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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. Voľby členov do  Rady školy sa 

uskutočnili dňa 7.10.2020. V školskom roku sa uskutočnili 2 zasadnutia Rady školy, ostatné 

plánované sa z dôvodu protipandemických opatrení neuskutočnili. Na zasadnutiach Rady 

školy sa prejednávali dokumenty: Štatút rady školy, Správa o výchovno-vzdelávacích 

výsledkoch v školskom roku  2019/2020 

 Meno Funkcia Delegovaný za 

1. Mgr. Daša Tarišková predseda pedagogických zamestnancov 

2. Mgr. Eva Ginzeryová člen pedagogických zamestnancov 

3. Ivan Baláž člen nepedagogických zamestnancov 

4. Ing. Peter Lülei člen rodičov 

5. Viliam Dráb člen rodičov 

6. Jozef Kysela člen rodičov 

7. Mária Šebová 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 

mailto:skolska14@centrum.sk
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 Meno Funkcia 

4. PaedDr. Eva Čikkelová vedúca PK 

5. Mgr. Daša Tarišková výchovná poradkyňa 

6. Viera Ščepková vedúca ŠJ 

Predsedovia metodických združení a predmetových komisií: 

 Meno Metodický orgán 

1. Mgr. Ľubica Gurišová MZ 1. stupňa 

2. Paeddr. Eva Čikkelová PK 2. stupňa 

3. Bc. Erika Vargová MZ školského klubu 

 

Zasadnutia vedenia školy boli uskutočnené spravidla 1-krát mesačne. 

 

 

b) Údaje o počtoch žiakov školy 

ročník 
Stav k 15.9. 2020 Stav k 31.8. 2021 

Počet tried Počet žiakov integrovaní Počet tried Počet žiakov integrovaní 

1. 2 28 1 2 27 2 

2. 2 28  2 31  

3. 2 31 4 2 31 4 

4. 2 27 2 2 27 2 

5. 1 29 4 1 30 4 

6. 2 37 6 2 37 6 

7. 1 20 1 1 21 1 

8. 1 28 6 1 28 6 

9. 1 20 5 1 19 5 

spolu 14 248 28 14 251 30 

 

Do školského klubu detí bolo zapísaných 84 detí do 3 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 17,93, čo predstavuje 

mierne navýšenie oproti predchádzajúcemu školskému roku. Priemerný počet žiakov na 

1.stupni je 14,5 žiakov a na 2. stupni 22,5 žiaka. 
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c) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka a 0. ročníka 

Počet zapísaných Počet odkladov Počet prijatých k 

31.8.2021 

Prestup na inú ZŠ 

27 4 22 1 

Zápis žiakov do prvých ročníkov sa uskutočnil v mesiaci apríl 2021, v čase prerušenia 

vyučovania formou elektronickej prihlášky. V tieto dni bolo zapísaných 27 detí. 4 deti majú 

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 22  detí do jednej triedy v prvom ročníku. V auguste bola 

odhlásená 1 žiačka a na základe doporučenia CPPPaP prestúpila na ZŠ A. Kmeťa v 

Leviciach. 

Rozmiestnenie žiakov na stredné školy: 

V školskom roku 2020/2021 ukončilo základné vzdelanie na našej škole 24 žiakov -19 žiakov 

v  9. ročníku, 2 žiaci v 8. ročníku, 1 žiak v 7. ročníku a 2  žiačky odchádzajú na 8-ročné 

gymnázium na GAV v Leviciach. 

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

študijné alebo učebné odbory, ktoré si zvolili. 1 žiačka bola prijatá v druhom kole, po 

opätovnom podaní prihlášky. Žiaci 9. ročníka v tomto školskom roku robili prijímacie skúšky 

klasickou písomnou formou, resp. pohovorom. 
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GAV Levice 

 

SOŠ pedagogická 

Levice 

 

SZŠ Nové Zámky 

 

Str. priemyselná 

škola stroj. 

a elektrotech. LV 

6 1 1 2 

 

SOŠ Pod 

amfiteátrom 

Levice 

 

SOŠ stavebná Nitra 

 

SOŠ služieb 

Sv.Michala LV 

 

GAV Levice – 

8ročné 

4 1 2 2 

 

   SZŠ Bratislava 

  

SOŠ poľnohosp. a 

 služieb, Levice 

 

 

Hotelová  cademia 

Nitra 

 

Do pracovného 

pomeru 

1 1 1 1 

SOU lesnícke 

Banská Štiavnica 

   

1    
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d) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie 

Priemerný prospech za 2. polrok 2020/2021 jednotlivých predmetov podľa tried: 

1.stupeň bol hodnotený v 1. ročníku  slovne 

      v 2.- 4. ročníku známkou okrem HUV, TSV 

2.stupeň bol hodnotený známkou okrem predmetov: TECH, HUV, TSV, VYV 

Z dôvodu prerušenia vyučovania a prechodu na dištančné (od 26.10. 2020 do 19.,resp. 

