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ZRŠ-GYM Mgr. Ambróz Jamriško  046/5424997  ambroz@piaristi-pd.sk 
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Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda Mgr. Iveta Luermannová   

pedagogickí zamestnanci PhDr. Anna Gondová   

ostatní zamestnanci Monika Šemrincová   

zástupcovia rodičov Ing. Michal Danko   

 
Ing. Marek Kotian 

 

 
Mgr. Katarína Rabatinová 

 



 

zástupca zriaďovateľa P. Mgr. Ján Hríb, SchP   

 
P. Ing Ján Ţakovic, SchP. 

 

 
P .PeadDr. Juraj Ďurnek, SchP. 

 

 
P. Mgr. Marek Kotras, SchP. 
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Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

PK MAT INF, TEC - GYM Mgr. Renáta Brídová MAT, INF, FYZ, TEC 

PK spoločenskovedné 
predmety- GYM 

Mgr. Juraj Bačišin SJL,DEJ,NOS 

PK BIO, CHE, GEG-GYM Mgr. Marek Šimurka BIO, CHE, GEG 

PK cudzie jazyky-GYM Mgr. Dagmar Tragorová ANJ, NEJ, ŠPJ, RUJ, ŠPJ 

PK výchovy- GYM Mgr. Zuzana Ţišková VYV, HUV,UMK, SPV 

PK slovenského jazyka 
a literatúry- GYM 

Mgr. Katarína Sekrenešová SJL 

MZ 1.-4. roč. ZŠ Mgr. Iveta Luermannová všetky predmety 1.-4.roč. 

PK spoločensko-vedné 
predmety-ZŠ 

Mgr. Martina Grolmusová SJL,DEJ,OBV,OBN 

PK prírodovedné predmety- 
ZŠ 

Mgr. Alica Verešová MAT,FYZ,PRI,BIO,CHE,ZEM,GEO 

PK výchovy - ZŠ Mgr. Renáta Sladkayová HUV,VYV,TCHV 

PK cudzie jazyky -ZŠ Mgr. Helena Pilátová ANJ, NEJ 

PK odborných predmetov- 
SOŠ 

Ing. Daniela Kováčová 
odborné stavebné predmety, 
odborný výcvik 

PK všeobecno vzdelávacích 
predmetov - SOŠ 

Mgr. Simona Balejová 
všetky všeobecno-vzdel. predmety+ 
odb. predmety grafik dig. médií SOŠ  

PK katolícke náboženstvo- 
PSŠ 

Mgr. Lenka Šebeňová KNB 

PK telesná a športová 
výchova-PSŠ 

Mgr. Martin Fungáč TSV 

 

Údaje o počte žiakov 

Organizačná zložka: Základná škola 

Počet ţiakov školy: 306 

Počet tried: 16 

Podrobnejšie informácie: 



 

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

počet tried 2 3 2 2 2 1 1 1 2 16 

počet ţiakov 25 51 34 48 38 25 23 26 36 306 

z toho ŠVVP    2 2 1   1 1 7 

z toho v ŠKD 24 36 26 32            118 ţiakov, 4 oddelenia 

Podrobnosti o činnosti ŠKD sú v prílohe č.1. 

 
Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2014 
 

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

Počet ţiakov 0 25 0 0 2 36  63 

Úspešnosť žiakov  ZŠ na prijímacích skúškach na SŠ 

  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Iné Spolu 

prihlásení 25   14 22         

prijatí 25   14 22         

% úspešnosti 100   100 100         

 

Organizačná zložka: Gymnázium 

Počet ţiakov školy: 262 

Počet tried: 11 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda Počet ţiakov z toho ŠVVP 

príma 23  

sekunda 28  

tercia 27  

kvarta 25  

sexta 23  

septima 22  

oktáva 20  

1.G 18 1 

2.G 21  

3.G 28  

4.G 27  

 



 

Organizačná zložka: Stredná odborná škola 

Počet ţiakov školy: 73  

Počet tried: 6 

Podrobnejšie informácie: 

Trieda Počet žiakov 
z 

toho 
ŠVVP 

1.D 11   

1.E 7   

1.F 24   

2.D 2   

2.E 9   

3.E 7   

Organizačná zložka: Materská škola 

Počet detí : 24 

Počet tried: 1 

Podrobnosti o výsledkoch výchovy a vzdelávania sú v prílohe č.2. 

 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov  

Organizačná zložka: Základná škola 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO CVM CSJ DEJ EKV FYZ GEG HUV CHE INV INF KNB MAT NEJ 

I.A 1                         1   

I.B 1                         1   

II.A 1                         1,41   

II.B 1                         1,12   

II.C 1                         1,06   

III.A 1,19                         1,31   

III.B 1,12                         1,24   

IV.A 1,25                         1,42   

IV.B 1,39                         1,43   

V.A 2 1,75     1,9     1,95 1     1,2 1,5 2,3   



 

V.B 1,56 1,39     1,72     1,39 1     1,17 1,28 1,67   

VI.A 2,04 2,08     2,08   2,28 1,76 1     1,08 1,56 2,52 1,16 

VII.A 2,35 1,91     2,04   1,7 2,04 1,22     1,22 1 2,43 1,74 

VIII.A 2,23 1,96     2,31   2 1,73   1,96     1,04 2,54 1,88 

IX.A 1,94 1,94     2,29   1,76 1,94   1,82     1 2,71 2,18 

IX.B 2,83 2,39     2,61   2,67 2,61   2,5     1 3 2,94 

 

Trieda OBN OBV PPC PVY PRI PRV PRK SJL Spr SVP TAJ TCH TECH TŠV TEV 

I.A           1   1 1             

I.B           1   1 1             

II.A           1,24   1,35 1             

II.B           1   1,24 1             

II.C           1   1,13 1             

III.A           1,06   1,18 1             

III.B           1,12   1,12 1             

IV.A           1,21   1,42 1             

IV.B           1,22   1,3 1             

V.A 1,25             1,95 1         1,05   

V.B 1,33             1,56 1         1   

VI.A 1,44             2,52 1         1,04   

VII.A 1,87             2,52 1,04         1,13   

VIII.A               2,12 1         1,27   

IX.A 1,24             2,56 1         1,06   

IX.B 2,06             1,78 1,22         1,22   

 

Trieda TD VLA VYU VYV ZEM 

I.A           

I.B           

II.A   1,06       

II.B   1       

II.C   1       

III.A   1,18       

III.B   1,12       

IV.A   1,5       

IV.B   1,35       

V.A 1     1   

V.B 1     1   

VI.A       1   

VII.A       1,48   

VIII.A           

IX.A     1     

IX.B     1     



 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I.A 13 13 0 0 

I.B 12 12 0 0 

II.A 17 17 0 0 

II.B 18 17 0 1 

II.C 16 16 0 0 

III.A 17 17 0 0 

III.B 17 17 0 0 

IV.A 25 24 0 1 

IV.B 23 23 0 0 

V.A 20 20 0 0 

V.B 18 18 0 0 

VI.A 25 24 1 0 

VII.A 23 22 1 0 

VIII.A 26 26 0 0 

IX.A 18 18 0 0 

IX.B 18 18 0 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

ţiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

ţiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

ţiaka 

I.A 13 678 52,15 678 52,15 0 0,00 

I.B 12 400 33,33 400 33,33 0 0,00 

II.A 17 998 58,71 998 58,71 0 0,00 

II.B 18 589 34,65 589 34,65 0 0,00 

II.C 16 952 61,05 952 61,05 0 0,00 

III.A 17 1138 68,86 1138 68,86 0 0,00 

III.B 17 561 33,00 561 33,00 0 0,00 

IV.A 25 1426 59,42 1426 59,42 0 0,00 

IV.B 23 1549 70,05 1549 70,05 0 0,00 

V.A 20 1475 75,68 1465 75,18 10 0,50 

V.B 18 957 53,17 957 53,17 0 0,00 

VI.A 25 1851 74,04 1851 74,04 0 0,00 

VII.A 23 2673 116,22 2452 106,61 221 9,61 

VIII.A 26 2115 83,98 2115 83,98 0 0,00 

IX.A 18 1475 84,25 1475 84,25 0 0,00 

IX.B 18 2256 125,33 2199 122,17 57 3,17 

 



 

Výsledky externých meraní:  

Názov Počet ţiakov Úspešnosť v % Iný údaj o úspešnosti 

Monitor SJL 35 68,73 percentil školy -82,53 

Monitor MAT 35 60,29 percentil školy - 71,55 

Počet ţiakov, ktorí získali niţšie stredné vzdelanie: 36 

 

Organizačná zložka: Gymnázium 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO DEJ FRJ FYZ GEG HUV CHE INF KNB KAJ KNJ LAJ MAT MEV NEJ OBN 

príma 1,7 1,04 1,3     1,22 1   1,04 1       1,78   1,13 1,04 

sekunda 1,54 1,36 1,75 2,08 1,36 1,29 1   1,04 1,21       2,04   1,44 1,25 

tercia 1,52 1,26 1,04   1,67     1,3   1,15       2,07   1,33 1,37 

kvarta 1,68 1,16 1,2   1,6 1,24   1,36   1,08       1,96   1,48   

sexta 2,04 1,7 1,61   1,83 1,3   1,87 1,09 1,09       2,09   2 1,43 

septima 2 1,27 1,55   1,55 1,32   1,36 1,09 1 1,71 1 1,64 2,23   1,82 1,45 

oktáva 1,55 1,62     3 1,75       1 1,07 1   2,8   1,75 1,75 

1.G 2,5 2,33 2,28   2,67 2,28   2,56 1,28 1,61       3 1,33 2,22   

2.G 2,33 1,9 1,76   1,95 1,76   2,1 1,29 1,33       2,67   3,33 1,81 

3.G 2,18 1,71 1,39   2,46 1,82   1,75 1,54 1,14 1,81 2,33 1,82 2,39   2,19 1,5 

4.G 2,37 1,63     2,8 2,7       1,07 1,67     2,57   1,64 2,15 

 

