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a) Základné identifikačné údaje školy 

 

1. Názov školy: Základná škola Levice 

2. Adresa: Školská  ul. 14, 934 01 Levice 

3. Telefon, fax: 036/6307 370 

4. E – mail: skolska14@centrum.sk 

5. Webová stránka: www.skolska14lv.sk 

6. Zriaďovateľ: Mesto Levice, Námestie hrdinov 1, 934 01 Levice 

1. Vedúci zamestnanci školy: 

Mgr. Peter Šturc riaditeľ školy 

Ing. PaedDr. Beata Imreová zástupkyňa riaditeľa školy 

Viera Ščepková vedúca školského stravovania 

2. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch 

Rada školy pri ZŠ Školská 14 v Leviciach bola ustanovená v zmysle § 24, 25 zákona  č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rada školy bola zvolená v júni 2016. 

V tomto školskom roku zaniklo členstvo p. Skokowskej a na jej miesto bol kooptovaný p. 

Jakubík. Pani Brunclíková sa vzdala členstva a na jej miesto bol zriaďovateľom doplnený p. 

Baltazár  

 Meno Funkcia Delegovaný za 

1. Mgr. Daša Tarišková predseda pedagogických zamestnancov 

2. Mgr. Miroslava Bobová člen pedagogických zamestnancov 

3. Ivan Baláž člen nepedagogických zamestnancov 

4. Bc. Jozef Pizúr člen rodičov 

5. Mgr. Martina  Ildžová člen rodičov 

6. Anton Jakubík člen rodičov 

7. Ing. Timea Guthiová člen rodičov 

8. Ing. Matej Haško člen zriaďovateľa 

9. JUDr. Ján Janáč člen zriaďovateľa 

10. Ing. Roderik Baltazár člen zriaďovateľa 

11. Mgr. Monika Matusová člen zriaďovateľa 

Členovia rozšíreného vedenia školy: 

 Meno Funkcia 

1. Mgr. Peter Šturc riaditeľ 

2. Ing. PaedDr. Beata Imreová zástupkyňa 

3. Mgr. Ľubica Gurišová vedúca MZ 

4. Mgr. Elena Henčeková vedúca PK 

mailto:skolska14@centrum.sk
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 Meno Funkcia 

5. Ing. Ivana Krišková vedúca sekcie prírodoved. predmetov 

6. Mgr. Elena Henčeková vedúca sekcie cudzích jazykov 

7. Mgr. Miriam Adamová vedúca sekcie spoločenskovedn. predmetov 

8. Mgr. Ľubica Gurišová vedúca sekcie výchovných predmetov 

9. Mgr. Daša Tarišková výchovná poradkyňa 

10. Viera Ščepková vedúca ŠJ 

   

Predsedovia metodických združení a predmetových komisií: 

 Meno Metodický orgán 

1. Mgr. Ľubica Gurišová MZ 1. stupňa 

2. Mgr. Elena Henčeková PK 2. stupňa 

3. Bc. Erika Vargová MZ školského klubu 

V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnili 3 zasadnutia rady školy, na ktorých boli 

prejednané otázky týkajúce sa plánu práce,  vyhodnotenia výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy, materiálno-technického zabezpečenia školy, výročnej správy rady školy, prijímacích 

pohovorov na stredné školy, plánu výkonov, vyhodnotenia dištančného vzdelávania počas 

prerušenia vyučovania z dôvodu COVID-19, otázky personálneho zabezpečenia a 

hospodárenia školy, informácie funkčného obdobia rady školy 

Zasadnutia vedenia školy boli uskutočnené spravidla 1-krát mesačne. 

 

 

b) Údaje o počtoch žiakov školy 

ročník 
Stav k 15.9. 2019 Stav k 31.8. 2020 

Počet tried Počet žiakov integrovaní Počet tried Počet žiakov integrovaní 

0. 1 9 9SZP 1 8 8SZP 

1. 2 28 0 2 27 0 

2. 2 32 1 2 32 3 

3. 2 26 2 2 27 2 

4. 2 28 4 2 28 4 

5. 2 39 4 2 39 4 

6. 1 22 1 1 21 1 

7. 1 27 6 1 27 6 

8. 1 21 5 2 22 5 

9. 1 22 0 1 22 0 

spolu 15 254 23 15 253 25 
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Do školského klubu detí bolo zapísaných 100 detí do 4 oddelení. 

V posledných rokoch došlo k miernemu zníženiu počtu žiakov našej školy (viď graf), 

priemerný počet žiakov v jednej triede v tomto školskom roku bol 16,93, čo predstavuje 

zníženie oproti predchádzajúcemu školskému roku. (do priemeru nie sú zahrnutí žiaci 0. 

ročníka). Priemerný počet žiakov na 1.stupni je 14,25 žiakov a na 2. stupni 21,8 žiaka. 

 

 

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka a 0. ročníka 

Počet zapísaných Počet odkladov Počet prijatých k 

31.8.2020 

Prestup na inú ZŠ 

29 1 28 0 

Zápis žiakov do prvých ročníkov sa uskutočnil v mesiaci apríl 2020, v čase prerušenia 

vyučovania formou elektronickej prihlášky. V tieto dni bolo zapísaných 28 detí. 1 dieťa má na 

základe odporúčania psychológa odloženú povinnú školskú dochádzku o jeden školský rok. 

Po znovuotvorení škôl zákonní zástupcovia doplnili povinné doklady a podpísali prihlášky.  

Do 1. ročníka nastúpi 27  detí do dvoch tried v prvom ročníku. V auguste bola dodatočne 

zapísaná 1 žiačka a zároveň zákonný zástupca požiadal o plnenie povinnej školskej 

dochádzky mimo územia SR. 

V školskom roku 2020/2021 nebude zriadená trieda 0. ročníka pre deti zo sociálne 

znevýhodneného prostredia.  

Rozmiestnenie žiakov na stredné školy: 
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V školskom roku 2019/2020 ukončilo základné vzdelanie na našej škole 26 žiakov -22 žiakov 

v  9. ročníku a 4  žiačky odchádzajú na 8-ročné gymnázium na GAV v Leviciach. 

Prijímacie pokračovanie bolo úspešné, všetci žiaci boli prijatí v prvom kole na študijné alebo 

učebné odbory, ktoré si zvolili. Žiaci 9. ročníka v tomto školskom roku nerobili prijímacie 

skúšky kvôli prerušeniu vyučovania z dôvodu COVID 19, boli prijatí na základe študijných 

výsledkov a výsledkov z olympiád. 

 

 

GAV Levice 

Obchodná akadémia 

Levice 

SUŠ Ľ. Bielika 

Vajanského 23 

Levice 

Str. priemyselná 

škola stroj. Levice 

9 3 2 3 

SOŠ Pod 

amfiteátrom, Lv 
SPŠ stavebná Nitra 

SOŠ služieb 

Sv.Michala, Levice 

GAV Levice 

8-ročné 

2 1 2 4 
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d) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie 

Priemerný prospech za 2. polrok 2019/2020 jednotlivých predmetov podľa tried: 

1.stupeň bol hodnotený slovne 

2.stupeň bol hodnotený známkou okrem predmetov:  

ANJ 5AB,9.A – kombinovane 

ANJ 6.,7.,8. ročník  - slovne 

NEJ 6.,7.,8. ročník kombinovane 

 

 

 

 

II. polrok 

2019/2020 
SJL ANJ NEJ MAT INF BIO GEO DEJ FYZ CHE OBN priemer 

V.A 1,79 1,53 x 1,53 1,00 1,32 1,68 1,26 x x x 1,53 

V.B 2,40 1,90 x 1,70 1,00 1,65 1,90 1,50 x x x 1,72 

VI.A 2,10 h 1,75 2,33 1,00 1,67 1,71 1,57 2,62 x 1,33 1,79 

VII.A 2,19 h 2,35 2,20 1,08 2,15 2,00 1,96 2,12 2,04 1,52 1,98 

VIII.A 2,55 h 2,56 2,95 1,24 1,81 2,43 2,30 2,45 2,45 1,43 2,22 

IX.A 1,86 1,50 1,86 1,77 1,00 1,45 1,23 1,36 1,91 1,77 1,00 1,52 

Priemer 2,15 1,64 2,13 2,18 1,05 1,68 1,83 1,66 2,27 2,09 1,82 1,82 
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Počty vymeškaných hodín: (údaje k 13.3.2020) 

trieda 
ospravedl. 