26.4.2021) nebolo možné naplniť požiadavky predmetov TECH, HUV, TSV, VYV a tieto 

neboli hodnotené 

 

II. polrok 

2020/2021 
SJL ANJ MAT PRV PDA VLA INF priemer 

I.A 
slovné hodnotenie 

I.B 

II.A 1,63 1,56 1,50 1,31 - - - 1,50 

II.B 1,36 1,21 1,07 1,00 - - - 1,16 

III.A 1,79 1,57 1,71 - 1,71 1,64 1,21 1,61 

III.B 2,06 2,07 1,75 - 1,69 1,94 1,00 1,75 

IV.A 1,79 1,57 1,79 - 1,43 1,57 1,07 1,54 

IV.B 1,62 1,38 1,38 - 1,38 1,38 1,00 1,36 

Priemer 1,71 1,56 1,53 1,16 1,55 1,63 1,07 1,49 

         

         

 

 

 

II. polrok 

2020/2021 
SJL ANJ NEJ MAT INF FYZ  CHE  BIO  DEJ GEO OBN priemer 

V.A 2,33 2,07 - 1,93 1,37 

  

1,73 1,83 1,77 

 

1,86 

VI.A 2,50 2,28 1,78 2,56 1,06 2,61 
 

1,94 2,22 2,28 1,22 2,05 

VI.B 2,16 2,29 1,88 2,53 1,11 2,00 

 

1,79 1,74 2,21 1,26 1,90 

VII.A 2,67 2,57 2,11 2,67 1,52 2,76 2,52 1,90 2,29 2,57 1,81 2,31 

VIII.A 2,19 2,08 2,15 2,30 1,52 2,30 2,37 1,81 1,81 2,22 1,56 2,03 

IX.A 2,37 2,16 2,28 2,63 1,79 2,37 2,26 1,74 1,89 1,58 1,42 2,04 

Priemer 2,37 2,24 2,04 2,44 1,40 2,41 2,38 1,82 1,96 2,11 1,45 2,06 
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Počty vymeškaných hodín v školskom roku 2020/2021 

trieda 
ospravedl. 

hodiny 
Ø na žiaka 

neospravedl. 

hodiny 
Ø na žiaka 

I.A 788 56,58   

I.B 583 44,85 30 2,30 

II.A 1533 95,81 5 0,31 

II.B 780 55,71   

III.A 1386 99 180 12,85 

III.B 1354 84,62 303 18,93 

IV.A 974 69,57 191 13,64 

IV.B 1306 100,46   

V.A 1846 61,53 449 14,97 

VI.A 1163 64,61 70 3,88 

VI.B 1453 76,47 218 11,47 

VII.A 996 48,85 165 8,04 

VIII.A 1920 71,11 279 10,33 

IX.A 1837 96,68 268 14,11 

spolu 17 919 73,28 2 158 7,91 

 

Zvýšený počet neospravedlnených hodín bol riešený v spolupráci s terénnymi sociálnymi 

pracovníčkami MÚ Levice a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Leviciach. 

Neospravedlnené hodiny na II. stupni boli väčšinou z obdobia počs dištančného vzdelávania. 

Tieto boli riešené i pohovormi so zákonnými zástupcami žiakov. 

 

Výchovné opatrenia udelené na konci školského roka: 

trieda 
pochvaly pokarhania znížené známky zo správania 

TU RŠ TU RŠ 2 3 4 

I.A 8       

I.B 7       

II.A 9       

II.B 4 1      

III.A 7      1 

III.B 3      1 

IV.A 0 2     1 

IV.B 6       

V.A 5       

VI.A 4       

VI.B 2       

VII.A 2 1      
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trieda 
pochvaly pokarhania znížené známky zo správania 

TU RŠ TU RŠ 2 3 4 

VIII.A 8       

IX.A 2       

spolu 67 4 0 0 0 0 3 

 

 

 

Celkový prospech žiakov 

Žiaci 1. ročníka: prospel, neprospel 

Žiaci 2. – 9. ročníka: prospel s vyznamenaním, prospel veľmi dobre, prospel, neprospel 
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I.A   13      

I.B   13    1  

II.A 11 3 1 1 1    

II.B 12 2     1  

III.A 11 0 2 1  1   

III.B 11 2 2 1  1 1  

IV.A 12 0 1 1  1   

IV.B 10 3 0 0     

V.A 
12 10 6 2 1 

1 

1  

2 

GAV 

VI.A 5 3 10      

VI.B 7 6 6      

VII.A 
3 9 6 3 

 

3 

  

 

VIII.A 

10 7 9 1 

 

1 

ukončil 

PŠD 1 

2 

IX.A 
6 7 6  

 

 

 

19 

(SŠ) 

spolu 110 52 75 10 2 9 4 23 
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e) Uplatňované učebné plány 

I. stupeň/primárne vzdelávanie:  8 tried 

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   iŠkVP ISCED 2 

VI.A, VI.B  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 29 

- kvalifikovaní 29 

- samostatný pg. zamestnanec 11 

- samostatný pg. zamestnanec s I. atestáciou 8 

- samostatný pg. zamestnanec s II. atestáciou 2 

- samostatný pedagogický asistent 4 

- samostatný vychovávateľ 4 

  odborní 1 

nepedagogickí 12 

THP 2 

upratovačky 4 

školník 1 
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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. Adriana Cucorová samostatný učiteľ s I. 

atestáciou 
I.A 1. – 4. roč. 