Trieda RUJ SEB SED SJL SVS ŠPJ TEC TSV UMK VYU VYV Správanie 

príma       1,78             1 1 

sekunda       1,64               1 

tercia       1,37     1,26     1   1 

kvarta       1,68     1,44         1 

sexta       2       1       1,09 

septima       1,95       1       1 

oktáva   1,25 1,25 2,05 1,5     1 1     1 

1.G       2,56       1,13       1 

2.G 1,57     2,24   1,91   1       1 

3.G       2,11   1,83   1       1,07 

4.G   1,81 2,2 2,3 1,44 2,13   1 1     1 

 

 

 

 



 

 

Prospech žiakov 
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príma 23 15 8 0 0 0 0 0 0 

sekunda 28 19 3 6 0 0 0 0 0 

tercia 27 17 6 4 0 0 0 0 0 

kvarta 25 13 11 1 0 0 0 0 0 

sexta 23 11 6 6 0 0 2 0 0 

septima 22 13 3 6 0 0 0 0 0 

oktáva 20 11 5 4 0 0 0 0 0 

1.G 18 3 4 10 1 0 0 0 0 

2.G 21 6 6 9 0 0 0 0 0 

3.G 28 8 10 10 0 0 0 1 0 

4.G 27 7 10 10 0 0 0 0 0 

Dochádzka žiakov 
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príma 23 1810 78,70 1810 78,70 0 0,00 

sekunda 28 2184 78,00 2184 78,00 0 0,00 

tercia 27 2307 85,44 2305 85,37 2 0,07 

kvarta 25 2573 102,92 2573 102,92 0 0,00 

sexta 23 1603 69,70 1602 69,65 1 0,04 

septima 22 2020 91,82 2020 91,82 0 0,00 

oktáva 20 1687 84,35 1687 84,35 0 0,00 

1.G 18 2219 125,85 2193 124,39 26 1,46 

2.G 21 2415 115,00 2415 115,00 0 0,00 

3.G 28 2353 84,04 2290 81,79 63 2,25 

4.G 27 2910 107,78 2910 107,78 0 0,00 



 

Prijímacie konanie pre 4- ročné štúdium:  

Počet prihlásených ţiakov: 61 

Počet zapísaných ţiakov: 18 

Prijímacie konanie pre 8- ročné štúdium:  

Počet prihlásených ţiakov:27 

Počet prijatých ţiakov: 23 

Výsledky externých meraní:  

Štatistické spracovanie výsledkov maturitnej skúšky 

Predmet 
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Anglický jazyk B1 1 (0/1) 
    

1 
    

1,00 1 

Anglický jazyk B2 43 (16/27) 57,48% 35 63,00% 35 12 10 13 
  

2,03 35 

Biológia 
 

28 (7/21) 
    

14 7 6 1 
 

1,79 28 

Dejepis 
 

6 (3/3) 
    

4 1 
 

1 
 

1,67 6 

Fyzika 
 

6 (2/4) 
    

1 3 2 
  

2,17 6 

Geografia 
 

7 (2/5) 
    

2 1 4 
  

2,29 7 

Chémia 
 

17 (7/10) 
    

10 5 2 
  

1,53 17 

Informatika 
 

4 (4/0) 
    

3 
 

1 
  

1,50 4 

Matematika 
 

11 (8/3) 57,27% 11 
  

3 3 4 1 
 

2,27 11 

Nemecký jazyk B2 3 (1/2) 77,20% 3 96,67% 3 3 
    

1,00 3 

Nemecký jazyk C1 1 (1/0) 
           

Občianska náuka 
 

14 (4/10) 
    

6 4 4 
  

1,86 14 

Slovenský jazyk a literatúra 
 

47 (18/29) 76,01% 47 78,57% 47 17 16 10 4 
 

2,02 47 

Španielsky jazyk B1 1 (0/1) 
     

1 
   

2,00 1 

Externá časť MS 

Maturitný predmet Počet žiakov Úspešnosť v % Národný priemer 

SJL 47 76,0 62,6 

MAT 11 57,3 54,4 

ANJ B2 35 57,5 61,5 

NEJ B2 3 77,2 54,3 

Počet ţiakov, ktorí dosiahli niţšie stredné vzdelanie absolvovaním štvrtého ročníka 
osemročného štúdia na gymnáziu : 25 



 

Počet ţiakov, ktorí úspešne zmaturovali, čím získali úplné stredné všeobecné 
vzdelanie: 47 

Úspešnosť absolventov  v prijímacom konaní na vysoké školy 

Počet absolventov 
Počet  záujemcov 
o štúdium na VŠ 

Počet 
umiestnených 

absolventov na VŠ 

Počet 
neumiestnených 

absolventov 

47 43 39 4 

 

Organizačná zložka: Stredná odborná škola 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ APT BIO DEJ DIM EKL ESB EKN EKO EPU FYZ GEG GDD CHE INF 

1.D                               

1.E             2,86       3,29       1,43 

1.F 3,25 1,75 2,92 2,04 1,58         2,92 2,46 2,79 1,92   2,79 

2.D                             1,5 

2.E                 2,78           1,56 

3.E 3               2,88   3,5       2,25 

 

Trieda KNB MAT NEJ OBN ODK OVY PRB SDR SJL SOX SSK Spr SBN STK 

1.D 2,27 3     3 2,45     3,64     2,09 3,36   

1.E 2,29 2,14 2,57 1 2,71 2,43     3     1 3,57 3,57 

1.F 1,83 3,5   1,42   2,38     3,38 2,42 2,88 1,08     

2.D 2     1 2,5 2     3     1 3   

2.E 1,89   2,78   2,56 2,67   1,89 2,67     2,22 3,33 2,78 

3.E 2,25   3,67   3 3,25 2,88         2,88 3,38   

 

Trieda STL TSV USP USP 

1.D   2,36     

1.E 3,29 3     

1.F   1     

2.D         

2.E 2,44 2     

3.E   1,88   2,88 

Prospech žiakov 

Trieda Počet 
Vyznamena

ní 

Veľmi 

dobre 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

Správanie 

2 

Správanie 

3 

Sprá

vanie 

4 

1.D 11 0 0 11 0 0 2 5 0 

1.E 7 0 1 6 0 0 0 0 0 



 

1.F 24 3 0 19 2 0 2 0 0 

2.D 2 0 0 2 0 0 0 0 0 

2.E 9 0 0 9 0 0 1 2 2 

3.E 7 0 1 6 0 0 1 1 3 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

ţiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

ţiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

ţiaka 

1.D 11 4060 369,09 3019 274,45 1041 94,64 

1.E 7 2537 362,43 2448 349,71 89 12,71 

1.F 24 3656 152,33 3580 149,17 76 3,17 

2.D 2 413 206,50 266 133,00 147 73,50 

2.E 9 3601 400,11 2439 271,00 1162 129,11 

3.E 7 2912 416,00 1326 189,43 1586 226,57 

Prijímacie konanie pre študijný odbor grafik digitálnych médií: 

Počet prihlásených ţiakov: 54 

Počet zapísaných ţiakov: 24 

Prijímacie konanie pre učebný odbor murár: 

Počet prihlásených ţiakov: 0 

Počet zapísaných ţiakov: 0 

Prijímacie konanie pre učebný odbor stavebná výroba: 

Počet prihlásených ţiakov:19 

Počet zapísaných ţiakov: 11 

 

Počet ţiakov, ktorí získali niţšie stredné vzdelanie podľa § 42 odst.6  zákona č. 245/2008 o 
výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov:  14 

Počet ţiakov, ktorí úspešne vykonali záverečnú skúšku v dvojročnom učebnom odbore 
stavebná výroba, čím získali  niţšie stredné odborné vzdelanie:  2 

Počet ţiakov, ktorí úspešne vykonali záverečnú skúšku v trojročnom učebnom odbore murár, 
čím získali  stredné odborné vzdelanie:  7 

 

 



 

Zoznam študijných a učebných odborov 

Organizačná zložka: Základná škola 

Štruktúra tried: 

  Počet tried Počet ţiakov Počet individ. začlenených 

Nultého ročníka       

Prvého ročníka 2 25   

Beţných tried 14 281 7 

Špeciálnych tried       

Pre nadaných       

Spolu 16 306 7 

Odbory a učebné plány:  

ŠkVP základnej školy je orientovaný na podporu prírodovedného a jazykového vzdelávania. 
Z disponibilných hodín je na 1. stupni ZŠ pouţitých 7 hodín na podporu prírodovedného 
vzdelávania a 7 hodín na podporu jazykového vzdelávania. Na druhom stupni ZŠ je na 
podporu prírodovedného vzdelávania pouţitých 11 hodín a na podporu jazykového 
vzdelávania 7 hodín.  