hodiny 
Ø na žiaka 

neospravedl. 

hodiny 
Ø na žiaka 

0.A 885 99,6 240 22,38 

I.A 779 55,6 0 0 

I.B 691 54,8 0 0 

II.A 1010 63,1 161 10,06 

II.B 969 60,6 0 0 

III.A 662 47,3 0 0 

III.B 707 54,4 0 0 

IV.A 957 63,8 0 0 

IV.B 755 58,1 2 0,15 

V.A 804 42,3 0 0 

V.B 1066 53,3 0 0 

VI.A 1239 55,1 0 0 

VII.A 1743 66,7 9 0,35 

VIII.A 1518 72,3 5 0,24 

IX.A 1601 72,8 1 0,05 

spolu 15386 61,32 418 2,21 

 

Zvýšený počet neospravedlnených hodín v 0. ročníku a II.A bol riešený v spolupráci s 

terénnymi sociálnymi pracovníčkami MÚ Levice a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v 

Leviciach 

Výchovné opatrenia udelené na konci školského roka: 

trieda 
pochvaly pokarhania znížené známky zo správania 

TU RŠ TU RŠ 2 3 4 

0.A   1  1 2  

I.A 4       

I.B        

II.A       1 

II.B        

III.A        

III.B        

IV.A 3       

IV.B 4       

V.A 4       

V.B        
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trieda 
pochvaly pokarhania znížené známky zo správania 

TU RŠ TU RŠ 2 3 4 

VI.A  2      

VII.A   2     

VIII.A        

IX.A  1      

spolu 15 3 3 0 1 2 1 

V auguste sa uskutočnilo preskúšanie 2 žiakov, ktorí nesplnili úlohy dištančného vzdelávania.  

 

 

Celkový prospech žiakov 

Žiaci 1. stupňa: prospel, neprospel 

Žiaci 2. stupňa: prospel s vyznamenaním, prospel veľmi dobre, prospel, neprospel 
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0.A 8     

I.A 14     

I.B 13 1    

II.A 16     

II.B 16     

III.A 14     

III.B 13     

IV.A 15     

IV.B 13     

V.A 19    2 (GAV) 

V.B 20    2 (GAV) 

VI.A 21     

VII.A 27 1 1 0  

VIII.A 22  1 0  

IX.A 22    22 (SŠ) 

spolu 253 2 2  26 

 

 



 

9 
 

e) Uplatňované učebné plány 

I. stupeň/primárne vzdelávanie:  9 tried 

0.A    učebný plán pre 0. ročník 

I.A, I.B    iŠkVP ISCED 1 

II.A, II.B  iŠkVP ISCED 1 

III.A, III.B    iŠkVP ISCED 1 

IV.A,IV.B  iŠkVP ISCED 1 

II. stupeň /nižšie stredné vzdelávanie: 6 tried 

V.A, V.B   iŠkVP ISCED 2 

VI.A  iŠkVP ISCED 2  

VII.A   iŠkVP ISCED 2 

VIII.A   iŠkVP ISCED 2     

IX.A   iŠkVP ISCED 2 

Učebný plán inovovaného školského vzdelávacieho programu na I. stupni je rozšírený 

nasledovne: 

 v 1. ročníku o 1 h ANJ a 1 h TSV 

 v 2. ročníku o 2 h ANJ a 1 h MAT 

 v 3. ročníku o 1 h MAT 

 v 4. ročníku o 1 h SJL 

Učebný plán inovovaného školského vzdelávacieho programu na II. stupni je rozšírený 

nasledovne: 

 v 5. ročníku o 1 h MAT, 1 h ANJ a 1 h TSV 

 v 6. ročníku o 1 h MAT, 1 h ANJ, 1 h NEJ a 1 h BIO 

 v 7. ročníku o 1 h SJL, 1 h MAT a 2 h NEJ 

 v 8. ročníku o 1 h MAT a 2 h NEJ 

 v 9. ročníku o 1 h DEJ, 2 h NEJ, 1 h INF, 1 h FYZ 

 

f) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov 

Základná škola počet 

Zamestnanci 42 

pedagogickí 30 

- kvalifikovaní 29 

- samostatný pg. zamestnanec 13 

- samostatný pg. zamestnanec s I. atestáciou 10 

- samostatný pg. zamestnanec s II. atestáciou 3 

-    pedagogickí asistenti 4 

nepedagogickí 12 

THP 2 

upratovačky 4 

školník 1 



 

10 
 

vedúca jedálne 1 

kuchárky 4 

Zoznam učiteľov a ich aprobácia: 

P. č. Meno a priezvisko 
Kategória 

zamestnanca 

Karierny post 

a triednictvo 
Aprobácia 

1. Mgr. Peter Šturc samostatný učiteľ s II. 

atestáciou 
riaditeľ školy TEV –ANJ –

RUJ 

2. PaedDr. Beata Imreová samostatný učiteľ s II. 

atestáciou 
zástupkyňa RŠ 1. – 4./INF-

TECH 

3. Mgr. Zuzana Kleinová samostatný učiteľ 0.A pedag. a vych. 

4. Mgr. Miroslava Bobová samostatný učiteľ s I. 

atestáciou 
I. A  1. – 4. roč. 

5. Mgr. Kamila Loskotová samostatný učiteľ s I. 

atestáciou 
I. B 1. – 4. roč. 

6. Mgr. Adriana Cucorová samostatný učiteľ s I. 

atestáciou 
II.A 1. – 4. roč. 

7. Mgr. Ľubica Gurišová 
samostatný učiteľ s I. 

atestáciou 

II.B 

vedúca MZ 1-4 
1. – 4. roč. 

8. PaedDr. Mária Kósová samostatný učiteľ s I. 

atestáciou 
III.A 1. – 4. roč. 

9. PaedDr. A. Földesiová 
samostatný učiteľ s I. 

atestáciou 
III.B 

1. – 4. roč. 

ANJ I.stupeň 

10. Mgr. Monika Rudolphi samostatný učiteľ s I. 

atestáciou 
IV.A 
špeciálny pedagóg 

1. – 4. roč., 

špec. pg. 

11. Mgr. Eva Ginzeryová samostatný učiteľ IV.B 1. – 4. roč. – 

ANJ I.st 

12. Mgr. Elena Henčeková 
samostatný učiteľ s I. 

atestáciou 
V.A 
vedúca PK 

ANJ – TSV 

13. Ing. Ivana Krišková samostatný učiteľ s II. 

atestáciou 

V.B 
vedúca sekcie prírod. 

predmetov 

MAT 

14. PaedDr. Eva Čikkelová samostatný učiteľ s I. 

atestáciou 
VI.A MAT - TECH 

15. Mgr. Miriam Adamová samostatný učiteľ s I. 

atestáciou 
VII.A SJL – ETV 

16. Ing. Gizela Švecová samostatný učiteľ VIII.A FYZ – DPŠ 

17. Mgr. Daša Tarišková samostatný učiteľ 
IX.A  
výchovná poradkyňa 

NEJ 

18. Mgr. Ivan Kováč samostatný učiteľ  TSV – GEO 

19. Mgr. Gabriela Tóthová samostatný učiteľ  SJL – DEJ 

20. Mgr. Erika Hašková samostatný učiteľ  BIO - MAT 

21. Mgr. Lucia Šišková samostatný učiteľ katechétka NAV-ETV 

22. Mgr. Ida Kopernická samostatný učiteľ katechétka NAV-NEJ 
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P. č. Meno a priezvisko 
Kategória 

zamestnanca 

Karierny post 

a triednictvo 
Aprobácia 

23. Ivana Šipekiová sam.asistent učiteľa   

24. Mária Kotrusová zač.asistent učiteľa   

25. Kristína Lauková zač.asistent učiteľa   

26. Simona Švaralová zač.asistent učiteľa   

27. Ružena Miťková sam. vychovávateľ  
vychovávateľ

ka ŠKD 

28. Eva Jakubíková sam. vychovávateľ  vychovávateľ

ka ŠKD 

29. Bc. Erika Vargová sam. vychovávateľ vedúca MZ ŠKD vychovávateľ

ka ŠKD 

30. Gabriela Szobyová sam. vychovávateľ  učiteľka MŠ 

 

g) Údaje o profesijnom rozvoji a vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

Druh 

vzdelávania 
Názov vzdelávania 

Počet 

kreditov 
zamestnanec splnenie 

atestačné II. atestácia -60 
Mgr. Henčeková 

Áno 

     