4. Mgr. Ľubica Gurišová 
samostatný učiteľ s I. 

atestáciou 

I.B 

vedúca MZ 1-4 
1. – 4. roč. 

5. Mgr. Miroslava Bobová samostatný učiteľ s I. 

atestáciou 
II. A  1. – 4. roč. 

6. Mgr. Kamila Loskotová samostatný učiteľ s I. 

atestáciou 
II. B 1. – 4. roč. 

7. Mgr. Monika Rudolphi samostatný učiteľ s I. 

atestáciou 

III.A 

 

1. – 4. roč., 

špec. pg. 

8. Mgr. Eva Ginzeryová samostatný učiteľ III.B 1. – 4. roč. – 

ANJ I.st 

9. PaedDr. Mária Kósová samostatný učiteľ s I. 

atestáciou 
IV.A 1. – 4. roč. 

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

atestáciou 
IV.B 

1. – 4. roč. 

ANJ I.stupeň 

11. Mgr. Daša Tarišková samostatný učiteľ 
V.A  
výchovná poradkyňa 

NEJ 

12. Mgr. Veronika Lehotská samostatný učiteľ VI.A ANJ 

13. Mgr. Zuzana Ollerová samostatný učiteľ VI.B SJL-MAT 

14. PaedDr. Eva Čikkelová samostatný učiteľ s I. 

atestáciou 
VII.A MAT - TECH 

15. Mgr. Ivan Kováč samostatný učiteľ VIII.A TSV – GEO 

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

17. Mgr. Gabriela Tóthová samostatný učiteľ  SJL – DEJ 

18. Mgr. Erika Hašková samostatný učiteľ  BIO - MAT 

19. Mgr. Patrik Stankovič samostatný učiteľ  TSV - ETV 

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

21. Mgr. Patrik Špánik samostatný učiteľ katechét NAV 

22. Mgr. Klaudia Hancková samostatný zamestnanec špec. pedagóg ŠPG 

23. Mgr. Simona Kubalová samostatný odborný 

zamestnanec 
školský psychológ  

24. Ivana Šipekiová sam.asistent učiteľa   
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P. č. Meno a priezvisko 
Kategória zamestnanca Karierny post 

a triednictvo 
Aprobácia 

25. Mária Kotrusová sam.asistent učiteľa   

26. Kristína Lauková sam.asistent učiteľa   

27. Simona Švaralová sam.asistent učiteľa   

28. Ružena Miťková sam. vychovávateľ  
vychovávateľ

ka ŠKD 

29. Eva Jakubíková sam. vychovávateľ  vychovávateľ

ka ŠKD 

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

ka ŠKD 

 

g) Údaje o profesijnom rozvoji a vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

Druh 

vzdelávania 
Názov vzdelávania 

Počet 

kreditov 
zamestnanec splnenie 

   
 

 

     

Súhrnné údaje o vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy v školskom roku 

2020/2021 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Vzdelávanie 

ukončilo 
Vzdelávanie trvá 

Vzdelávanie 

začalo 

Adaptačné     
Aktualizačné 30  30  
Inovačné     
Špecializačné     
Funkčné     
Kvalifikačné     
Predatestačné     
Atestačné     
     

 

 

Odbornosť vyučovania (počet hodín/%) v školskom roku 2020/2021 

PREDMET I. STUPEŇ II. STUPEŇ 

 odborne neodborne odborne neodborne 

SLJ 66 100 0 0 31 100 0 0 

ANJ 18 100 0 0 29 100 0 0 

NEJ  x  x 10 100 0 0 

BIO  x  x 10 100 0 0 

PRV/PDA 10 100 0 0  x  x 

VLA 6 100 0 0  x  x 
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Odbornosť vyučovania (počet hodín/%) v školskom roku 2020/2021 