 

Organizačná zložka: Gymnázium 

Odbory a učebné plány 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie 

príma 7902 J gymnázium ------------------------ 

sekunda 7902 J gymnázium ------------------------ 

tercia 7902 5 gymnázium ------------------------------- 

kvarta 7902 5 gymnázium ------------------------------- 

sexta 7902 5 gymnázium ------------------------------- 

septima 7902 5 gymnázium cudzie jazyky 

oktáva 7902 5 gymnázium cudzie jazyky 

1.G 7902 J gymnázium ------------------------ 

2.G 7902 J gymnázium ------------------------ 

3.G 7902 5 gymnázium ------------------------------- 

4.G 7902 5 gymnázium ------------------------------- 

 

 



 

 

Organizačná zložka: Stredná odborná škola 

Odbory a učebné plány 

Trieda Študijný (učebný) odbor Zameranie 

1.D 3686 F stavebná výroba   

1.E 3661 H 00 murár   

1.F 3447 K 00 grafik digitálnych médií   

2.D 3686 F stavebná výroba   

2.E 3661 H 00 murár   

3.E 3661 2 murár   

      

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Organizačná zložka: Základná škola 

Trieda Predmet Počet hodín týţdenne 

5A OBN 1 

5B OBN 1 

6A OBN,NEJ 2 

7A OBN, 2 

8A CHE,  2 

9A OBN,CHE 3 

9B OBN,CHE 4 

2A INV 1 

2B INV 1 

2C INV 1 

3A INV 1 

3B INV 1 

4A INV 1 

4B INV 1 

Organizačná zložka: Gymnázium 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

Okt, 4.G Umenie a kultúra 8 

Pri  Výtvarná výchova 2 

Ter Výchova umením 1 



 

Sek ANJ 4 

4.G, 3.G, Sep KAJ 4 

Organizačná zložka: Stredná odborná škola 

Trieda Predmet Počet hodín týţdenne 

1.D OVY 24 

 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP  56 11  54,34   11 

DPP  9  3  5,01  2,4 

Zníţený 

úväzok 
 12  1  6,36  0,4 

ZPS  4  5  2,68 4,4  

Na dohodu  6 1   -  - 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov  3 56   59 

vychovávateľov  0 4   4 

asistentov učiteľa  0 1   1 

spolu  3 61  64 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška  1  1 

2.kvalifikačná skúška  0  5 

štúdium školského manaţmentu  0  1 

špecializačné inovačné štúdium  0  0 

špecializačné kvalifikačné  0  3 

postgraduálne  0  0 

doplňujúce pedagogické  2  0 

vysokoškolské pedagogické  2  0 

vysokoškolské nepedagogické  0  0 



 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád ( v zátvorke je uvedené najvyššie 
dosiahnuté umiestnenie) 

Za mimoriadny úspech našej školy povaţujeme ocenenie, ktoré získala Dagmar M. 
Budd, ţiačka tercie osemročného gymnázia, ktorá si z príleţitosti Dňa študentov z rúk 
ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR prevzala Pamätný list sv. Gorazda. 

 

Názov súťaţe 

Počet 

ţiakov 

v školskom 

kole 

Počet ţiakov 

v okresnom kole  
Počet ţiakov v krajskom kole  

Počet 

ţiakov 

v národnom 

kole  

Šaliansky 

Maťko 
12 3 (2.miesto)     

Hviezdoslavov 

Kubín 
29 6  (1. miesto)     

Slávik 

Slovenska 
13 3 (2.miesto)     

Biblia očami 

detí 
14 6   2 (3.miesta)   

Pytagoriáda 57 8 (4 úspešní riešitelia)     

Maxík 32  5 úspešní riešitelia     

Mladý 

zdravotník 
10  1 (1. miesto)     

Biologická 

olympiáda 
32 

5  (2.miesto, 1 úspešní 

riešiteľ) 
 5  (2.miesto) 

1   (  7. 

miesto) 

Dejepisná 

olympiáda 
8 3  (1.miesto, 2.miesto) 1   

Timravina 

studnička 
7 2 (3. miesto)     

Klokanko 24       

Matematická  

olympiáda 
21 5 (2. a 4. miesto)   

Zenit v 

programovaní 
4 

 
2  

 

Olympiáda zo 

SJL 
6 3  

  

Štúrov Zvolen 11 1  
  

Geografická 

olympiáda 
22 3 1 

 

Hliadky prvej 

pomoci 
12 

druţstvá (1. a 3. 

miesto )   



 

Mladý 

záhradkár 
7 

  
2.miesto 

Chemická 

olympiáda 
28 

 
12 ţiakov (1.miesto) 

 

Prizma 24  3 (3. miesto)   

Olympiáda 

v ANJ 
15 2 ţiaci   

Olympiáda 

v NEJ 
9  (2. a 3. miesto)   

Olympiáda v 

FRJ 
6  1 (1.miesto) 

1 

(4.miesto) 

Trenčiansky 

robot. deň 
5 5   

 

 
 

Ďalšie aktivity a prezentácia na verejnosti 
 
Piaristická spojená škola Františka Hanáka sa snaţila vstúpiť do povedomia ľudí v meste 
Prievidza  i v Hornonitrianskom regióne aj v školskom roku 2013/2014 rôznymi 
prezentačnými aktivitami. 
Prezentuje sa ako výchovno-vzdelávacia inštitúcia, ktorá je alternatívou štátnym školám, 
pričom dôraz okrem vzdelávacích výsledkov kladie na výchovu, predovšetkým tú kresťanskú. 
Ponúka príjemnú a pokojnú atmosféru, ktorá má slúţiť pre komplexný rozvoj osobnosti 
dieťaťa tak po intelektuálnej ako aj duchovnej stránke. Škola sa zúčastnila rôznych 
prezentačných akcii škôl, kde sme sa mohli predstaviť a oboznámiť odbornú a aj širšiu 
verejnosť o našich aktivitách: Prezentácia škôl v Partizánskom, Prezentácia škôl v Prievidzi.  
 
Škola sa prezentuje v oblasti médií: 
 vydaním ročenky školy za uplynulý školský rok 
 na internete svojimi internetovými stránkami (www.piaristi-pd.eu), 

 vydávaním dvoch školských časopisov (pre ZŠ – Ţabka, prispievaním do farského 
časopisu Bartolomej 

 vyuţívaním výkladových vitrín na ulici aktuálnymi informáciami o dianí v škole 
 príspevkami v regionálnom periodiku Novinky 
 
V oblasti dobrovoľníctva, benefičných akcií, školských akadémii a vystúpení na 
verejnosti: 
 

 Benefičný koncert  19. 12. 2013 organizovaný v spolupráci so spoločenstvom PIAR na 
podporu Charity – dom sv. Vincenta v Prievidzi s finančným výťaţkom 1003,80 eur 
/finančné a organizačné zabezpečenie koncertu: z dotácie mesta Prievidza na kultúrne 
podujatie a z projektu Kultúra úcty vyhláseného Trenčianskou nadáciou/ 

 Sv. Mikuláš – 5. decembra 2013 organizovaný študentskou radou z projektu Komprax 
/projektu a finančné prostriedky získali študentky septimy Dominika Hlaváčová, Soňa 
Šnircová/  

 Program pre Dom seniorov Bojnice 

 Sviečka za ţivot 
 Biela stuţka 

http://www.piaristi-pd.eu/


 

 Kultúrny program na Námestí slobody v Prievidzi počas Dní predvianočných trhov   16. 
decembra  2013 /program zabezpečili Mgr. I. Luermanová, Mgr. A. Verešová/ 

 Deň otvorených dverí 
 Prvý ročník PIARFESTU  30. 5. 2014 /kultúrny program, športové súťaţe 

a občerstvenie pre rodiny/ 

 Propagačné prezentácie našej školy v materských a základných školách 
 Účasť na podujatí mesta Prievidza Spoznaj iných, spoznáš seba  
 Školská púť na Staré Hory   
 Besedy s Richardom Vašečkom  a Luciou Ţitňanskou, poslancami NR SR 
 Kurzy pre rodičov detí 
 Študentská a Valentínska kvapka krvi  

 Spevokol Rosnička reprezentuje školu na detských svätých omšiach, sobášoch,  
festivale Mladí mladým a na sv. omši v Nitre 

 Zápis budúcich prvákov, stretnutie budúcich prvákov  
 Tehlička pre Afriku – v spolupráci s pátrom Jánom Hríbom,  spolu so ţiakmi sme 

finančne, modlitbami a pôstom pomáhali deťom v Afrike. 

 Zapojenie sa do súťaţe „Zlatý Amos“ /nominovaná Mgr. B. Jamrišková / 
 Detský karneval /zodpovední: Mgr. I. Luermanová, páter Ján Hríb SchP./ 
 Taktieţ sme sa zapojili do celoslovenskej súťaţe o najkrajšiu záloţku do knihy. 

V októbri sme sa zapojili do akcie, ktorá bola vyhlásená MŠ pod názvom Deň školských 
kniţníc.  

 V máji sme absolvovali čitateľský maratón v okresnej  kniţnici. 
 Zapojili sme sa do zberu papiera 
 Venovali sme sa októbrovým ruţencovým modlitbám 
 Jar – pôstne obdobie, účasť na Kríţovej ceste 1x v týţdni a absolvovanie Kríţovej cesty 

na kalvárii v Nitrianskom Pravne s p. vych.  Škultétyovou. Vyrobili sme pozdravy pre 
ostatné školy k Veľkej noci. Zorganizovali sme Deň Zeme 

 Snaţíme sa, aby sme  prezentovali  školu  na verejnosti  aj prostredníctvom  
regionálnej tlače  (farský časopis Bartolomej – E. Blašková) a internetovej stránky školy 
(príspevky o aktuálnych podujatiach – M. Grolmusová, E. Blašková).  