Súhrnné údaje o vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy v školskom roku 

2019/2020 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Vzdelávanie 

ukončilo 
Vzdelávanie trvá 

Vzdelávanie 

začalo 

Adaptačné 4 1 3  
Aktualizačné 30    
Inovačné     
Špecializačné     
Funkčné     
Kvalifikačné     
Predatestačné     
Atestačné 1 1   
Rigorózna skúška     

 

 

Odbornosť vyučovania (počet hodín/%) v školskom roku 2019/2020 

PREDMET I. STUPEŇ II. STUPEŇ 

 odborne neodborne odborne neodborne 

SLJ 66 100 0 0 30 100 0 0 

ANJ 18 100 0 0 27 100 0 0 
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Odbornosť vyučovania (počet hodín/%) v školskom roku 2019/2020 

PREDMET I. STUPEŇ II. STUPEŇ 

 odborne neodborne odborne neodborne 

NEJ  x  x 9 100 0 0 

BIO  x  x 10 100 0 0 

PRV/PDA 10 100 0 0  x  x 

VLA 6 100 0 0  x  x 

FYZ  x  x 7 100 0 0 

CHE  x  x 0 0 5 100 

MAT 36 100 0 0 30 100 0 0 

INF 4 100 0 0 3 27 8 78 

DEJ  x  x 8 100 0 0 

GEO  x  x 8 100 0 0 

OBN  x  x 0 0 4 100 

ETV 4 80 1 20 5 83 1 17 

NAV 4 100  0 6 100 0 0 

PVC/TCH/SVP 4 100 0 0 11 100 0 0 

HUV 8 100 0 0 5 100 0 0 

TEV/TSV 10 56 8 44 21 100 0 0 

VYV 12 100 0 0 0 0 6 100 

Celková 

odbornosť 

počet h/ % 

178 95,2% 9 4,8% 180 88% 24 12% 

 

h) Aktivity a prezentácia školy 

Priebežne počas celého školského roka prebiehali nasledovné aktivity: 

- prezentácia školy v miestnych periodikách Týždeň na Pohroní, Novinky z levickej radnice 

a  v televízii Leviceonline   

- predmetové olympiády a súťaže 

- projekty 

- aktivity žiackeho parlamentu (súťaž o naj... triedu, zber papiera) 

 

Aktivity v jednotlivých mesiacoch: 

September 
 Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 

 Účelové cvičenie Ochrana života a zdravia 

 Európsky týždeň športu – bežecký maratón tried (27.09) 

 Dopravný kurz (18.09, 23.09) 

 Filmové predstavenie „Kto je ďalší“(11.09) 

 Deň v červenom – akcia žiackeho parlamentu (20.09) 
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Október  
 Prednáška CPPPPaP Hrajme sa bezpečne (3. ročník), Vychádzajme spolu lepšie (4. 

ročník) 

 ročníkové exkurzie 

o 3. ročník Žiar nad hronom (02.10) 

o 4. ročník Žiar nad Hronom 

o 5. - 7. ročník Nitra (10.10) 

o 8. a 9. ročník Banská Bystrica (09.10) 

 Letart výchovný koncert: 1. stupeň „Dr. Zembolí“, 2. stupeň „13. komnata“ 

 Imatrikulácia prvákov (09.10) 

 Týždeň zdravej výživy, projekt Hovorme o jedle 

 Aj my sme boli mladí - program pre starých rodičov (23.10) 

 Halloweenska noc v telocvični – akcia žiackeho parlamentu (29.10) 

November  
 IBobor – celoslovenské kolo informatickej súťaže 

 Záložka spája (ŠKD a 2. stupeň) 

 RÚVZ prednášky pre 2. stupeň (Pyramída zdravia, Poruchy príjmu potravy, Výchova 

k partnerstvu a rodičovstvu, Protidrogová) 

 KOMPARO 8 - 9  (14.11) 

 Červené stužky: Prevencia obchodovania s ľuďmi, Podpora duševného zdravia 

a prevencia vzniku závisloctí, Prevencia HIV a AIDS 

 Celoslovenské testovanie - T5 (20.11) 

 Burza Informácií SŠ  

 Týždeň boja proti drogám (18.10 – 22.10) 

December  
 Deň  zvykov a tradícií, vianočné trhy, Mikuláš (6.12) 

 Vianočný program v Kalinčiakove - div. krúžok (8.12.) 

 Vystúpenie DFS Vinička na MsZ Levice (12.12) 

 Benefičný vianočný koncert (17.12) 

 DAB Nitra „Drotár“ (13.12), DAB Nitra zamestnanci (14.12) 

 Vianočné besiedky tried a koncert skupiny (20.12) 

Január  
 Lyžiarsky výcvik (20.1-24.1) Ski Nižná na Orave 

 Vydávanie výpisov hodnotenia za I. polrok 

 Karneval (31.1) 

Február  
 Svet médií 2 

 Prednáška CPPPaP „Povedzme NIE drogám“ (5.,6. ročník) 

 Kurz korčuľovania pre 1. stupeň 

 DOD pre budúcich prvákov (13.02) 

 Výchovný koncert v spolupráci so ZUŠ pre 2. stupeň (13.02) 

 

Marec  
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 Beseda so spisovateľom, projekt Zvedajko (04.03) 

 Divadelné predstavenie v anglickom jazyku pre 3. -9. ročník (05.03) 

Od 16. marca do 1. júna 2020  bolo vyučovanie prerušené. 

Jún  
 Aktivity a súťaže k MDD (ŠKD) 

 Ukončenie školského roka 2019/2020 po triedach 
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i) Projekty 

Názov projektu Vyhlasovateľ projektu Autor 

projektu 

Schválenie 

Čajovňa pod hruškou NDS Imreová Schválený  1000€ 

ukončený 

Pomáhajúce profesie v 

edukácií 

MPC Vedenie školy schválený do 

VIII/2022 

 

Oprava multifunkčného 

ihriska 

Úrad vlády SR Šturc 

Mesto Levice 

16 800 € 

Schválený - 

ukončený 

Majáles NSK Cucorová Podaný 1500€ 

Žiacky parlament Mesto Levice Čikkelová Schválený 890€ 

Majáles Mesto Levice Cucorová Schválený 1000€ 

Ekoškola Coop Jednota  Cucorová 

Kleinová 

Podaný – 

hlasovanie 

6 000€ 

    

Bolo podaných  7 žiadostí na získanie grantu, z toho 3 boli vypracované vedením školy. 

Učitelia II. stupňa sú dlhodobo  málo aktívni v podávaní žiadosti  

Projekt Čajovňa pod hruškou Nadácie pre deti Slovenska fond Cloetta zameraný na zdravý 

životný štýl prebiehal v mesiacoch XII/2019 – V/2020. 16.03.2020 bol prerušený a následne 

ukončený. Finančný príspevok vo výške 800€ (zvyšných 200€ bolo nevyčerpaných 

z objektívnych dôvodov) bol použitý na revitalizáciu priestorov kuchynky. Z rozpočtu RZ bol 

zakúpený dataprojektor a fy Cloetta Levice darovala škole notebook na činnosť projektu. 

Ciele projektu boli splnené na 80%. 

 

Dotácia Úradu vlády SR slúžila na revitalizáciu multifunkčného ihriska. Už ako názov 

projektu Na ihrisku bezpečnejšie hovorí, išlo o kompletnú výmenu povrchu ihriska a tým 

zabezpečenie bezpečnejšieho ihriska pre športové aktivity detí a dospelých. Projekt 

spolufinancovalo Mesto Levice a bol dokončený vo februári. 

Cieľom projektu Ekoškola je vybudovať v areáli školy park tzv. Ekoškolu, ktorá by žiakov 

učila ako sa starať o prírodu a myslieť ekologicky. V parku by sa vysadili porasty, vybudovali 

chodníky, vysiala tráva a osadili lavičky. Vybudovala by sa motýlia záhrada, zimovisko pre 

ježkov, vtáčie búdky, domček pre hmyz a pocitový chodník. Areál by slúžil aj na spoločné 

aktivity s rodičmi a komunitou sídliska. 