PREDMET I. STUPEŇ II. STUPEŇ 

 odborne neodborne odborne neodborne 

FYZ  x  x 9 100 0 0 

CHE  x  x 0 0 5 100 

MAT 36 100 0 0 20 67 10 33 

INF 2 50 2 50 10 91 1 9 

DEJ  x  x 7 100 0 0 

GEO  x  x 7 100 0 0 

OBN  x  x 0 0 5 100 

ETV 4 100   6 100 0 0 

NAV 4 100  0 5 100 0 0 

PVC/TCH 4 100 0 0 3 27 8 73 

HUV 8 100 0 0 4 80 1 20 

TEV/TSV 16 89 2 11 24 100 0 0 

VYV 12 100 0 0 0 0 6 100 

Celková 

odbornosť 

počet h/ % 

186 98% 4 2% 175 83% 36 17% 

 

h) Aktivity a prezentácia školy 

Priebežne počas celého školského roka prebiehali nasledovné aktivity ktoré boli ovplyvnené 

pandemickou situáciou a epidemiologickými opatreniami: 

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

- predmetové olympiády a súťaže 

- projekty 

- aktivity žiackeho parlamentu (nástenky, eseje, komiksy, besedy, tvorivé dielne, súťaž o naj 

triedu) 

 

Aktivity v jednotlivých mesiacoch: 

September 
 Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 

 RZ: plenárne, triedne, CVRZ 

 Záložka do knihy spája školy 

 

 

Október, November, December 
 Od 26.10.2020 - II. stupeň na dištančnom vyučovaní 

 I. stupeň - vyučovanie za prísnych epidemiologických opatrení 

 Týždeň zdravej výživy – I. stupeň, ŠKD 

 Euráčik – popoludnie v ŠKD zamerané na finančnú gramotnosť 

 Halloween, Mikuláš - I. stupeň, ŠKD 

 Týždeň boja proti drogám – I. stupeň 
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 Online vystúpenie žiakov k Vianociam 

Január  
 Od 11.1.2021 dištančné vyučovanie aj I. stupeň do 5.2.2021 

 II. stupeň naďalej na dištančnom vyučovaní 

 ONEJ – školské a okresné kolo 

Február, Marec  
 I.stupeň - vyučovanie za prísnych epidemiologických opatrení 

 II. stupeň pokračuje v dištančnom vyučovaní 

  

 

Apríl  

 Od 19.4 nastupuje 9.ročník a od 26.4 ostatné ročníky II. stupňa na prezenčné 

vyučovanie 

 Deň Zeme - online beseda s Viktorom Vinczem, prednáška o separovaní odpadu 

 Etest MAT a SJL pre 9. ročník 

 Adaptačný program pre žiakov II. stupňa po nástupe na prezenčné vyučovanie 

 Online vystúpenie žiakov 1. ročníka k Veľkej noci 

 Zvyky a tradície na Slovensku – tematické popoludnie v ŠKD 

 Zápis prvákov – elektronicky, videokonferencie 

Máj  
 Adaptačný program pre žiakov II. stupňa po nástupe na prezenčné vyučovanie 

 Preventívne prednášky CPPPaP 

3. ročník: Hrajme sa bezpečne 

4. ročník: Rozvíjanie kooperácie u mladších žiakov 

5. ročník: Upevnime vzťahy v našej triede 

7. ročník: Ľudské práva 

9. ročník: Môj zdravý životný štýl 

 Etest MAT a SJL pre 5. ročník 

 Prijímacie skúšky na SŠ 

 Vychádzka na Šiklóš pre žiakov II. stupňa – výzva 10 000 krokov 

 Fotenie kolektívov tried  

 online Deň matiek – 1. ročník 

  

 

Jún 

 Deň detí - aktivity s triednymi učiteľmi, ŠKD 

 Preventívne prednášky s lektorkou pre 7. a 8. ročník: Až na dno 

 preventívne prednášky CPPPaP 

6. ročník: Povedz nie drogám 

8. ročník: Tolerujeme sa navzájom 

 Súťaž v ANJ pre žiakov II. stupňa 

 Koncoročné vychádzky a výlety  

 Športový deň pre žiakov II. stupňa 
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i) Projekty 

Názov projektu Vyhlasovateľ projektu Autor 

projektu 

Schválenie 

Modernejšia škola MŠVVaŠ SR Cucorová neschválený 

23 210€ 

Pomáhajúce profesie v 

edukácií 

MPC Vedenie školy schválený do 

VIII/2022 

23 514€ 

Vybavenie školských 

jedální 

MŠVVaŠ SR Šturc 

 

neschválený 

4 900€ 

DFS Vinička NSK Cucorová schválený 

 800€ 

Skrášľujeme nielen budovu 

školy ale aj jej srdce 

Mesto Levice Čikkelová Schválený  

1000€ 

    

    

    

Boli podané  4 žiadosti na získanie grantu, z toho 2 boli vypracované vedením školy. Učitelia 

II. stupňa sú dlhodobo  málo aktívni v podávaní žiadosti  

 