 
 

V oblasti športu:  
 
Účasť na športových podujatiach organizovaných mestom i samosprávnym krajom, z ktorých 
najlepšie umiestnenia vyberáme:  

 Putovný pohár Raiff.Banky v bedmintone- 2. miesto ( M. Drahošová, M. Michalovič)   
  

 Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu ZŠ- 1. miesto dievčatá, 1.miesto L. Baláţová,  
3. miesto chlapci 

 Majstrovstvá okresu v cezpoľnom behu SŠ- 2. miesto dievčatá 
 Majstrovstvá okresu v šachu ZŠ- 3. miesto druţstvo ZŠ 
 Majstrovstvá okresu v stolnom tenise SŠ- 2. miesto dievčatá 
 Majstrovstvá kraja v cezpoľnom behu ZŠ- L. Baláţová- 3. miesto 
 Majstrovstvá okresu v basketbale SŠ- 2. miesto (V. Obertová, V. Mečiarová. K. 

Gromová, T. Teslíková, B. Jurenková, T. Bosáková        
 Majstrovstvá okresu v basketbale SŠ- 2. miesto (V. Obertová, V. Mečiarová. K. 

Gromová, T. Teslíková, B. Jurenková, T. Bosáková) 

 Majstrovstvá okresu SŠ vo volejbale- 2. miesto (T. Teslíková, V. Mečiarová, M. 
Piešová, V. Koberlingová, M. Drahošová, L. Dvorská) 

 Majstrovstvá okresu SŠ vo florbale- 2. miesto (dievčatá) 
 Majstrovstvá okresu SŠ vo florbale- 3. miesto (chlapci) 



 

 Majstrovstvá okresu vo futbale ZŠ dievčat- 2. miesto (S. Kurbelová, D. Smatanová, K. 
Tipulová, D. Kačkovičová, M. Zábojníková, S Gúčiková, M. Drahošová) 

 Majstrovstvá okresu v atletike: K. Píšová- 1. miesto v behu na 400 m 
                                              L. Baláţová- 1. miesto v behu na 800 m 
                                              D. Hlaváčová- 3. miesto v skoku do diaľky 
 
 

Poskytovanie služieb žiakom a rodičom: 

 ponuka duchovných obnov a príprava k sviatostiam (prvé sv. prijímanie, birmovka) 
 bohatá ponuka záujmovej činnosti – všetky aktivity sú pre ţiakov bezplatné 
 Valentínska sv. omša 
 moţnosť vyuţiť voľný čas (triedne kluby) aj po vyučovaní v škole podľa loga Naša 

škola - náš dom 

 organizovanie Kurzov pre rodičov o výchove detí /spolupráca s Mgr. A. Jamriškom, 
Mgr. B. Jamriškovou a Mgr. A. Verešovou/ v termíne od 14. mája – 11. júna 2014 
/kaţdú stredu od 16:30 – 19:00/ 

 prezentácia odborných zručností ţiakov v rámci dňa otvorených dverí  
 prezentácia odborných zručností ţiakov v rámci estetizácie školského prostredia  
 prezentácia odborných zručností ţiakov v rámci uskutočňovania praktického vyučovania 

na zmluvných pracoviskách  

 poradenské sluţby rodičom a pedagógom pri práci s deťmi s poruchami učenia 
realizované v spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradňou a so Súkromným 
centrom poradenstva a prevencie v Prievidzi 

 poradenské sluţby poskytované našim školským špeciálnym pedagógom 
 moţnosť komunikácie v anglickom jazyku s native-speakerom (pre ţiakov ZŠ v rozsahu 

1 týţdeň, pre študentov maturitného ročníka gymnázia v rozsahu 30 hodín/školský rok, 
t.j. 1 vyučovacia hodina týţdenne s lektorom z anglicky hovoriacej krajiny) 

 poskytovanie učebníc cudzích jazykov zdarma 
 moţnosť vyuţiť  skrinku pre získavanie spätnej väzby na anonymné podnety od rodičov 
 moţnosť bezbariérového prístupu do školy 
 bezplatné vyuţívanie pripojenia Wi-Fi v budove školy 
 starostlivosť o talenty zapájaním ţiakov do rôznych súťaţí a predmetových olympiád 
 vyučovanie na 1.stupni ZŠ metódou CLIL 
 

Projekty 
 

A) Dlhodobé   

 Comenius – Program celoživotného vzdelávania   
Názov projektu: The Practice of Freedom – Sloboda v ţivote človeka. 
Doba trvania  jún 2013 – august 2015.  Projekt je  zameraný na aktivity v rámci 
vyučovania, neformálne vzdelávanie a mobility, teda zahraničné cesty a hosťovanie 
v Maďarsku a Poľsku . Ţiaci a učitelia získajú moţnosť spoznať partnerské krajiny, 
mestá a ţivot v nich, rozvíjať  jazykové skúsenosti v ANJ., projekt vypracovala Mgr. Z. 
Korineková 

 Erasmus+ - Program pre vzdelávanie a odbornú prípravu 
Názov projektu: Zjednotení v rôznorodosti   
Doba trvania 1.7. 2014 – 30. 6. 2015 Projekt je zameraný na vzdelávanie zamestnancov 
v zahraničí . Projekt vypracovali PhDr. A. Gondová a  Mgr. Z. Korineková  

 Národné projekty garantované MŠ, resp. organizáciami priamo 
riadenými MŠ VVaŠ SR 

1) Názov projektu: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho 
školstva. 



 

Doba trvania: máj 2014 – neurčitá 
Cieľom projektu je vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho   

systému a uvedenie elektronických sluţieb do prevádzky, tak ako aj zriadenie a 
vybavenie  digitálnych tried 

2) Názov projektu: Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre 
všeobecno-vzdelávacie predmety 

Doba trvania – do 30.11.2015 
3) Názov projektu: Aktivizujúce metódy vo výchove 
Doba trvania: 30.6. 2014 – podľa zmluvy 
Cieľom projektu je vyuţitie aktivizujúcich metód v praxi, moderné digitálne pomôcky 

a technológie pre pedagógov 
4) Názov projektu: Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania 

sociálno-patologických javov v školskom prostredí  
Doba trvania – do 31.10.2015 
5) Názov projektu: Rozvoj stredného odborného vzdelávania 

Doba trvania – do 31.10.2015 
 

b) Krátkodobé 

 Projekt “English with Fun” 
Doba trvania od 9. 12. 2013 - do 17. 1. 2014 
Išlo o intenzívne vyučovanie anglického jazyka so zahraničnými lektormi, ktorých nám 
poskytla  jazyková škola Laremia v Prievidzi. Cieľom projektu je  priblíţiť ţiakom 3. – 
5.roč. cudzí jazyk  v prirodzenej podobe, vyskúšať  si uţ nadobudnuté  vedomosti, učiť 
sa tolerantnosti k ľuďom z iného prostredia  a  motivácia k ďalšiemu vzdelávaniu. 

 Projekt Ligy proti rakovine – Deň boja proti rakovine - pomoc pri verejnej 
zbierke 

 Projekt Katolíckej charity – Dobrá novina – pomoc pri zbierke pre 
chudobných  

 Ekohra – zber plastových fliaš 
 Srdce pre deti – zber starých mobilov  
 Prednášky Partners Group študentom ku finančnej gramotnosti 
 K formovaniu pozitívneho vzťahu ku knihám a k literatúre prispel projekt 

Záložka do knihy spája školy, do ktorého sme sa zapojili v tomto školskom 
roku po prvýkrát. Z II. stupňa ZŠ sa do projektu zapojili ţiaci z 5., 6. a 7. ročníka. 
Cieľom česko-slovenského projektu, ktorý vyhlásili Slovenská pedagogická 
kniţnica v Bratislave a Národné pedagogické múzeum a kniţnica J. A. 
Komenského v Prahe, je podpora čítania a nadviazanie kontaktov medzi českými 
a slovenskými základnými školami prostredníctvom výmeny  

 V jeseni sme zorganizovali výstavu ovocia a zeleniny, spojenú so súťaţou 
s názvom „ Čo je to?“ v ochutnávaní plodov, zavŕšenú poďakovaním za úrodu 

 PaedDr. Bobušová rozvíjala  spoluprácu s poľskou školou, ktorej ţiaci si dopisujú 
s našimi v anglickom jazyku. Napríklad počas Svetového dňa jazykov vytvárali 
pekné projekty na tému Naša škola a mesto Prievidza i Bojnice. Poľskí ţiaci im 
niektoré slová preloţili do poľštiny. Medzi ţiakmi má vzájomná komunikácia 
priaznivý ohlas a zvyšuje ich motiváciu pre učenie sa cudzieho jazyka. Spolupráca 
prebiehala počas celého školského roka. Ţiaci 9.A sa zapojili aj do Svetového dňa 
jazykov prostredníctvom on-line aktivít a kvízu, v ktorom si overili svoje 
vedomosti a zručnosti skladaním básní na tému Languages are...   

 V spolupráci s Hornonitrianskou kniţnicou sme sa zapojili aj do 10. ročníka 
literárnej súťaže Poviedka pre deti, ktorú organizuje vydavateľstvo Perfekt 
a redakcia časopisu Fifík. Do súťaţe sa kaţdoročne zapájajú ţiaci z vybraných 
základných škôl. Jedenásť detí (9 ţiakov z II. stupňa ZŠ a 2 ţiačky z OGY) malo 



 

za úlohu prečítať a vyhodnotiť  15 poviedok slovenských spisovateľov a napísať  
názor na poviedku, ktorá ich najviac oslovila. Kniha poviedok bude niesť názov 
víťaznej poviedky, ktorá získa Cenu dieťaťa 2014. V zborníku budú uverejnené 
vybrané vyjadrenia detských porotcov. 