V rámci projektu Majáles chceme pokračovať v tradícii našej školy a pripraviť podujatie pre 

komunitu sídliska. Hlavnou myšlienkou festivalu je zachovanie ľudovej tradície nášho 

regiónu, stavanie mája, vystúpenie DFS Vinička a príprava zaujímavého programu pre 

rodičov žiakov. Odsúhlasené finančné prostriedky budú použité na kroje a obuv pre DFS 

Vinička. Názov projektu bude premenovaný na Po stopách našich predkov 

Dotáciu Mesta Levice, ktorá nám bola schválená na projekt a prácu žiackeho parlamentu 

využijeme na výsadbu drevín v areáli školy, farby a štetce, vecné odmeny pre žiakov 
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pracujúcich v parlamente. Projekt s názvom Skrášľujem nielen budovu svojej školy ale aj 

jej srdce je zameraný na celoročnú činnosť žiackeho parlamentu. Poslaním projektu je zlepšiť 

u žiakov vzťah ku škole ako ku svojmu druhému domovu. Bola vyhlásená súťaž o naj.. triedu 

a víťaz mal dostať odmenu vo forme výletu hradeného z dotácie. 

Obidva projekty Majáles a Žiacky parlament budeme realizovať v mesiaci október, kvôli 

prerušeniu vyučovania z dôvodu COVID 19. 

                                    

Spolupráca s partnerskou školou v Náměšti na Hané v Českej republike 

Spolupráca s našou partnerskou školou pokračuje v tomto školskom roku len prostredníctvom 

sociálnych sietí.  Dôvodom prerušenia návštev bola rekonštrukcia školy v Námešti na Hané  

a s tým  spojené aktivity ako aj prerušenie vyučovania dôsledkom COVID 19. 

 

Naďalej sme zapojení do ďalších projektov ako sú: 

 Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických 

javov v školskom prostredí 

 Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety 

 Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 

elektronického testovania 

 Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

 Podpora profesijnej orientácie žiakov  základnej  školy na odborné vzdelávanie a 

prípravu prostredníctvom  rozvoja  polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj 

pracovných zručností a práca  s talentami 

 

Preventívne aktivity v základnej škole 

I v tomto školskom roku sme pokračovali v prevencii šikanovania, na začiatku školského roka 

žiaci znova prerokovali a schválili školskú zmluvu o prevencii šikanovania a 

kyberšikanovania. 

Akcie v rámci prevencie: 

 prednášky CPPPaP v Leviciach pre žiakov I. a II. stupňa: 

- Hrajme sa bezpečne (prevencia šikanovania/kyberšikanovania) – 3. ročník 

- Vychádzajme spolu lepšie (prevencia agresivity a šikanovania v triede) – 4. 

ročník 

- Povedzme „NIE“ drogám – prevencia drogových závislostí – 5.A, 5.B, 6.A 

Ostatné naplánované prednášky sa z dôvodu prerušenia vyučovania neuskutočnili. 

 

Prevencia nežiadúceho správania je najúčinnejšia prostredníctvom práce triedneho učiteľa. 

Triedni učitelia svojou každodennou prácou a formou triednických hodín sa spolupodieľajú 

na prevencii šikanovania a nevhodného správania sa žiakov školy. 

 

Rozširovanie digitalizácie školy 

V rámci podpory digitalizácie škôl  sme sa zapojili do predtým spomenutých projektov, 

pričom uvádzame aj technické vybavenie, ktoré máme k dispozícii: 
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  „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 

elektronického testovania“ – prístupové licencie do elektronického testovacieho 

systému E-test – zapojenie sa do overenia testovacích nástrojov v príprave na T5, T9 

a testovanie v predmetoch T9 a testovanie v predmetoch SJL a MAT pre 5. ročník 

 „Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety“ 

(1 notebook 1 interaktívna tabuľa SMART BOARD + ozvučenie), technika 

umiestnená v II.A triede a využívaná hlavne pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

prvákov 

 „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“, v rámci ktorého 

využívame vybavenie interaktívnou tabuľou a 20 tabletmi a získanú licenciu Samsung 

School. V rámci projektu boli pedagógovia zaškolení na prácu so softvérom. Technika 

je využívaná vo väčšej miere na výuku cudzích jazykov. 

 inovačným vzdelávaním získali vyučujúci spôsobilosť využívať technológie, ktoré 

umožňujú využívanie interaktívnych tabúľ 

 V tomto školskom roku sa skvalitnilo internetové pripojenie na škole, každá časť 

školy je pokrytá niektorým z wifi signálov. Realizácia pripojenia sa uskutočnila 

z rozpočtu školy. 

j) Priestorové a materiálno-technické podmienky 

Súčasťou školy sú nasledovné priestory: 

- telocvičňa 

- jedáleň s kuchyňou 

- pobočka Tekovskej knižnice 

- fitštúdio (2) 

- posilňovňa 

- spoločenská miestnosť 

- herňa ŠKD 

- enviromentálna trieda v prírode  
- multifunkčné ihrisko 

- odborné učebne na výučbu IKT, prírodovedných predmetov, školská dielňa, tabletová 

učebňa, cvičná kuchynka 

- byt školníka 

 

Priestorové materiálno-technické podmienky sú naďalej na vyhovujúcej úrovni,  Zvýšilo sa 

využívanie PC učebne, učební s interaktívnymi tabuľami SMART. Vybavenie PC učebne je 

v súčasnosti veľmi  zastarané, je potrebná jej úplná modernizácia. Internetové pripojenie 

školy je vyriešené a pripojenie je cez optické káble. 

Vyučovanie predmetov zameraných na športovú činnosť je realizované v priestoroch 

telocvične, dvoch FIT štúdií, posilňovne a multifunkčného ihriska. Povrch multifunkčného 

ihriska bol kompletne vymenený z dotácie Úradu vlády a Mesta Levice. Strecha a osvetlenie 

telocvične je v nevyhovujúcom stave a i naďalej bude predmetom žiadosti o grant v rámci 

výzviev rozvojových projektov  MŠ SR, alebo dotácie Mesta Levice.  

Prírodovedné predmety boli vyučované v prírodopisnej učebni, ktorá je dovybavená 

interaktívnou tabuľou SMART. 
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Na vyučovanie cudzích jazykov sú čiastočne prispôsobené dve učebne a využíva sa tabletová 

učebňa. Pre žiakov 2. stupňa  boli zakúpené nové šatníkové skrinky a bol prerobený systém 

prezliekania sa žiakov vo vestibule školy. 

Spoločenská miestnosť je využívaná na sledovanie výukových filmov, organizáciu 

spoločenských podujatí a prispôsobená na vyučovanie hudobnej výchovy.  

V tomto školskom roku bola využívaná i ako elokované pracovisko ZUŠ Levice - výučba hry 

na klavír a spev. 

Vo veľmi nevyhovujúcom a nebezpečnom stave sa nachádzajú všetky okná na budove školy, 

ktoré potrebujú výmenu. S výmenou okien úzko súvisí aj oprava fasády budovy školy. 

Žiadosť o rekonštrukciu budovy zahrňujúcu výmenu okien, zateplenie a novú fasádu, bola na 

Mesto Levice podaná v júni 2019.  
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k) Údaje o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

Základná školy 

Poskytnutý 

transfér 2019 

Čerpanie 

transféru 2019 
Zostatok 

k 31.12.2019 

610 - mzdy 372 482,00 372 481,62 0,38 

620 - odvody 130 707,00 130 707,38 -0,38 

630 – tovary, služby 65 596,00 59 808,20 5 787,80 

630 - tovary, služby z roku 2018 9 351,63 9 351,63 0,00 

640 – ostatné  790,00 793,82 -3,82 

Spolu: 578 926,63 573 142,65 5 783,98 

    
*Sumu 5 783,98  ktorú sme nevyčerpali k 31. 12. 2019 bola použitá na bežné výdavky najneskôr do 31. 03. 2020 

    
Ostatné bežné nenormatívne výdavky 

zo ŠR: 
Poskytnutý 

transfér 2019 

Čerpanie 

transféru 2019 

Zostatok 

k 31.12.2019 

Asistent učiteľa 
12 382,00 12 382,00 0,00 

Vzdelávacie prostriedky 7 827,00 7 827,00 0,00 

Sociálne znevýhodnené prostredie 1 100,00 1 100,00 0,00 

Príspevok na učebnice 1 170,00 1 170,00 0,00 

Príspevok na lyžiarsky výcvik 3 450,00 3 450,00 0,00 

Príspevok na školu v prírode 0,00 0,00 0,00 

Príspevok na školu v prírode 0,00 0,00 0,00 

Dobropis 2 162,89 2 162,89 0,00 

KZ k 31. 12. 2019 0,00 

        

ÚPSVaR na podporu a výchovu k 

Poskytnutý 

transfer  

2019 

Čerpanie 

transferu     2019 
Zostatok 

k 31.12.2019 

január - jún 2019 1 098,56 1 098,56 0,00 

rozdiel, doplnkové stravné 178,24 178,24 0,00 

stravovacím návykom ŠJ sept - dec. 