V rámci projektu DFS Vinička chceme pokračovať o udržanie tradičných  hodnôt života 

prostredníctvom  kultúrnych iniciatív, spojených s tradičnou ľudovou kultúrou, zvyklostí 

a obyčajov. O šírenie ľudového regionálneho dedičstva sa v našej škole stará detský folklórny 

súbor Vinička, ktorý sprostredkuje deťom, rodičom a obyvateľom nášho mesta ľudovú  

kultúru. DFS vystupuje na mnohých podujatiach organizovaných školou, mestom 

i prímestskými obcami - Vítanie jari, Stavanie Mája, Po stopách našich predkov, Vianočné 

zvyky a tradície. Prostredníctvom projektu plánujeme pre deti zo súboru zakúpiť kroje- 

ľudový odev a obuv reprezentujúce našu oblasť. Na ozvučenie vystúpení, na nácviky súboru  

zakúpime prehrávač hudby bezdrôtový reproduktor.  

 

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

využili na výsadbu drevín v areáli školy a vytvorenie farebného átria. 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. 

 

V rámci dotácie Modernejšia škola sme žiadali finančný príspevok na revitalizáciu tried, 

vytvorenie 4 oddychových zón, vybavenie tried moderným a inovatívnym školským 

nábytkom,  zakúpenie voľnočasových hier do priestorov školy a zakúpenie grafických 

polepov. 

 

V žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na zlepšenie vybavenia školskej jedálne sme 

žiadali príspevok na zakúpenie varného kotla 
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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.  

 

Naďalej využívame  projekty 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 

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. 

Po návrate do škôl po dištančnom vyučovaní triedni učitelia v  spolupráci so školským 

psychológom a školským špeciálnym pedagógom vypracovali plán adaptačného obdobia. V 

rámci aktivít boli identifikované viaceré problémy žiakov, ktoré boli riešené v spolupráci s 

vyučujúcimi, rodičmi a školským psychológom. V niektorých triedach je potrebná ďalšia 

intervencia školského psychológa. 

Aktivity pre II. stupeň 

 Pravidelné ranné kruhy 

 Zameranie na zlepšenie klímy triedy: rozhovory o pocitoch, prianiach, želaniach, 

rozhovory o pandémii, covid kríze ( ako prežívali dištančné vzdelávanie ) 

 Aktivity : „ Aký som?“ Vytvorenie vlastného Erbu. 

                 „Moje silné stránky?“ 

                 „Kto je kto?“ 

                 „Tri želania“ 

                 „Pustý ostrov“ 

 Komunikácia, rozhovor: prežívanie úzkostí z nedostatku sociálnych kontaktov, ktoré 

nám prináša aktuálna situácia. Prejavy úzkosti, ako ich zvládať, nemať strach požiadať 

o pomoc. 

 Nácvik relaxačných techník 

 Techniky arteterapie: práca s farbami, hudbou – navodenie pocitu porozumenia, 

bezpečia. 

 Rozhovory o pocitoch: Aktivita – čo sa mi preháňa hlavou, čo so mnou pohne, čo mi 

zvoní v ušiach, na čo nemám slová, čo mi leží v žalúdku, z čoho sa mi podlamujú 

kolená, na čom stojím ( dôležitosť pevných základov ), čo mi rozbúši srdce... 
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 Téma psychosomatika – spracovaná formou diskusie podľa vekovej úrovne žiakov... 

 

Rozširovanie digitalizácie školy 

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

pričom uvádzame aj technické vybavenie, ktoré máme k dispozícii: 

  „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 

druhákov 

 „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. Po rokoch používania je 

technika zastaraná a nedostatočná. 

 Učitelia v rámci prechodu na ETK obdržali tablety(zakúpené sponzorsky), ktoré 

využívajú na pripojenie sa do triednej knihy 

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

časť školy je pokrytá niektorým z wifi signálov. 

 Do počítačovej učebne bolo zakúpených 12 nových PC, do učebne IV.B sa zakúpila 

interaktívna tabuľa s príslušenstvom (zakúpené z rozpočtu školy a dofinancovania  

MŠVVaŠ SR)    

 Počas online vyučovania boli zakúpené 4 videokamery k PC, ktoré umožnili žiakom 

tried I. stupňa online prístup počas dištančného vyučovania, a tiež boli určené pre 2 

žiakov II. stupňa, ktorí nemali doma prístup k PC a k internetu 

 

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 



 

17 
 

 

Priestorové materiálno-technické podmienky sú na vyhovujúcej úrovni, ale úroveň sa 

zhoršuje rsp. stagnuje. Zvýšilo sa využívanie PC učebne, navýšil sa počet učební 

s interaktívnymi tabuľami SMART. Chýba dovybaviť ešte 3 kmeňové učebne na I. stupni. 

Vybavenie PC učebne je v súčasnosti čiastočne  zastarané, je potrebná jej postupná 

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. 

Na vyučovanie cudzích jazykov je čiastočne prispôsobené jedna učebňa a využíva sa 

tabletová učebňa. Pre všetkých žiakov II. stupňa  boli zakúpené nové školské lavice 

a stoličky. Bola vymenená podlahová krytina v jednej kmeňovej triede na II. stupni. 