 Dňa 5. júna 2014 sa deti z V. A, V. B, VI. A, VIII. A zapojili do 7. ročníka 
čitateľského maratónu detí, ktorý organizovala Linka detskej istoty – UNICEF 
v spolupráci s kniţnicami a školami po celom Slovensku. Cieľom projektu je 
zapojiť čo najväčší počet detí do aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú 
moderné technické zariadenia. Akcia sa konala v priestoroch Hornonitrianskej 
kniţnice.  

 V ŠKD sme pripravili aj  týţdeň pečenia a zdobenia medovníčkov. Tvorili sme 
ozdoby na  vianočné stromčeky na novom námestí pred piaristickým kostolom. 
Spravili sme pozdravy pre ostatné školy.  Vo fašiangovom období prebehli 
karnevaly v triedach, robili sme masky. Vyrábali sme aj darčeky pre budúcich 
prvákov.  

 V jednotlivých oddeleniach ŠKD sme vytvárali práce s jesennou tematikou 
šarkany a preteky v ich vypúšťaní  boli v rámci krúţku pobyt v prírode. 
 

c) V školskom roku 2013/2014 boli školou vypracované projekty:  

 

Projekt Zdravie a bezpečnosť v školách  2014 - Názov projektu: Spolu a Zdravo 

Projekt Rovnosť  príleţitostí  na vzdelávanie pre ţiakov so zdravotným  

znevýhodnením  2014 - Názov projektu: Rovnosť šancí 

Nadácia Orange -  Názov projektu: Babičkina Kniţnica – rozvoj čitateľskej gramotnosti 

Nadácia Orange -  Názov projektu: Experimentom k pochopeniu prírodovedných javov 
 

 

Externá kontrola vykonávaná ŠŠI 
 

Výsledky inšpekčnej činnosti 
  

Na gymnáziu 

 11.9.2013 – ako následná inšpekcia na kontrolu odstránenia nedostatkov zistených 

pri inšpekcii v školskom roku 2013/2013. Táto kontrola konštatovala, ţe 

odporúčania ŠŠI boli akceptované a mali pozitívny dopad na kvalitu spracovania 

ŠkVP. 

  20.5.2014 – predmetom školskej inšpekcie bola kontrola realizácie ústnej formy 

maturitnej skúšky. ŠŠI skonštatovala, ţe škola bola na ÚFIČ MS pripravená podľa 

platných predpisov. 

Na základnej škole 

 19.5.2014 – predmetom bolo zisťovanie súladu ŠkVP so ŠVP. Táto kontrola 

uloţila základnej škole odstrániť nedostatky týkajúce sa obsahu ŠkVP, 

rozpracovania UO jednotlivých vyučovacích predmetov, organizácie vyučovania a 

delenia tried na skupiny. Taktieţ odporučila aktualizovať informácie v ŠkVP, 

implementovať NŠFG do UO predmetov a dôslednejšie vypracovať kritériá 

hodnotenia ţiakov v jednotlivých vyučovacích predmetoch.  

 

 



 

Materiálno-technické podmienky  
 
Organizačné zložky: Základná škola, gymnázium 

Škola sídli v historickej budove kláštora piaristov i v novších pristavaných priestoroch. 

Priestory historickej budovy vytvárajú veľmi príjemnú komornú atmosféru a sú spojené s 

Piaristickým kostolom Najsvätejšej Trojice, ktorý je národnou kultúrnou pamiatkou a s 

najkrajšou barokovú výzdobou v strednej Európe. Klenby chodieb a tried poukazujú na 

bohatú dlhoročnú tradíciu vzdelávania v týchto priestoroch. Srdcom školy je školská kaplnka. 

V škole sa priebeţne rekonštruujú a zveľaďujú priestory tak, aby vyhovovali poţiadavkám 

modernej školy.  Okrem kmeňových tried sa tu nachádzajú učebne pre delené vyučovanie 

jazykov, odborné učebne – chemické laboratórium, fyzikálne laboratórium a jazykové 

laboratórium so slúchadlovou zostavou pre 16 ţiakov, multimediálna učebňa, 3 odborné 

učebne pre vyučovanie informatiky, školská kniţnica, posilňovňa a novovybudovaná 

telocvičňa, ktorá je najmodernejšou v okrese. Ďalšie miestnosti pre kabinety FYZ, CHEM, 

BIO, SJL-DEJ- GEO, I.st. ZŠ, zborovne a priestory pre technicko-hospodárskych 

zamestnancov.  Do školy vedú dva vchody – predný hlavný vchod od ulice Andreja Hlinku 

a zadný vchod, ktorý vedie na školský dvor. Na školskom dvore sa nachádza asfaltové 

ihrisko, doskočisko,  pieskovisko s lavičkami a niekoľko trávnatých plôch vyuţívaných na 

voľnočasové aktivity a hry detí v ŠKD.  Materiálno-technické vybavenie školy je veľmi 

dobré. Kabinety jednotlivých predmetov sú vybavené mnoţstvom vyučovacích pomôcok, 

ktoré sa stále obnovujú a dopĺňajú. Školská ţiacka aj učiteľská  kniţnica je kaţdoročne 

dopĺňaná novými titulmi. Pre ţiakov 2.stupňa boli zakúpené šatňové skrinky, ktoré sú 

umiestnené na chodbách. Vo väčšine tried je uţ zavedený internet, postupne sa plánujú 

zaviesť internet do kaţdej triedy. V troch triedach máme interaktívnu tabuľu a jedna trieda je 

vybavená zabudovaným dataprojektorom a premietacím plátnom (predpokladáme, ţe do 

konca školského roku 2014/2015 budeme mať v kaţdej triede pevne zabudovaný 

dataprojektor, PC, prípadne plátno alebo kompletnú interaktívnu zostavu). V priestoroch 

školy je školská jedáleň. Prípravu a dovoz školskej stravy zabezpečuje Trikostrav, s.r.o Škola 

má bezbariérový prístup do budovy zo školského dvora ako aj šikmú schodiskovú plošinu 

ktorou sa ţiaci so zdravotným znevýhodnením môţu pohodlne dostať  aţ na 2. poschodie 

budovy. Pre týchto ţiakov sú urobené úpravy v triedach, aby mali moţnosť vyuţívať 

špeciálne lavice a stoličky. Potrebné úpravy boli vykonané aj v hygienických zariadeniach. 

 
Organizačná zložka: Stredná odborná škola 
Elokované pracovisko Piaristickej spojenej školy F. Hanáka Prievidza – organizačná zloţka 
Piaristická stredná odborná škola F. Hanáka v školskom roku 2013/2014 sídlila v prenajatých 
priestoroch budovy detašovaného pracoviska Ţilinskej univerzity na Bakalárskej ulici 
v Prievidzi. Pracoviská školy sú na dvoch rozdielnych podlaţiach. Výučba v učebných 
odboroch prebiehala v priestoroch suterénu a výučba v študijnom odbore prebiehala na 4. 
poschodí elokovaného pracoviska.   
Učebné pomôcky na teoretické a praktické vzdelávanie pre všetky študijné a učebné odbory 
boli zabezpečené z rozpočtu školy.  
Objednané učebnice pre teoretické vzdelávanie v školskom roku 2013/2014 neboli dodané 
v poţadovanom rozsahu a počte. V prípade študijného odboru grafik digitálnych médií neboli 
dodané ţiadne učebnice.  
Materiálno - technické zabezpečenie praktického vyučovania  v učebných odboroch:  
v súčasnosti je k dispozícii  základné murárske náradie pre ţiakov, stavebné stroje a jedna 
vybudovaná dielňa pre odborný výcvik. V priebehu školského roka ţiaci pracovali aj na 
externých zmluvných pracoviskách. 



 

V budúcnosti má škola zámer inovovať  materiálno - technické zabezpečenie praktického 
vyučovania, v teoretickom vyučovaní zabezpečiť učebnice a  vybudovať ďalšiu dielňu 
odborného výcviku.  
Materiálno - technické zabezpečenie praktického vyučovania v študijnom odbore: škola má 
vybudované odborné a kmeňové učebne v súlade s poţiadavkami ŠVP. Momentálne prebieha 
dobudovávanie fotoateliéru.   
 
Organizačná zložka: Materská škola 
Dokončila sa rekonštrukcia priestorov materskej školy. Boli zakúpené vybavenie pre väčšiu 
kapacitu (stoly, stoličky, šatníkové skrine, postieľky, perinky, obliečky). Z projektu 
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva bola vybavená trieda 
interaktívnou tabuľou, notebookom a farebnou tlačiarňou. 
 
 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na ţiakov 

1.029.129,00 € 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči ţiakovi vyţivovaciu povinnosť 

12.845,50 € 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich pouţitia v členení podľa 

financovaných aktivít 

6.890,00 € 

Pouţité na vedenie záujmových krúţkov. 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov ţiakov, právnických 

osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich pouţitia v členení podľa finančných aktivít 

10.522,28 € 

Pouţité na nákup: školský nábytok, šatníkové skrine pre študentov, jazykové učebnice, 

učebné pomôcky, výpočtová technika, súťaţe, odmeny pre ţiakov,  škola v prírode, lyţiarsky 

výcvik, motivačné štipendium,  vydanie ročenky, podpora súťaţí, exkurzií, študentských akcií. 