2019 17 458,80 17 458,80 0,00 

diétne stravovanie sept. - dec. 2019 349,20 349,20 0,00 

plneniu šk.povinností dieťaťa 415,00 415,00 0,00 

KZ k 31. 12. 2019 0,00 

    

Školský klub detí 

Poskytnutý 

transfer  

2019 
Čerpanie transferu     

2019 

Zostatok 

k 31.12.2019 

610 - mzdové prostriedky 40270 40269,57 0,43 
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610 - vlastné príjmy - mzdové 

prostriedky 
992,00 992,00 

0 

620 - odvody 14 157,00 14 157,43 -0,43 

620 - vlastné príjmy - odvody 293,00 293,00 0 

630 - originálne kompet. tovary a služby  0,00 0,00 0 

630 - vlastné príjmy tovary a služby  7 705,00 7 705,49 -0,49 

630 - dobropis tovary a služby 0,00 0,00 0 

640 - bežný transfér 150,00 150,00 0 

640 - vlastné príjmy - bežný transfér 190,00 189,51 0,49 

Spolu: 63 757,00 63 757,00 0,00 

KZ k 31. 12. 2019 0,00 

    

Školská jedáleň 

Poskytnutý 

transfer  

2019 
Čerpanie transferu     

2019 

Zostatok 

k 31.12.2019 

610 - mzdové prostriedky 41 145,00 41 144,68 0,32 

620 - odvody 13 954,00 13 954,32 -0,32 

620 - vratky z poisťovní z roku 2018 0,00 0,00 0,00 

630 - originálne kompet. tovary a služby 17 012,00 17 011,49 0,51 

630 - vlastné príjmy tovary a služby  9 298,48 9 298,48 0,00 

630 - dobropis tovary a služby  0,00 0,00 0,00 

630 - rekreačné poukazy 257,49 257,49 0,00 

630 - stravé 26 315,70 26 315,70 0,00 

640 - Bežný transfér 116,00 116,51 -0,51 

Spolu: 108 098,67 108 098,67 0,00 

KZ k 31. 12. 2018 0,00 

    

OÚ Nitra súťaže 

Poskytnutý 

transfer  

2019 
Čerpanie transferu     

2019 

 Dohody+odvody+MTZ 1 382,46 1 382,46 

 KZ k 31. 12. 2018 0,00 

 

    

Granty - projekty 

Poskytnutý 

transfer  

2019 

Čerpanie 

transferu      2019 

 Cloeta 800,00 800,00 

 KZ k 31. 12. 2018 0,00 

  

l) Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy 

• Poskytnúť kvalitný výchovno-vzdelávací program pre všetkých    splnené 
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• Potvrdzovať úspechy v POPS a testovaní T9, T5    čiastočne splnené 

• Budovať všestranne zameraný profil    splnené 

• Podporovať celoživotné vzdelávanie učiteľov v súlade s plánom profesijného rozvoja   

splnené s obmedzením 

• Podnecovať k zapájaniu tvorby projektov   splnené 

• Kreovať žiacky parlament    splnené 

• Spolupracovať so zahraničím     splnené s obmedzením 

• Naďalej realizovať osvedčené mimoškolské aktivity a podporovať krúžkovú činnosť    

splnené 

• Zlepšovať materiálno-technické podmienky – sociálne zariadenia, nábytok, Pc, internet    

splnené čiastočne 

• V spolupráci so zriaďovateľom realizovať revitalizáciu budovy   školy – okná, fasáda 

budovy, strecha telocvične   nesplnené 

• Zefektívniť propagáciu školy   splnené s obmedzením 

• Pokračovať v dobrej spolupráci s rodičovskou radou    splnené 

• Realizovať osvedčené formy teambuildingu   splnené s obmedzením 

 

SWOT analýza školy. 

Na základe vyjadrenia MZ, PK, Rady školy a Rodičovskej rady ako aj kontrolnej činnosti 

vedenia školy predkladáme silné a slabé stránky školy, možné riziká a príležitosti 

Silné stránky školy: 

- kvalifikovaný pedagogický zbor a manažment školy 

- elokované pracoviská ZUŠ a Tekovskej knižnice 

- klíma školy 

- výsledky žiakov v celoslovenskom testovaní T9 a T5 

- vyučovanie hodín ANJ anglickým lektorom 

- benefičné podujatia a spoločenské aktivity školy 

Slabé stránky školy: 

- nevýhodná poloha školy 

- stav budovy ohrozujúci bezpečnosť žiakov(omietka, okná) 

- odchody žiakov zo školy (presťahovanie z prenájmov,...) a z toho vyplývajúci 

nestabilný počet žiakov 

- materiálno-technické zabezpečenie školy v oblasti IKT (interaktívne tabule, počítače) 

Možné riziká: 

- prechod žiakov na 8- ročné gymnázium 
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- nedostatok finančných prostriedkov na tarifné platy  

- znižovanie stavu učiteľov z dôvodu poklesu počtu žiakov 

- spájanie tried z organizačných a legislatívnych dôvodov 

- nárast počtu integrovaných žiakov a nedostatočná spolupráca rodičov  

Príležitosti: 

- využívanie znalostí z absolvovania školení týkajúcich sa inovácií vo vzdelávacom 

procese 

- využitie elokovaného pracoviska ZUŠ Levice (výtvarný, hudobný odbor) 

- digitalizácia vyučovania využívaním tabletov 

- zapájanie sa do projektov 

- nižší počet žiakov v triedach a možnosť individuálneho prístupu vo vyučovaní 

- nárast počtu žiakov z potencionálnych nových rodinných domov na Vinohradoch a 

okolí 

Na zlepšenie slabých stránok školy boli prijaté opatrenia, ktoré sa prejavili ako účinné a 

navrhujeme pokračovať v ich realizácií: 

- propagovanie školy formou majálesu, článkov v novinách, oficiálnej webovej stránky 

a stránky školy na facebooku 

- propagačné videá o škole a jej aktivitách prezentované formou internetu 

- rozšírenie výučby ANJ, pokračovať so spoluprácou s  lektorom  

m) Výchovno-vzdelávacie výsledky 

Kontrolná a hospitačná činnosť RŠ, ZRŠ 

nepriame hospitácie  

kontrola triednej dokumentácie ZRŠ     158 

kontrola učební a priestorov školy RŠ, ZRŠ   21 

priame hospitácie      RŠ 3, ZRŠ 2 

kontrolné  previerky ZRŠ     5 

E- testovanie ZRŠ      14 

 

So zisteniami hospitačnej činnosti boli učitelia oboznámení formou pohospitačných 

rozhovorov. Priama hospitačná činnosť bola zameraná na zisťovanie viacerých indikátorov 

kvality s dôrazom na metódy a formy  práce. Taktiež bola zameraná na efektívne využívanie 

IKT a učebných pomôcok. 

 

Inšpekčná činnosť  

 

V tomto školskom roku sme nezaznamenali žiadnu kontrolu zo strany ŠŠI.   