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. 

 

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 a opakovane každý rok. 
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k) Údaje o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

Základná školy 

Poskytnutý 

transfér 2020 

Čerpanie 

transféru 2020 
Zostatok 

k 31.12.2020 

610 - mzdy 389 391,00 389 391,01 -0,01 

610 - mimoriadne odmeny 2 983,00 2 983,00 0,00 

620 - odvody 135 937,00 135 935,78 1,22 

620 - mimoriadne odmeny 1 043,00 1 043,00 0,00 

630 – tovary, služby 60 000,00 49 950,70 10 049,30 

630 - tovary, služby z roku 2019 5 783,98 5 783,98 0,00 

630 - dofinancovanie pandemické 2 650,00 2 650,00 0,00 

630 - dofinancovanie výpočtová tech. 1 181,00 1 181,00 0,00 

640 – ostatné (PN,odstupné) 4 238,00 4 239,21 -1,21 

Spolu: 603 206,98 593 157,68 10 049,30 

KZ k 31. 12. 2020 10 049,30 

*Sumu 10 049,30  ktorú sme nevyčerpali k 31. 12. 2020 bola použitá na bežné výdavky najneskôr do 31. 03. 2021 

    
Ostatné bežné nenormatívne výdavky 

zo ŠR: 
Poskytnutý 

transfér 2020 

Čerpanie 

transféru 2020 
Zostatok 

k 31.12.2020 

Asistent učiteľa 16 459,00 16 459,00 0,00 

Vzdelávacie prostriedky 7 488,00 7 488,00 0,00 

Sociálne znevýhodnené prostredie 750,00 750,00 0,00 

Príspevok na učebnice 6 500,00 6 500,00 0,00 

Príspevok na lyžiarsky výcvik 2 700,00 2 700,00 0,00 

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

Projekty ihrisko 11 000,00 11 000,00 0,00 

Dobropis 60,53 60,53 0,00 

Spolu: 44 957,53 44 957,53 0,00 

KZ k 31. 12. 2020 0,00 

        

ÚPSVaR na podporu a výchovu k Poskytnutý 

transfér 2020 

Čerpanie 

transféru 2020 
Zostatok 

k 31.12.2020 

stravovacím návykom ŠJ  23 222,40 23 222,40 0,00 

plneniu šk.povinností dieťaťa 166,00 166,00 0,00 

Spolu: 23 388,40 23 388,40 0,00 

KZ k 31. 12. 2020 0,00 
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Školský klub detí 

Poskytnutý 

transfer  

2020 
Čerpanie transferu     

2020 

Zostatok 

k 31.12.2020 

610 - mzdové prostriedky 41521 41520,34 0,66 

610 - vlastné príjmy - mzdové 

prostriedky 
0,00 0,00 

0 

620 - odvody 13 833,00 13 833,78 -0,78 

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

630 - originálne kompet. tovary a služby  4 658,00 4 658,00 0 

630 - vlastné príjmy tovary a služby  9 400,00 9 400,00 0 

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

640 - bežný transfér 142,00 141,88 0,12 

640 - vlastné príjmy - bežný transfér 0,00 0,00 0 

Spolu: 69 554,00 69 554,00 0,00 

KZ k 31. 12. 2020 0,00 

    

Školská jedáleň 

Poskytnutý 

transfer  

2020 
Čerpanie transferu     

2020 

Zostatok 

k 31.12.2020 

610 - mzdové prostriedky 45 089,00 45 089,00 0,00 

620 - odvody 14 654,00 14 654,14 -0,14 

620 - vratky z poisťovní z roku 2019 0,00 0,00 0,00 

630 - originálne kompet. tovary a služby 13 139,00 13 139,00 0,00 

630 - vlastné príjmy tovary a služby  5 644,56 5 644,56 0,00 

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

630 - rekreačné poukazy 0,00 0,00 0,00 

630 - stravé 0,00 0,00 0,00 

640 - Bežný transfér 227,00 226,86 0,14 

Spolu: 78 753,56 78 753,56 0,00 

KZ k 31. 12. 2020 0,00 

    

Mesto Levice 

Poskytnutý 

transfer  

2020 
Čerpanie transferu     

2020 

 Dofinancovanie ihriska 2 133,52 2 133,52 

 KZ k 31. 12. 2020 0,00 

 

    

Granty - projekty 

Poskytnutý 

transfer  

2020 

Čerpanie 

transferu      2020 

 Cloeta 800,00 800,00 

 KZ k 31. 12. 2020 0,00 
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l) Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy 

• Poskytnúť kvalitný výchovno-vzdelávací program pre všetkých    splnené 

• Potvrdzovať úspechy v POPS a testovaní T9, T5    čiastočne splnené s obmedzením 