 5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

18.080,34 € 

Pouţitie na: projekty , reklamná činnosť, propagácia školy 

 

 

 



 

Uplatnenie žiakov po skončení ZŠ 

Cirkevná škola úţitkového výtvarníctva- 1 ţiak – propagačné výtvarníctvo  

Obchodná akadémia, Prievidza- 4 ţiaci 

PSŠ F. Hanáka – gymnázium- 8 ţiakov 

PSŠ F. Hanáka – SOŠ – grafik digitálnych médií- 1 ţiačka 

Stredná odborná škola, Handlová- 7 ţiakov 

SOŠ obchodu a sluţieb, /Kalinčiaka/ Prievidza- 5 ţiakov 

SPŠ Mikovíniho, Banská Štiavnica-  1 ţiačka 

Pedagogická a sociálna akadémia, Turčianske Teplice- 1 ţiačka 

Spojená škola SOŠ, Nováky- 1  ţiak – mechanik hasičskej techniky 

Stredná zdravotnícka škola, Ţilina-  1  ţiačka– asistent výţivy 

Gymnázium Partizánske- 1 ţiak 

Gymnázium V. B. Nedoţerského, Prievidza- 2  ţiaci 

SOŠ súkromná, Prievidza- 1 ţiak – animátor voľného času 

 SOŠ podnikania, Trenčín-  1 ţiačka – sluţby v cestovnom ruchu  

 

Psychohygienické podmienky 

Príjemné prostredie je podmienkou, aby sa ţiaci a pedagógovia cítili v škole čo 

najpríjemnejšie. Preto kladieme veľký dôraz na ?isté a estetické prostredie. Veľkou 

rekonštrukciou prešiel vestibul, vrátnica a vstupná chodba školy, kde ţiaci ale aj návštevníci 

získali príjemné prostredie plné pestrofarebných lavičiek na sedenie. Prirodzenou súčasťou 

tejto časti školy sú pravidelne aktualizované školské informačné nástenky a neodmysliteľnou 

súčasťou v tejto časti chodby je školský bufet. Na chodbách  na prvom poschodí sú ţiacke 

šatníkové skrinky v príjemnom farebnom ladení, ktoré esteticky dotvárajú vnútorné priestory 

tejto historickej budovy. Na chodbách na druhom poschodí slúţia ako odkladací priestor pre 

ţiakov zatiaľ  vešiaky umiestnené na stenách a lavičky s odkladacou časťou na topánky či 

prezúvky.  

     Pri nedávnej veľkej rekonštrukcii boli na budove našej školy vymenené všetky okná, 

zrekonštruované elektrické rozvody, osvetlenie tried a taktieţ  elektrické kúrenie bolo 

nahradené novou plynovou kotolňou, ktorá je schopná zabezpečiť  vo všetkých triedach 

potrebný tepelný komfort. 



 

     Škola má k dispozícii 2 átria. Jedno je vyuţívané na vyučovacie aj mimovyučovacie  

aktivity. Okrem týchto priestorov vyuţívajú ţiaci a vyučujúci školský park s mnoţstvom 

stromov a kríkov, v ktorom sú priestory na športovanie ale aj na trávenie voľného času. 

 

Úspechy a nedostatky 

Pre porovnávanie úrovne dosahovaných výsledkov vo výchovno-vzdelávacej činnosti so 

ţiakmi ostatných škôl v rámci okresu ale aj v rámci celého Slovenska , zapája škola svojich 

ţiakov do rôznych projektov, súťaţí a testovaní. Dlhodobo dosahujú ţiaci našej školy 

výsledky lepšie ako celoslovenský priemer v testovaní ţiakov 9. ročníka T9. V minulom 

školskom roku mali ţiaci našej školy priemernú úspešnosť  zo SJL 68,73 %, zatiaľ  čo v rámci 

Slovenska táto úspešnosť  bola 62 %. Percentil školy bol 82,53. V predmete matematika bola 

priemerná úspešnosť našich ţiakov 60,29 %, zatiaľ čo národný priemer bol 54,67%. Vo 

vyjadrení percentilu bola naša úspešnosť 71,55.  

Ţiakov 4. ročníka sme zapojili do testovania KOMPARO z matematiky, slovenského jazyka a 

literatúry , z prírodovedy, z vlastivedy a zo všeobecných študijných predpokladov. 

Výsledkami v tomto testovaní bola naša škola zaradená medzi 25% najúspešnejších škôl a 

získala ocenenie ako " Škola, ktorá to s kvalitou vzdelávania myslí váţne."  

Medzi naše úspechy radíme aj úspešné a popredné umiestnenia v okresných kolách 

predmetových olympiád a umeleckých súťaţí. v okresnom kole dejepisnej olympiády sa naše 

ţiačky umiestnili na 2. a 4. mieste. v OK biologickej olympiády sme mali 1 úspešnú 

riešiteľku, v matematickej olympiáde - 2 úspešných riešiteľov v Pytagoriáde tieţ 2 úspešných 

riešiteľov. V celoštátnej súťaţi Maxik - pre ţiakov 1. stupňa ZŠ - bolo 5 ţiakov našej školy 

úspešných. Najväčší úspech v rámci okresu získalo druţstvo mladých zdravotníkov, ktoré v 

súťaţí druţstiev obsadilo 1. miesto.  

V umeleckých súťaţiach boli naši ţiaci zapojení a veľmi dobré umiestnenie v okresných 

kolách získali v recitačnej súťaţi Šaliansky Maťko-2. miesto, Hviezdoslavov Kubín - cena 

poroty, Slávik Slovenska - 2. miesto a výtvarnej súťaţi Biblia očami detí - dve 3. miesta.  

V rámci vyučovania anglického jazyka sme uskutočnili testovanie ţiakov medzinárodným 

testom City and Guilds – úroveň A1. Zapojených bolo 36 ţiakov piateho ročníka. Testovali sa 

4 jazykové zručnosti: počúvanie, čítanie s porozumením, písanie a hovorenie. Podmienkou 

úspešného zvládnutia testu bolo získanie 60% z celkového počtu bodov. Test zvládlo úspešne  

35 ţiakov  

Oblasti, v ktorých škola dosahuje výborné výsledky:  

 práca so ţiakmi, ktorí ukončili základnú školu v niţšom ako 9. ročníku  
 realizácia odborného výcviku na zmluvných pracoviskách, pouţívanie inovačných 

technológií v stavebníctve  

 komunikácia s rodičmi  
 individuálny prístup k ţiakom  
 úspešnosť ţiakov v kurze na získanie niţšieho stredného vzdelania 
 benefičné, charitatívne a dobrovoľnícke aktivity  
 výsledky externého testovania (EČ) maturantov v predmete matematika, slovenský 

jazyk a literatúra 



 

 pestrá ponuka voľnočasových aktivít, ktoré sú ţiakmi hodne vyuţívané 

 výsledky v Testovaní9 
 preventívne opatrenia a rodinné prostredie eliminuje na našej škole šikanu – naša škola 

je bezpečná 
 vysoká úspešnosť pri prijímaní na vysoké školy, obzvlášť na lekárske fakulty 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:  

 upraviť vonkajší areál zo zadnej strany školy- ihriská, parkoviská,  

 priebeţne modernizovať  IKT techniku, doplniť rozvody internetu do kaţdej triedy, 
 modernizovať učebné pomôcky a dobudovať odborné kabinety 
 zlepšovať vybavenie priestorov pre teoretické a praktické vyučovanie  
 zlepšiť PR školy tak, aby sme boli pre verejnosť zaujímavejší a príťaţlivejší 
 zlepšiť výchovno-vzdelávacie výsledky ţiakov pri externej maturitnej skúške z cudzích 

jazykov 
 

Návrh opatrení:  

 investovať do materiálno-technického zabezpečenia výchovno- vzdelávacieho procesu  
 do 1. ročníka prijať plánované počty ţiakov  
 pokračovať k individuálnom prístupe k ţiakom 

 ponúknuť ţiakom 1.ročníka gymnázia vyšší počet hodín anglického jazyka 
 zvýšiť počet vydaných kusov Ročenky školy, zvýšiť počet príspevkov v regionálnych 

médiách o aktivitách našej školy, vytvoriť FB školy  
 v spolupráci so základnou školou motivovať ţiakov k získaniu vzťahu k prírodovedným 

a technickým predmetom 

Plnenie stanoveného cieľa 

Ţiakov prijímame s láskou ako neopakovateľné Boţie stvorenia, staráme sa o ich vzdelávanie 
podľa učebných osnov, pouţívame rozličné aj nové metódy učenia, vedieme ich k tvorivosti, 
samostatnosti, zodpovednosti, spolupráci , tolerancii, zboţnosti, aby svoje vedomosti 
a zručnosti dokázali vyuţiť v láske pre dobro  seba aj druhých . Staráme sa o rozvoj 
duchovnej ,rozumovej aj telesnej stránky osobnosti kaţdého dieťaťa. 

Na základe poslania piaristických škôl a spojenia vedy a zboţnosti dokáţe absolvent našej 
školy vyuţiť svoje vedomosti a zručnosti pre dobro seba aj iných. 

 Absolvent  našej školy nadobúda  základy pre osvojenie účinných techník 
(celoţivotného) učenia sa a pre rozvíjanie spôsobilostí. Získa predpoklady pre to, aby si váţil 
sám seba, i druhých ľudí, aby bol dokázal ústretovo komunikovať a spolupracovať, má 
osvojené základy pouţívania materinského, štátneho a cudzieho jazyka.  