 

Výsledky kontrolných previerok 

 

 V súhrne uvádzame výsledky previerok z predmetov matematika a slovenský jazyk 
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Matematika Slovenský jazyk a literatúra 
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1.A  94,10    94,60   

1.B  99,30    97,10   

2.A 92,45 92,90   89,26 93,50   

2.B 87,00 88,40   84,00 85,20   

3.A 83,71 76,40   87,08 76,64   

3.B 86,42 67,20   88,58 83,40   

4.A 88,15 88,00   87,14 83,00   

4.B 86,40 90,20   83,00 76,10   

5.A 79,12 71,97  69,00 

+5,6 

SR 

84,80 70,00  70,40 

+5,6 

SR 
5.B 85,40 79,93  83,80 62,00  

6.A 70,80 62,03   59,50 60,80   

7.A 76,00 69,99   64,60 64,00   

8.A 55,40 62,58 48,40  49,80 46,90 56,10  

9.A 82,00 62,57 57,70  77,50 86,00 66,50  
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KOMPARO 4, 8 a 9 

Poznámky:  

 Komparo je hradené rodičmi (8. ročník z rozpočtu RZ, 9. ročník individuálne rodičmi)  

 testovanie je vhodným externým nástrojom na zistenie vedomostí žiakov a ich 

porovnanie s rovesníkmi 

 je vhodnou prípravou na testovanie matematickej a čitateľskej gramotnosti 

 škola dostáva kompletný rozbor výsledkov testovania školy, triedy a žiaka 

 žiak dostáva „vysvedčenie“ s výsledkami testovania s rozborom úloh 

V ďalšej časti je uvedená súhrnná tabuľka výsledkov testovania (údaje sú v %) a graf 

výsledkov tried podľa dosiahnutého percentilu v predmetoch MAT a SJL. V informáciách 

o výsledkoch KOMPARO podrobne spracovaných fy EXAM boli hodnotené vybrané 

indikátory nasledovne: 

V 8. ročníku:  veľmi nízke využitie potenciálu žiakov v predmete SJL a MAT(1 z 10) 

V 9. ročníku:  veľmi vysoké využitie potenciálu žiakov v predmete SJL a MAT(8 z 10) 

Všetky výsledky boli prejednané  v predmetových komisiách. Výsledky žiakov 8.A sú 

v porovnaní s ostatnými školami SR neuspokojivé, žiaci aj keď majú potenciál, nepracujú, 

nepripravujú sa, čo sa prejavilo aj v čase prerušenia vyučovania. 

Testovanie Komparo 4 sa neuskutočnilo. 

 

ročník 8. ročník 9. ročník 

termín 

testovania 

14. november 

2019 

14. november 

2019 

 SR ZŠ SR ZŠ 

MAT 53,8 48,4 49,7 57,7 

percentil  34,5  78,0 

SJL 64,2 56,1 61,7 66,5 

percentil  16,1  71,7 

VŠP 54,3 53,8 

n
et

es
to

v
an

é percentil  49,1 

 GEO 62,2 50,8 

percentil  17,4 

BIO. 52,2 48,0 

percentil  38,4 
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Graf percentuálnej úspešnosti tried v projekte KOMPARO 

 

Výsledky testovania v jednotlivých predmetoch a v jednotlivých triedach sú ovplyvnené 

zložením triedy.  

TESTOVANIE 9 bolo zrušené rozhodnutí MŠVVaV SR. 
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Výsledky TESTOVANIE 5 - konaného 20.11.2019 

Predmet Úspešnosť školy 

Rozdiel oproti 

národnému 

priemeru 

priemerná 

známka tried 

v predmete  

(4. ročník)  

MAT 69,0 +5,6 1,80 

SJL 70,4 +5,6 1,84 

 

Výsledky školy v tomto školskom roku zodpovedajú veľmi dobrej úrovni vedomostí žiakov 5. 

ročníka v porovnaní s populáciou SR, za čo vďačíme i zodpovednej príprave zo strany žiakov 

a ich vyučujúcich na I. stupni ZŠ.  

V príprave na testovanie zohralo svoju úlohy zapojenie sa do projektu KOMPARO 4 a E-test, 

kde si žiaci mali možnosť vyskúšať testovacie nástroje. Výsledky testovania piatakov 

poukazujú na zodpovednú úroveň vyučovania na 1. stupni a kvalitnú prípravu zo strany 

vyučujúcich predmetov SJL a MAT v 5. ročník 

 

Úspechy žiakov na predmetových olympiádach a súťažiach: 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad výsledkov v tohtoročných súťažiach. V dôsledku 

prerušenia vyučovanie sa niektoré súťaže neuskutočnili, resp. sa uskutočnili len základné 

kola. 

 

meno/trieda súťaž miesto pripravoval 

Elif Kreci/9.A DO okres 12. Tóthová 

Lenka Šedivcová/6.A DO okres 3. Tóthová 

M. Mészaros, M Balogh/9.A TO okres 2. Čikkelová 

Zuzana Holečková/5.B MO Z5 okres 5. Krišková 

Nicola Jenisová/5.A MO Z5 okres 22. Krišková 

Adela Kyselová/5.B MO Z5 okres 26. Krišková 

Lucia Bohunická/9.A OANJ okres 1B 8. Henčeková 

Bibiana Dolanská/6.A OANJ okres 1A 1. Henčeková 

Bibiana Dolanská/6.A OANJ kraj 1A 3. Henčeková 

Viktória Jančová/5.A Šaliansky Maťko II.kategória 3. Tóthová 

Laura Pálová/4.A Vesmír očami detí okres 3. Rudolphi 

 

 

 

Názov športovej 

súťaže 

Miesto 

OK 

Miesto 

KK 

Miesto 

CK 

Meno žiaka Tried

a 

Zodp. 
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Názov športovej 

súťaže 

Miesto 

OK 

Miesto 

KK 

Miesto 

CK 

Meno žiaka Tried

a 

Zodp. 

Volejbal dievčatá 
2.   

družstvo  

 

Henčeková 

 

 

Opatrenia na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania 

Prijaté opatrenia na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania sa ukázali ako účinné. V ďalšej 

časti uvádzame nasledovné opatrenia účinné už v predchádzajúcich školských rokoch 

- výučba cudzieho jazyka od prvej triedy   

- výučba ANJ lektorom 

- koordinácia práce MZ zameraná na propagáciu školy v blízkom okolí školy, ako aj v 

okolitých obciach, v MŠ, s cieľom zviditeľniť školu u rodičov budúcich prvákov 

- úzka spolupráca s MŠ na Hlbokej a Vojenskej ulici, uskutočnené stretnutia vyučujúcich ZŠ 

s učiteľkami MŠ, ako aj predškolákmi s cieľom lepšieho spoznania detí, účasť detí z MŠ 

na programoch školy (benefičný koncert, Majáles)  

- k rodičom byť tolerantní a ústretoví, šíriť dobré meno školy, aktivitami a výchovno-           

- vyučovacími výsledkami zviditeľniť školu najmä v priľahlých častiach školy 

- v rámci spolupráce s rodičmi organizovať naďalej aktivity, do ktorých zapojíme rodičov 

a starých rodičov žiakov 

- plánovanie akcií školy formou termínovníka, redukcia zbytočných akcií a dodržiavanie 

rovnomerného zastúpenia akcií počas roka 

- vytvoriť „plachtu“ pre systematizáciu výsledkov všetkých súťaží 

- povinnosť zodpovedného pedagóga informovať o konaní akcie a jej vyhodnotenie 

prostredníctvom webu príp. ďalších médií 

 

Zhodnotenie dištančného vzdelávania a znovuotvorenia škôl 

Od 16. marca 2020 bolo vyučovanie na základných školách prerušené rozhodnutím ministra 

školstva SR a hlavného hygienika SR. Počas obdobia sa žiaci vzdelávali dištančnou formou. 

Spôsob výučby, forma hodnotenia a neprebraté tematické celky sú uvedené v prílohe č. 1 

správy (podrobne v záverečnej správe príslušných MZ a PK). 

Od 1. júna 2020 boli znovuotvorené školy pre ročníky 0. - 5. Nástup žiakov bol dobrovoľný. 

Trieda Počet žiakov Znovu nastúpilo 

1.6 

% podiel 

0.A 8 0 0% 

1.A 14 8 57% 

1.B 12 10 83% 

2.A 16 11 69% 

2.B 16 15 94% 
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3.A 14 7 50% 

3.B 13 11 85% 

4.A 15 12 80% 

4.B 13 11 85% 

5.A 19 9 47% 

5.B 20 17 85% 

spolu 160 111 69% 

Pri nástupe žiakov sme sa riadili nariadeniami hlavného hygienika, aby sme zabezpečili 

bezpečnosť a hygienu všetkých priestorov. Vypracovali sme Dodatok k prevádzkovému 

poriadku. Do pracovného procesu nastúpili všetci zamestnanci okrem 4 v rizikovej skupine. 

Vyučovanie bolo zamerané na znovuzískanie sociálnych návykov a utvrdenie učiva. Žiaci 

vyšších ročníkov pokračovali v dištančnom vyučovaní, ako aj žiaci, ktorí nenastúpili. Od 22. 

júna 2020 sme školu otvorili pre žiakov 6. - 9. ročníka len čiastočne, nakoľko sme nevedeli 

organizačne zabezpečiť upratovanie a dezinfekciu všetkých priestorov. Do školy boli 

postupne zvolané triedy, aby odovzdali učebnice a vyučujúci zhodnotili dištančné 

vzdelávanie, žiaci doplnili materiály, ktoré mali vypracovať. Požiadavky dištančného 

vzdelávania nesplnili 2 žiaci (VII.A, VIII.A), ktorí budú preskúšaní na konci augusta. 