• Budovať všestranne zameraný profil    splnené 

• Podporovať celoživotné vzdelávanie učiteľov v súlade s plánom profesijného rozvoja   

splnené s obmedzením 

• Podnecovať učiteľov k zapájaniu sa do tvorby projektov   čiastočne splnené 

• Pokračovať v napĺňaní cieľov práce žiackeho parlamentu    splnené s obmedzením 

• Spolupracovať so zahraničím     splnené s obmedzením 

• Naďalej realizovať osvedčené mimoškolské aktivity a podporovať krúžkovú činnosť    

nesplnené 

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

interaktívne tabule, 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 

- estetické prostredie školy a možnosť využívania okolitých športovísk (park pohybu, 

dopravné ihrisko, skate park) 

- elokované pracoviská ZUŠ a Tekovskej knižnice 

- klíma školy 

- výsledky žiakov v celoslovenskom testovaní  

- vyučovanie hodín ANJ anglickým lektorom 

- benefičné podujatia a spoločenské aktivity školy 

Slabé stránky školy: 

- nevýhodná poloha školy 

- stav budovy ohrozujúci bezpečnosť žiakov (omietka, okná) 
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- odchody žiakov zo školy (presťahovanie z prenájmov, prechod na 8-ročné 

gymnazium, prestup do futbalových tried) a z toho vyplývajúci nestabilný počet 

žiakov 

 

Možné riziká: 

- prechod žiakov na 8- ročné gymnázium a do športových tried 

- 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 inkluzívneho tímu vo vzdelávacom procese 

- využitie elokovaného pracoviska ZUŠ Levice  

- digitalizácia vyučovania 

- 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     119 

kontrola učební a priestorov školy RŠ, ZRŠ   38 

priame hospitácie      RŠ 10, 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.   
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Výsledky kontrolných previerok 

 

 V súhrne uvádzame výsledky previerok z predmetov matematika a slovenský jazyk 

 

 

 
MAT SJL  
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1.A  90,7  88,9 

1.B  90,0  90,2 

2.A  92,9  92,3 

2.B  87,3  93,3 

3.A  88,0  83 

3.B  79,0  77,0 

4.A  84,0  84,0 

4.B  70,2  81,1 

5.A 88,30  80,87  

6.A 75,20  60,00  

6.B 76,92  60,54  

7.A 61,30  56,05  

8.A 76,80  59,32  

9.A 48,44  51,15  

 

KOMPARO 4, 8 a 9 sa neuskutočnilo a TESTOVANIE 5 a 9 bolo zrušené rozhodnutí 

ministra školsktva 

 

 

Predmetové olympiády a súťaže: 

 

Podľa údajov inštitútu INEKO sme boli hodnotení indexom 6,9 škola s veľmi dobrými 

výsledkami žiakov – 13. miesto v Nitrianskom kraji. 

 

V dôsledku prerušenia vyučovanie resp. dištančnej formy vyučovania sa  niektoré súťaže 

neuskutočnili, resp. sa uskutočnili dištančnou formou. 
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Zapojenosť žiakov do POPS 

 

meno/trieda súťaž miesto pripravoval 

Maťo, Svetík ONEJ úspešní Tarišková 

Drábová, Palášti, 

Tomaškovičová 

P3 úspešní Rudolphi 

Szúdyová, Bobčík, 

Gajdošová 

P4 úspešní Kósová 

Vidličková, Baltazárová, 

Šárköziová 

P5 úspešní Čikkelová 

Konkoly Klokanko úspešný Loskotová 

Vidličková, Urbanček, 

Baltazárová, Dráb, Jenisová 

N., Jenisová D. 

iBobor úspešní Imreová 

Šedivcová, Rádsetoulal DEO úspešní Tóthová 

 

 

 

Názov športovej 

súťaže 

Miesto 

OK 

Miesto 

KK 

Miesto 

CK 

Meno žiaka Tried

a 

Zodp. 

       

 

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 (5.,6.,7. a 8. ročníku) 

- 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 výsledkovú listinu pre systematizáciu výsledkov všetkých súťaží 

- vo väčšej miere zapojiť žiakov do súťaží dištančnou formou (pokiaľ bude v ponuke) 
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- povinnosť zodpovedného pedagóga informovať o konaní akcie a jej vyhodnotenie 

prostredníctvom webu príp. ďalších médií 

 

 

 

Zhodnotenie dištančného vzdelávania a znovuotvorenia škôl 

Od 26. októbra 2020 bolo vyučovanie na základných školách na II. stupni prerušené 

rozhodnutím ministra školstva SR a hlavného hygienika SR. Počas obdobia sa žiaci 

vzdelávali dištančnou formou.  

Pre žiakov bol na základe odporúčaní Štátneho pedgogického ústavu vypracovaný rozvrh 

dištančného vdelávania so zohľadnením indikatívnej záťaže. Pripojenie na hodiny bolo 

prostredníctom aplikácie ZOOM. 