Úroveň rozvinutosti kľúčových kompetencií tvorí bázu pre ďalší rozvoj v následných stupňov 
vzdelávania. 

 

 



 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúţku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Anglický jazyk v tvorivých 

hrách 
13   PaedDr. Bronislava Bobušová 

Angličtina v piesňach a 

básňach 
17   Mgr. Miroslava Verešová 

Atletika pre deti 23   Mgr. Monika Píšová 

Florbal 1-4 16   Mgr. Marta Topinková 

Florbalový 17   PaedDr. Daniel Horváth 

Francúzska kultúra 6   Mgr. Anna Číţová 

Hravá angličtina 7   Mgr. Andrea Povaţanová 

Lego - robolab 13   Mgr. Vladimír Stančík 

Literárno-dramatický 4   Mgr. Marcela Lenhartová 

Mladý zdravotník II - 2. st. 6   Mgr. Alica Verešová 

Nemčina hrou  5   Mgr. Renáta Sladkayová 

Pohybová príprava 28   Mgr. Mária Mačuhová 

Praktická matematika 29   Mgr. Mária Linhartová 

Slovenčina pre ţivot 28   Mgr. Elena Blašková 

Šachový krúţok 12   Ján Detko 

Spevácky 29   Mgr. Iveta Luermanová 

Tvorivé dielne 22   Mgr. Andrea Boteková 

Volejbal 13   Mgr. Martin Fungáč 

Zdravý ţivotný štýl 9   Daniela Škultétyová 

Tanečný 11   Mária Uríková 

Turistický 11   Mgr. Martina Grolmusová 

Príprava na olympiádu z 

chémie 
19                         Mgr. Ladislav Blaško 

Florbal 15                         PaedDr. Daniel Horváth 

Zoznámte sa 

s francúštinou 
4                         Mgr. Anna Číţová 

God of experience 18                         Mgr. Lenka Šebeňová 

Lego-robolab 3                         Mgr. Vladimír Stančík 

Matematický klub 2                         RNDr. Bendová 

Ruština hrou 8                         PhDr. Anna Gondová 

Tanečný- spoločenské 

tance 
32                         P. Tuţinský 

Volejbal 7                        Mgr. Martin Fungáč 

 

 



 

Spolupráca školy s rodičmi,  s inými subjektmi a s verejnosťou 

Rehoľa piaristov na Slovensku ako zriaďovateľ a prvoradý partner školy uţ svojim 
zámerom zriadiť piaristickú školu v Prievidzi reagovala na otvorený priestor v regióne 
a vytvorila alternatívu vzdelávania pre deti a mládeţ v cirkevnej škole. S týmto zámerom 
otvorila školu – najskôr základnú a následne gymnázium, SOŠ a MŠ a podporuje jej rozvoj 
a neustále rozširovanie. 

 Rehoľa udáva aj správne smerovanie vo vzťahu k zamestnancom školy smerom k ich 
správnej motivácii a formácii. 

 Zamestnanci školy chápu význam zvyšovania ich zodpovednosti za chod školy 
a podieľajú sa na spolurozhodovaní za spoločné dielo. 

 Zdruţenie rodičov pri Piaristickej základnej škole F. Hanáka aj pri Piaristickom 
gymnáziu F. Hanáka a Piaristickej SOŠ F. Hanáka,  ktoré sa spájajú do jedného zdruţenia sú 
neustálymi ţivými podporovateľmi rozvoja činnosti školy od jej obnovenej činnosti. Od 
začiatku jej pôsobenia v novodobej histórii zdruţenie napomáha, či uţ radami, ale tieţ 
brigádnickou pomocou alebo finančnou pomocou pri budovaní a dovybavovaní školy 
školskými pomôckami. Na škole pracuje Rada rodičov, ktorej členmi sú zástupcovia rodičov 
ţiakov jednotlivých tried. Rodičovské schôdzky sú organizované ako spoločné stretnutia 
rodičov ţiakov s vyučujúcimi v danej triede 3-krát ročne.  

Pri PSŠ je zriadená Rada školy, ktorú tvorí ll čenov: 4 zástupcovia zriaďovateľa, 2 
zástupcovia pedagogických pracovníkov, 1 nepedagogický pracovník, 3 zástupcovia rodičov a 
1 zástupca ţiakov. Rada školy sa schádza podľa potreby, najmenej však 2-krát do roka. 
Vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy. 

 V spolupráci s mestom Prievidza – Mestským zastupiteľstvom riešime finančné 
zabezpečenie nášho školského zariadenia – Školského klubu detí a školského stravovania. 

 VÚC – Trenčiansky samosprávny kraj svojim usmerňovaním poukazuje na potrebu 
správnej profesionálnej orientácii ţiakov a potreby pracovného trhu v budúcnosti pre región 
Hornej Nitry 

 Ďalšími partnermi školy sú: Slovenský červený kríţ  –  práca v zdravotníckych 
krúţkoch a účasť na súťaţiach ZHM, Liga proti rakovine – pomoc pri verejnej zbierke na Deň 
narcisov, Regionálny úrad verejného zdravia  - pri prevencii HIV/AIDS na Deň boja proti 
AIDS 1.december, UNICEF – pomoc pri organizovaní Týţdňa modrého gombíka pre pomoc 
deťom..  

 Piaristická spojená škola je neoddeliteľnou súčasťou verejného ţivota v Prievidzi. 
Jednotlivé aktivity boli spomenuté v tejto správe vyššie. 

Okrem toho: 

 Pravidelne komunikujeme s mestom Prievidza, konkrétne s odborom školstva 
a starostlivosti o občana mestského úradu 

 Na zmluvnom základe spolupracujeme so Ţilinskou univerzitou 
 Sme členom Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory 



 

Záver 

Vypracoval: RNDr. Viera Beňová 

V Prievidzi, 26. septembra 2014 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 29.9.2014 

 

  



 

Príloha č. 1. 

 

Činnosť ŠKD 

Plán našej práce vychádzal z analýzy výchovnej činnosti minulého školského roka, plánu 

práce školy, výchovného programu, pedagogicko- organizačných pokynov  pre školský rok 

2013/2014 a priebeţného hodnotenia práce vychovávateliek s deťmi. V kluboch ŠKD sme sa 

snaţili vytvárať pre deti a spolu s deťmi príjemné prostredie, čím sme rozvíjali ich estetické 

a duchovné cítenie. 

 

Tematické oblasti v ŠKD: 

 

 Odpočinková a rekreačná činnosť 

 Záujmová činnosť a jej zloţky: spoločensko – vedná oblasť výchovy 

                                                         pracovno – technická oblasť výchovy 

                                                         prírodovedná a enviromentálna oblasť výchovy 

                                                         esteticko – výchovná oblasť výchovy 

                                                         telovýchovná, zdravotná, športová oblasť výchovy 

 

Aktivity v ŠKD: 

 

 beseda s lesníčkou, 

 ochotnícke divadlo zo Ţiliny – predstavenie pre ŠKD v klube, 

 súťaţ o najkrajšiu záloţku do knihy, 

 účasť na Dni školských kniţníc, 

 tematický týţdeň – výstava úrody, výrobkov z gaštanov, ochutnávka, 

 októbrové ruţencové modlitby v kostole piaristov, 

 šarkanie preteky, 

 výstava kahancov, pálenie sviečok zomrelým piaristom na mestskom cintoríne, 

 tematický týţdeň – pečenie a zdobenie medovníkov, 

 zdobenie vianočných stromčekov na pešej zóne, 

 korčuľovanie na námestí, 

 sobotné plávania v mestskej plavárni, 

 vianočné a veľkonočné pozdravy pre iné školy, 

 karneval, 

 poboţnosť Kríţovej cesty v kostole piaristov v pôstnom období, 

 kríţová cesta na kalvárii v Solke, 

 beseda s poľovníčkou, 

 vytváranie herbáru, 

 májové litánie v kostole piaristov, 

 čitateľský maratón v okresnej kniţnici, 

 Deň Zeme, 

 súťaţ vo florbale, 

 švihadlové šialenstvo – šport. súťaţ, 

 Ţabomarket 

 tvorba časopisu Ţabka, 



 

Príloha č. 2 
 
Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za šk. r. 2013/2014 

Piaristická materská škola 
 

 

a) Základné údaje 

  

Materská škola v školskom roku 2013/2014 mala jednu heterogénnu triedu, v ktorej 

bolo zapísaných 24 detí. 5-6 ročných detí navštevovalo 11, z toho 1 s OŠD, ktorý bol zároveň 

integrovaný. 4 – 5 ročných detí: 3, 3 – 4 ročných detí 11. Jeden chlapec prerušil dochádzku 

počas adaptačného procesu. Priemerná dochádzka bola 16,62. Výchovu a vzdelávanie 

zabezpečovali 2 kvalifikované učiteľky s dĺţkou praxe 2 a 10 rokov, z toho jedna učiteľka 

s vysokoškolským vzdelaním I. stupňa a jedna II. stupňa. V triede pracoval asistent učiteľa 

O hygienu, čistotu zariadenia a výdaj stravy sa starala 1 prevádzková zamestnankyňa  

 

b) Oblasť výchovno-vzdelávacej práce 

  

Pri plnení úloh sme vychádzali z  POP MŠ SR na školský rok 2013/2014, Štátneho 

vzdelávacieho programu ISCED O, Školského vzdelávacieho programu, a Rámcového 

vzdelávacieho programu predmetu katolícke náboţenstvo pre predprimárne vzdelávanie, ktoré 

vydalo KPKC v Spišskej Novej Vsi v roku 2009. Súčasťou vzdelávacej činnosti bola výučba 

cudzieho jazyka (anglický jazyk) a náboţenstva. Rozvíjanie environmentálneho cítenia 

a vzťahu k prírode sme u detí uplatňovali cez vlastné záţitky, ale aj prostredníctvom pokusov 

a experimentov.  