Pri zhodnotení dištančného vzdelávania konšattujeme, že väčšina učiteľov sa vedela 

prispôsobiť požiadavkám, ktoré boli na nich kladené. Využívali nové technológie, aplikácie. 

Väčšina rodičov spolupracovala a tak napomáhala naplneniu cieľov. Podobne to bolo aj so 

žiakmi, väčšina spolupracovala, vyskytli sa však situácie, kedy žiaci odmietli pracovať zo 

subjektívnych dôvodov.  

Navrhované opatrenia: 

 rozšírenie používania edupage (forma ETK) a bezkriedy, 

 zaškoliť žiakov s prácou s aplikáciami 

 zaškoliť aj  vyučujúcich na prácu s edupage 

 v prípade opakovania situácie využívať vo zvýšenej miere online konferencie. 

 

 

n) Voľnočasové aktivity 

V septembri 2019 boli vydané vzdelávacie poukazy pre všetkých žiakov školy. Počet krúžkov 

nie je vysoký, zo strany vyučujúcich ako aj zo strany žiakov nie je vysoký záujem o záujmový 

útvar. 95 % žiakov si uplatnilo poukazy v 12 krúžkoch. Činnosť krúžkov bola ukončená 

16.3.2020 prerušením vyučovania na ZŠ. Finančné protriedky boli školám ponechané a boli 

využité na zabezpečenie dezinfekcie po znovuotvorení škôl. 

Žiaci pracovali v nasledovných záujmových útvaroch: 

Krúžky športového typu: 
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- športové hry  Šturc 

- gymnastický krúžok  Hašková 

- športový Loskotová 

- florbal Kováč 

Krúžky umeleckého typu: 

- detský folklórny súbor Vinička Cucorová  

- výtvarný krúžok Bobová 

- divadelný krúžok Gurišová 

Vedomostné krúžky: 

- dejepisný  Tóthová 

- prírodovedný krúžok Kósová  

- počítačový krúžok (2 krúžky) Imreová 

- fyzikálny krúžok (3 krúžky) Švecová 

- matematický  Krišková, Čikkelová 

- slovenský jazyk Adamová 

  

 

o) Spolupráca školy s inými subjektami 

 

Škola spolupracuje s mnohými kultúrno-spoločenskými organizáciami – Tekovské múzeum 

v Leviciach, Tekovská knižnica v Leviciach, jazyková škola Prima, SČK, Hasičský a 

záchranný zbor v Leviciach, Mestská polícia v Leviciach,  MsKS v Leviciach, Okresný archív 

Leviciach, Domov dôchodcov v Leviciach, Spojená špeciálna škola v Leviciach. Táto 

spolupráca je veľmi plodná pri organizovaní rôznych kultúrnych, spoločenských a športových 

podujatí.  

 

Spolupráca s ostatnými školami 

 

Spolupracujeme s MŠ na Hlbokej ulici, Vojenskej ulici, v Kalinčiakove a ZUŠ Levice. Deti 

zo škôl sa zúčastňujú našich podujatí – Deň otvorených dverí, benefičný koncert. 

 

Deti z MŠ Vojenská a Hlboká prispievajú do našich spoločenských programov aj svojimi 

vystúpeniami (benefičný koncert), zúčastňujeme sa vzájomných kultúrnych akcií. Veľmi 

úspešná je aj spolupráca s jazykovou školou PRIMA,  s  pomocou ktorej sa nám podarilo 

zabezpečiť lektora na pravidelnú výučbu anglického jazyka v 5., 6.,7. a 9. ročníku. (1 hodina 

týždenne v každom ročníku) 

 

Spolupráca s Tekovskou knižnicou a Tekovským múzeom v Leviciach  
 

Ako jediná škola v meste máme pobočku TK priamo v budove školy. Triedy I. stupňa 

pravidelne navštevujú knižnicu, čím sa rozvíjajú ich čitateľské zručnosti a komunikačné 

schopnosti. Služby knižnice sú sústavne využívané počas vyučovania aj v mimovyučovacom 

čase. Žiaci 2. - 4. ročníka sa zapájajú do súťaže TK Čítam, čítaš, čítame. Obľúbenými sa stali 

spoločné podujatia s ŠKD, tematické popoludnia v knižnici, Z rozprávky do rozprávky, Deň 

zvykov a tradícií. 

Škola úzko spolupracuje s Tekovským múzeom v Leviciach pravidelnými návštevami výstav 

a rôznych expozícií.  

 

Spolupráca s CPPPaP, špeciálnymi pedagógmi, logopédom, integrácia žiakov 
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Venujeme sa žiakom talentovaným, ale aj žiakom, ktorí si vyžadujú osobitnú starostlivosť a 

odbornú pomoc. V školskom roku 2019/2020 sme mali 25 integrovaných žiakov s 

individuálnym vzdelávacím programom na základe odporúčania psychologickej 

a špeciálnopedagogickej poradne. Na I. stupni sú integrovaní 9 žiaci, na II. stupni sú 16 žiaci s 

vypracovaným individuálnym vzdelávacím programom. So žiakmi I. stupňa pravidelne 

pracuje školský špeciálny pedagóg, s viacerými žiakmi aj asistenti učiteľa (3,35 úväzku). V 

rámci projektu Pomocné profesie pri edukácii sme získlai miesta pre 2 pedagogické asistentky 

(od III.2020) a inkluzívny tím (školský šp. pedagóg a školský psychológ). Posledné 

menované miesta budú obsadené od IX.2020.  

 

Spolupráca s CPPPaP je na  vyhovujúcej úrovni. 

Počet integrovaných žiakov: 25 

 

V nultom ročníku bolo vzdelávaných 9 (po odchode 1 žiačky 8) žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia. Nakoľko týmto žiakom bola zo strany zriaďovateľa zabezpečená 

doprava do/zo školy, trávili čas aj v školskom klube detí, ich príprava na vyučovanie bola 

zodpovedná a niektorí dosiahli aj významné pokroky. 

 

 

Spolupráca s rodičmi 

 

Spolupráca s rodičmi je na veľmi dobrej úrovni. Nadväzujeme na tradíciu spolupráce s 

okolitými MŠ a pokračujeme v pravidelnom stretávaní sa s rodičmi na spoločných triednych 

posedeniach, otvorených hodinách a pri ďalších rôznych príležitostiach.  

Pri základnej škole je plne funkčné rodičovské združenie s právnou subjektivitou a rada školy. 

Obidva subjekty sú nápomocné škole v rôznych oblastiach. Veľmi kladne hodnotíme finančnú 

pomoc RZ ako aj možnosť poskytnutia 2% daní na účet RZ. Rodičia sú pravidelne 

oboznamovaní s výchovno-vzdelávacími výsledkami žiakov na zasadnutiach rodičovského 

združenia. V tomto školskom roku sa uskutočnilo jedno plenárne zasadnutie a dve triedne 

zasadnutia. Rada školy, ako aj rodičovské združenie sa vyjadruje k zásadným otázkam chodu 

školy, ku koncepcii rozvoja školy, k plánu práce, k vyhodnoteniu výchovno-vzdelacej 

činnosti a využívaniu finančných zdrojov rodičovského združenia. 