Od 10. januára 2021 do 8. februára 2021 boli na dištančnom vyučovaní aj žiaci I. stupňa.  

Žiaci 9. ročníka sa vrátili k prezenčnému vyučovaniu 19. apríla 2021 a žiaci 5. - 8. ročníka od 

26. apríla 2021. 

Počas prerušenia vyučovania sa prezenčne vzdelávali deti rodičov, ktorí nemali možnosť 

pracovať z domu, resp. boli pracovníkmi v kritickej infraštrukúre (6 žiakov I. stupňa) a žiaci z 

II. stupňa (2 žiaci), ktorí nemali prístu k internetu. 

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. Vyučovanie na II. stupni bolo 

zamerané na znovuzískanie sociálnych návykov a utvrdenie učiva podľa adaptačného plánu.. 

Požiadavky dištančného vzdelávania splnili všetci žiaci. V porovnaní s predchádzajúcim 

školským rokom nastalo zlepšenie. 

Pri zhodnotení dištančného vzdelávania konšatujeme, 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, zriedkavo sa vyskytli situácie, kedy žiaci odmietli pracovať 

zo subjektívnych dôvodov.   

Navrhované opatrenia z minulého školského roka sa preukázali ako účinné: 

 rozšírenie používania edupage (forma ETK) a bezkriedy, 

 zaškoliť žiakov s prácou s aplikáciami 

 zaškoliť aj  vyučujúcich na prácu s edupage 

 

n) Voľnočasové aktivity 

V septembri 2020 boli vydané vzdelávacie poukazy pre všetkých žiakov školy. Ponuka 

krúžkov je obmedzená, zo strany vyučujúcich nie je vysoký záujem viesť záujmový útvar vo 

svojom voľnom čase. 

97 %  žiakov si uplatnilo poukazy. Činnosť krúžkov z dôvodu epidemiologickej situácie 

nebola zahájemá. Finančné protriedky boli školám ponechané a boli využité na zabezpečenie 

dezinfekcie po znovuotvorení škôl. 
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o) Spolupráca školy s inými subjektami 

 

Škola spolupracuje s mnohými kultúrno-spoločenskými organizáciami – Tekovské múzeum 

v Leviciach, Tekovská knižnica v Leviciach, 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 v súčasnom 

období na nízkej úrovni z dôvodu pandemických opatrení.  

 

Spolupráca s ostatnými školami 

 

Spolupráca s MŠ na Hlbokej ulici, Vojenskej ulici, v Kalinčiakove sa z dôvodu 

pandemických optrení neuskutočňovala. 

 

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.  

Aktivity v knižnici 

 Čítam, čítaš, čítame – I. stupeň 

 literárne hodiny v knižnici – rozprávka, bájka I. stupeň 

 Z rozprávky do rozprávky – ŠKD 

 Tematické popoludnia - ŠKD 

 

Spolupráca s CPPPaP, špeciálnymi pedagógmi, logopédom, integrácia žiakov 

 

Venujeme sa žiakom talentovaným, ale aj žiakom, ktorí si vyžadujú osobitnú starostlivosť a 

odbornú pomoc. V školskom roku 2020/2021 sme mali 30 integrovaných žiakov s 

individuálnym vzdelávacím programom na základe odporúčania psychologickej 

a špeciálnopedagogickej poradne. Na I. stupni sú integrovaní 8 žiaci, na II. stupni sú 22 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). Činnosť 

inkluzívneho tímu výrazne skvalitnila špaciálno pedagogickú starostlivosť o žiakov so 

špeciálnymi potrebmi. Počet pedagogických asistentov je nevyhovujúci, požadovaný počet 

PA je 10. Spolupráca s CPPPaP je na vyhovujúcej úrovni.  

 

 

Spolupráca s rodičmi 

 

Spolupráca s rodičmi je na vyhovujúcej úrovni. V čase prísnych epidemiologických opatrení 

nám väčšina rodičov vychádzala v ústrety, nedostatky sa prejavovali v oneskorenej 

komunikácii s rednymi učiteľmi zo strany rodičov a nerešpektovaní prijatých opatrení zo 

strany jednotlivcov (nenosenie rúšok) 
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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. 

Tradičné  podujatia ako Deň seniorov - Aj my sme boli mladí, vianočný benefičný koncert či 

majáles sa v tomto školskom roku neuskutočnili.  

 

 

 

 

 

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 

p. Hlošek, p. Lehén, p. Mókuš, p. Hajpál, p. Česal 

rodina Kyselová, Paláštiová, Nováková 

 

 

Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 14. 09. 2021 

Členovia Rady školy boli so správou oboznámení dňa 13.10.2021. Rada školy odporúča 

schváliť predloženú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Peter Šturc  Mgr. Daša Tarišková 

 riaditeľ školy          predseda rady školy 
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