radosť Európy 2019 – medzinárodná výtvarná súťaž v Srbsku (p.Kochanová) 

- Poznávanie a ochrana prírody (Š v P) 1.až 4. roč.  

- Poznávanie a ochrana prírody -školské výlety- (triedni vyučujúci) 

 

Celoročné projekty 

- projekt BATERKY NA SPRÁVNOM MIESTE celoročne (p.Bieliková) 

- projekt „SEPARUJ a RECYKLUJ“ celoročne 

Krúžky : 

Kynologický – 5.- 9. roč.(p. Mandalíková) 

Každý triedny učiteľ formou rozhovoru, prednášok, interaktívnych hier či besied dopĺňal 

program EV v rámci triednických hodín, ranných komunít i na vyučovacích hodinách v rámci 

svojho predmetu predovšetkým Environmentálnej výchovy u žiakov 5.a 6.ročníka. 

Vypracovala:  Mgr. H. Horičková PhD. koordinátor environmentálnej výchovy 

 
 

VYHODNOTENIE  ZDRAVEJ ŠKOLY   

 
Viesť výchovno vyučovací proces v duchu humanizácie 

 

Súťaž o najkrajšie jablko      1.- 2. roč. 

Beseda s včelárom „Med lieči“     2. roč. 

Európsky týždeň športu      1. - 2. roč.  

Zimné športové hry  na snehu                                             1. - 4. roč. 

Prednáška o zdravom životnom štýle – študenti SZŠ                               3.-4.roč.  

Deň Zeme- Environmentálny koncert ECO RECYKLUJ TOUR            4. roč. 

Svetový deň vody                                                                                    4. roč. 

Tenisky nás spoja- spolupráca s SŠI Čermáň                                          4.-5. roč. 

Aktivity boli realizované priebežne počas šk. roka na hodinách             1.- 9. roč. 

PVO, ETV, TEV a na triednických  hodinách                                             

Olympijský deň – Športové hry v prírode      1. - 9. roč. 

Výchovný koncert – Integráčik       1. - 3. roč 

Hodnotový systém                                                                                    5. - 6.roč. 

Participácia v širšom spoločenskom prostredí – dobrovoľníctvo            7. roč. 

Plavecký kurz                                                                                           3. roč. 



 

 

Olympiáda na ľade                                                                                   3. – 4. roč. 

Svetový deň výživy, boj proti obezite                                                      1. - 4. roč.VIN 

Deň jabĺk – jablková štrúdielka                                                                1. - 4. roč.VIN 

Ranné komunity                                                                                     1. - 4. roč.VIN                                                                  

Dodržiavanie psychohygieny  

Zdravý životný štýl, zdravý telesný a duševný vývoj  

Efektívne využívanie voľného času  

Medzinárodný deň spánku  

Vážime si zdravie?– svetový deň zdravia  

Rozhlasové relácie                                                                                 1. – 9. roč. a 

VIN   

Deň boja proti rakovine  

Medzinárodný deň mlieka  

Svetový deň prevencie týraných detí dni   

Deň vody 

Deň Zeme 

Svetový deň zdravia 

Deň narcisov 

Deň kvetov 

 

Vytváranie pozitívneho vzťahu  k vlastnému zdraviu. Neustále znižovanie 

chorobnosti žiakov 

 

Týždeň zdravej výživy  - Projekt "Silný ako buk"                       1. - 2. roč 

Preventívny program: Zdravá výživa           1. - 2. roč.  

Svetový deň mlieka v školách - mliečny deň          1. - 2. roč 

ŠvP - pobyt v prírode , školské výlety, lyžiaťrsky výcvik         1. – 9. roč 

  

Ochrana zdravia - otužovanie            1. - 2. roč. 

Miniolympiáda pre MŠ             2. roč. 

"Radosť z pohybu"- Európsky týždeň športu                                                 3. – 4. roč. 

Deň jablka – zdravá výživa                                                                            3.- 4. roč. 

       Návšteva klziska                                                                                    3. – 4. roč. a VIN 

Zdravý spôsob života                                                                                     5.roč. 

Zdravá výživa                                                                                                 5.roč. 

Zdravý spôsob života.  Zdravý štýl života v rodine                                       7.roč. 

Zásady správneho životného štýlu podporujúceho zdravie                            7. roč. 

Komunikácia a tolerantné správanie a zdravé spolunažívanie                       7. roč. 

Hry v prírode , turistika                                                                                  7. roč. 

     Vytvárať zdravé životné prostredie 
Dodržiavanie hygienických návykov v triede          1.-  9. roč. 

Exkurzia do Arboréta Mlyňany                                                                     4. roč. 

Výlet na Zobor a opekačka                                                                            3. roč. 

Zber papiera                                                                                                   1.– 9. roč. 

Budovaniea udržiavanie školského areálu 

Celoročná výzdoba interiéru 

 

 

Mgr. Ľudmila Zemanová 

Koordinátorka pre Zdravú školu 