Za tradičnú spoluprácu považujeme podujatia, na ktorých sme si uctili starých rodičov našich 

žiakov (Deň seniorov - Aj my sme boli mladí), benefičný koncert. Činnosť ŠKD bola taktiež 

podporovaná aktivitou a dobrou spoluprácou s rodičmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sponzorstvo 

 

K dosiahnutiu úspechov vo výchovno-vzdelávacej práci a zabezpečenie skvalitnenia a rozvoja 

materiálno-technickej vybavenosti školy vďačíme aj sponzorskej činnosti. Naše poďakovanie 

patrí:  
RZ pri.ZŠ Školská 14 v Leviciach 
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Jazyková škola PRIMA - p. Labudová 

Cloetta 

rodina Kyselová, Paláštiová, Homola, Labudová, Nováková 

 

 

Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 09. 09. 2020 

Členovia Rady školy boli so správou oboznámení dňa 21.10.2020. Rada školy odporúča 

schváliť predloženú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Peter Šturc  Mgr. Daša Tarišková 

 riaditeľ školy          predseda rady školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie zriaďovateľa: 
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Príloha č. 1 

Výňatok zo správ MZ a PK – vyhodnotenie dištančného vzdelávania počas prerušenia vyučovania v čase od 16.3.2020 

I. stupeň 

Predmet ročník sprostredkovanie učiva ďalší školský rok, vyšší ročník Hodnotenie 

Matematika  (Kleinová) 0. offline, terénne pracovníčky utvrdiť prebraté učivo slovné 

Matematika 

(Bobová, Loskotová) 
1. 

bezkriedy.sk,  Edupage,   

ZOOM videokonferencie 
utvrdiť prebraté učivo slovné 

Matematika  

(Cucorová, Gurišová) 
2. 

bezkriedy.sk,  Edupage,  

II.A zoom konferencia 

V opakovaní sa zamerať na pojmy v geometrii, polpriamka, priamka, 

úsečka a  jednotky dĺžky: milimeter, centimeter, meter. 
slovné 

Matematika  

(Foldesiová, Kósová) 
3. bezkriedy.sk,  Edupage 

utvrdiť prebraté učivo, pozornosť venovať hlavne premene jednotiek 

dĺžky 
slovné 

Matematika 

(Rudolphi, Imreová) 
4. 

bezkriedy.sk 

ZOOM videokonferencie 
presunuté: kružnica, kruh, konštrukcia trojuholníka podľa vety sss slovné 

 

Predmet ročník sprostredkovanie učiva ďalší školský rok, vyšší ročník Hodnotenie 

Slovenský jazyk a 

literatúra (Kleinová) 

0. offline, terénne pracovníčky utvrdiť prebraté učivo slovné 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

(Bobová, Loskotová) 

1. bezkriedy.sk,  Edupage,   

ZOOM videokonferencie 

utvrdiť prebraté učivo 

rozvoj čitateľských zručností 

slovné 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

(Cucorová, Gurišová) 

2. bezkriedy.sk,  Edupage,   

ZOOM videokonferencie 

utvrdiť prebraté učivo 

rozvoj čitateľských zručností 

slovné 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

(Foldesiová, Kósová) 

3. bezkriedy.sk,  Edupage utvrdiť prebraté učivo slovných druhov slovné 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

(Rudolphi, Ginzeryová) 

4. bezkriedy.sk,  

ZOOM videokonferencie 

Neohybné slovné druhy - čiastočne prebraté slovné 
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Predmet ročník sprostredkovanie učiva ďalší školský rok, vyšší ročník Hodnotenie 

Prvouka 

Bobová, Loskotová) 

1. bezkriedy.sk,  Edupage,   

ZOOM videokonferencie 

utvrdiť prebraté učivo slovné 

Prvouka 

(Cucorová, Gurišová) 

2. bezkriedy.sk,     

ZOOM videokonferencie 

prehĺbiť učivo o rastlinách- životné prejavy, podmienky, prostredie, 

rozmnožovanie a semená. 

slovné 

Prírodoveda 

(Kósová) 

3., 4. bezkriedy.sk učivo prebraté slovné 

Vlastiveda 

(Kósová) 

3. bezkriedy.sk učivo prebraté slovné 

Vlastiveda 

(Kósová, Imreová) 

4. bezkriedy.sk, 

ZOOM videokonferencie 

(4.B) 

učivo prebraté slovné 

 

Predmet ročník sprostredkovanie učiva ďalší školský rok, vyšší ročník Hodnotenie 

Anglický jazyk 

(Foldesiová, Ginzeryová_ 

1.-3. bezkriedy, messenger utvrdiť  gramatiku a slovnú zásobu posledných dvoch lekcíí slovné 

Anglický jazyk 

(Foldesiová, Ginzeryová_ 

4. bezkriedy, messenger 

ZOOM videokonferencie 

(4.B) 

utvrdiť  gramatiku a slovnú zásobu posledných dvoch lekcíí slovné 

 

Predmet ročník sprostredkovanie učiva ďalší školský rok, vyšší ročník Hodnotenie 

Informatika 

(Cucorová, Imreová) 

3., 4. bezkriedy učivo prebraté v medzipredmetových vzťahoch 

algoritmické riešenie problémov 

reprezentácia a nástroje - práce s príbehmi 

slovné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

34 
 

II.stupeň 

Predmet ročník sprostredkovanie učiva ďalší školský rok, vyšší ročník Hodnotenie 

Matematika 

(Krišková) 

5., 9. bezkriedy.sk 

vlastné edukačné videá 

utvrdiť prebrané učivo známka 

Matematika 

(Čikkelová) 

6., 7. zoom videokonferencie utvrdiť prebrané učivo známka 

Matematika 

(Krišková) 

8. bezkriedy.sk 

vlastné edukačné videá 

utvrdiť prebrané učivo 

presunuté: pravdepodobnosť a štatistika 

známka 

 

Predmet ročník sprostredkovanie učiva ďalší školský rok, vyšší ročník Hodnotenie 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

(Adamová) 

5. bezkriedy.sk 

 

opisný slohový postup – opis ilustrácie, opis osoby 

rozprávací slohový postup – jednoduché rozprávanie, rozprávanie 

s prvkami opisu 

slabičné a neslabičné predpony 

spisovný jazyk a nárečia 

slovesá – časovanie 

známka 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

(Tóthová) 

6., 8. bezkriedy.sk syntax známka 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

(Adamová) 

7. bezkriedy.sk 

zoom videokonferencie 

rozvíjacie vetné členy – predmet, príslovkové určenie 

 

známka 

Slovenský jazyk a 

literatúra 

(Adamová) 

9. bezkriedy.sk 

edupage 

 

učivo prebraté známka 

 

Predmet ročník sprostredkovanie učiva ďalší školský rok, vyšší ročník Hodnotenie 

Anglický jazyk 

(Henčeková, Ginzeryová) 

5. bezkriedy.sk 

 

minulý čas jednoduchý, stupňovanie príd. mien 

opis osoby, porovnávanie prítomného jednoduchého a priebehového 

času, konverzačné frázy v obchode 

kombino 

vané 

Anglický jazyk 

(Henčeková) 

6. bezkriedy.sk 

edupage 

utvrdiť učivo slovné 

Anglický jazyk 

(Henčeková) 

7., 8. bezkriedy.sk utvrdiť učivo slovné 
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Anglický jazyk 

(Henčeková, Šturc) 

9. bezkriedy.sk 

edupage 

 

utvrdiť učivo kombino 

vané 

 

Predmet ročník sprostredkovanie učiva ďalší školský rok, vyšší ročník Hodnotenie 

Nemecký jazyk 

(Tarišková) 

6., .7., 

9 

bezkriedy.sk utvrdiť učivo kombino 

vané 

Nemecký jazyk 

(Tarišková) 

8. bezkriedy.sk imperativ, 4.pád osobných zámen s predložkou kombino 

vané 

 

Predmet ročník sprostredkovanie učiva ďalší školský rok, vyšší ročník Hodnotenie 

Biológia (Hašková) 
5.,6., 

8., 9. 

bezkriedy.sk celky prebraté známka 

Biológia (Hašková) 7. bezkriedy.sk Zdravie a život človeka známka 

Fyzika (Švecová) 6.-9 bezkriedy.sk celky prebraté známka 

Chémia (Švecová) 7., 9. bezkriedy.sk celky prebraté známka 

Chémia (Švecová) 8. bezkriedy.sk Chemické reakcie známka 

 

Predmet ročník sprostredkovanie učiva ďalší školský rok, vyšší ročník Hodnotenie 

Geografia (Kováč) 5.-9 edupage celky prebraté známka 

Dejepis (Tóthová) 
5., 8.,  

9. 

bezkriedy.sk 

 

celky prebraté známka 

Dejepis (Tóthová) 6. bezkriedy.sk Ríše raného stredoveku známka 

Dejepis (Tóthová) 7. bezkriedy.sk Habsburská monarchia známka 

Občianska náuka 

(Tarišková) 

5.-9. bezkriedy.sk 

 

celky prebraté známka 

Informatika  

(Švecová, Imreová) 

5.-9. bezkriedy.sk celky prebraté v rámci medzipredmetových vzťahov  

Algoritmizácia a riešenie problémov - presun do vyššieho ročníka 

známka 

 

V predmetoch telesná a športová výchova, technika, pracovné vyučovanie, výtvarná výchova a hudobná výchova nebolo možné splniť požiadavky učebných 

osnov a predmety neboli hodnotené. 

 