Zamerali sme sa hlavne na : 

- upevňovanie duchovných kompetencií u detí;  

- získavanie kompetencií v predčitateľskej gramotnosti; 

- správny fyziologický a somatický vývin dieťaťa, drţanie tela, koordináciu pohybov, 

odstraňovanie obezity; 

- zlepšenie grafomotorického prejavu (od najmladšej vekovej skupiny); 

- 5-6 ročné deti a deti s OŠD - koncentrácia pozornosti, slovná zásoba, grafomotorika, 

integrácia prosociálnej výchovy do všetkých oblastí, emocionálna výchova; 

- na základe rovnosti a spravodlivosti sme umoţňovali deťom vyjadriť svoje potreby, 

akceptovali sme individualitu dieťaťa a právo na jeho vlastný názor; 

- skvalitnenie spolupráce s rodinou, odborné poradenstvo - konzultácie; 



 

- zabezpečovanie nevyhnutných opráv, pomôcok, vyhľadávanie sponzorov. 

- spolupráca s logopedičkou 

Príprava 5-6 ročných detí na vstup do základnej školy je na vysokej úrovni. Učiteľky 

vyuţívali v práci alternatívne prvky, posilňovali samostatnosť, tvorivosť, osobnú integritu a 

utvárali základy osobnej zodpovednosti dieťaťa (kaţdodenne). Deti boli vedené 

k rešpektovaniu individuálnych osobností, pri hodnotení rôznych situácií deti prejavovali svoj 

postoj, vzniknuté spory sa učili riešiť na základe podnetov ostatných detí. 

 K 1. 9. 2014 odchádza do ZŠ 10 detí, ţiadne dieťa nemá OŠD.  

 

P e r c e p t u á l n o – m o t o r i c k á  o b l a s ť 

  

Splnené: 

Venovali sme zvýšenú pozornosť správnemu drţaniu tela, zintenzívnili sme frekvenciu 

zdravotných cvikov, zaraďovali sme ich aj mimo telovýchovných činností, umoţnili sme 

dostatok pohybovej aktivity. Upevňovali sme hlavne vôľové vlastnosti, snahu byť úspešným, 

vzájomnú pomoc a toleranciu. Naše vytýčené ciele a úlohy sme plnili všetkými 

organizačnými formami a prostriedkami a výberom vhodných metód. V rámci moţností sme 

vyuţívali areál školskej záhrady. Denne sme uskutočňovali ranné cvičenie, precvičovali 

klenbu, dýchanie, drţanie tela a všetky svalové skupiny. Väčšina detí má dobrú koordináciu 

pohybov pri chôdzi, behu, ovládajú viac druhov skokov, poznajú primerané mnoţstvo 

pohybových hier zameraných na orientáciu, rýchlosť, presnosť, pohotovosť, priateľstvo. 

Vedia sa tešiť z úspechu, čiastočne prijať aj prehru, poznajú sebahodnotenie a hodnotenie 

iných. Dýchaniu sme venovali pozornosť pri kaţdej činnosti. Deti  pouţívajú v činnosti 

všetky zmysly, ovládajú základné lokomočné pohyby, ovládajú pohybový aparát a telesné 

funkcie, prejavujú túţbu a ochotu pohybovať sa, prejavujú pozitívne postoje k zdravému 

ţivotnému štýlu. V perceptuálno - motorickej oblasti sme dosiahli optimálne výsledky, 

napriek tomu sa budeme naďalej venovať deťom menej aktívnym, s nábehom na obezitu, 

fyzicky a telesne menej zdatným, viac pozornosti budeme venovať zdravotným cvikom 

zameraných na správne drţanie tela a dychovým cvičeniam.  

Rezervy: 

Grafomotorický prejav nie je u všetkých detí na ţelateľnej úrovni. Od najmladšej vekovej 

skupiny sa zameriame na uvoľnenie zápästia, prácu s ceruzkou (správne drţanie, správny 

tlak), prípravné cviky na písanie (stredná a najstaršia veková skupina). 

- v jemnej motorike: uvoľnená ruka, trpezlivosť a vytrvalosť ( mozaiky, navliekanie 



 

goráliek, u mladších detí technika strihania, kreslenie, nie je ešte vyhranená lateralita) 

- v mnohých prípadoch skrátené zadné stehenné svaly, slabá ohybnosť chrbtice; 

- pri súťaţení viac utvárať schopnosť zmieriť sa s prehrou; 

- zaraďovať viac cvičení vonku; 

- pri riadenej edukačnej aktivite dodrţiavať zvolené pravidlá; 

- rezerva pri šnurovaní topánok, zapínanie gombíkov, nedostatky v sebaobsluţných 

činnostiach, vytváraní viazaných útvarov (najmladšie deti). 

 

 

K o g n i t í v n a  o b l a s ť 

 

               Deti si rozvíjaním pozornosti a pamäti prehlbovali poznávacie schopnosti. Zamerali 

sme sa na spoločenské prostredie a prírodu. Podnecovali sme ich aktivitu, umoţňovali im, aby 

k poznávaniu dospeli vlastným bádaním, experimentovaním. Rozvíjali sme tým samostatné 

myslenie detí, frontálne činnosti, komunikáciu, dialóg, učiteľky účinnejšie uplatňovali 

diferencovaný a individuálny prístup. Práca učiteliek bola systematická, premyslená, 

korešpondovala s úlohami ISCED O a Školským vzdelávacím programom. Učili deti 

samostatne myslieť, deti vedia vyuţiť predchádzajúce skúsenosti, vytvoriť si vlastný úsudok, 

vedia deklarovať, samostatne rozhodovať. Presunuli sme aktivitu na deti. 

 Uprednostňovali sme konštruktívne myslenie, vlastné vyjadrenia a úsudky, 

problémové a situačné otázky, manipuláciu s predmetmi, správnu terminológiu, pamäťové 

hry, pracovné listy. Deti dokáţu logicky myslieť, vedia sa orientovať v priestore, poznajú 

geometrické tvary, dokáţu vytvárať skupiny, triediť, priraďovať, poznajú a ovládajú číselný 

rad viac ako je predpísaný, dokáţu priradiť číselný znak k počtu (primerane podľa vekových 

skupín).  

 Kládli sme dôraz na estetické cítenie, pestovanie zmyslu pre krásno, poznávanie 

všetkých, pre deti prístupných, druhov literárneho, slovesného, ľudového a výtvarného 

umenia. Zúčastnili sme sa akadémií, výstav, divadiel. Deti poznajú primerané mnoţstvo 

piesní, hudobno-pohybových hier, poznajú niektoré hudobné nástroje, rozlišujú hudobné a 

nehudobné zvuky, ovládajú rytmus, spájajú pohyb s hudbou, improvizujú pohyb. Poznajú a 

rozlišujú literárne ţánre, vedia vytvárať etudy, charakterizovať hrdinov z literárnych diel, 

dramatizovať rozprávky, predniesť báseň, dokáţu vystupovať pred verejnosťou. 

Splnené: 

Základy riešenia problémov: 



 

- hľadá a objavuje súvislosti medzi jednotlivými informáciami, objavuje tie, ktoré sú 

nápomocné  

- pri riešení problému  

- rieši jednoduché problémové úlohy  

- uplatňuje v hre a  rôznych situáciách matematické myslenie 

Základy kritického myslenia: 

- porovnáva podobnosti a rozdiely predmetov, javov, osôb, atď.,  

- odôvodňuje svoje názory, prejavuje postoje,  vyslovuje jednoduché úsudky  

- hodnotí spontánne a samostatne vo svojom bezprostrednom okolí,  čo sa mu páči/nepáči 

- správne/nesprávne, čo je dobré/zlé na veciach, osobách, názoroch 

 

Základy tvorivého myslenia: 

- uplatňuje vlastné predstavy pri riešení problémov  

- nachádza neobvyklé odpovede alebo riešenia  

- objavuje a nachádza funkčnosť vecí, predstáv alebo myšlienok, uvedomuje si ich zmeny 

 

Rezervy: 

- pomenovanie priestorových geometrických tvarov 

- samostatné riešenie alebo s pomocou učiteľa problémy v osobnej a spoločenskej rovine 

- objavovanie algoritmov riešenia úloh pokusom a omylom alebo podľa zadávaných  

     inštrukcií, odstraňovanie prípadných chýb 

- dodrţiavanie dohodnutých pravidiel 

- utvrdenie nadobudnutých poznatkov 

 

S o c i á l n o – e m o c i o n á l n a  o b l a s ť: 

  

Bola uskutočňovaná vo všetkých výchovno-vzdelávacích oblastiach, systematicky 

plánovaná a sledovaná.  Viedli sme deti k osvojovaniu a pouţívaniu kresťanských, morálnych 

a etických hodnôt, podporovali sme schopnosť sebaovládania. Z hľadiska činnosti učiteliek 

má primeranú úroveň na rozvoj identity, zodpovednosti detí, akceptuje ich potreby, práva, 

slobody. Učiteľky boli partnerkami detí, iniciovali ich k vzájomnej komunikácii, sociálnej 

spolupatričnosti, pričom vyuţívali rôzne formy, hodnotenia a pochvaly. Deti boli vedené 

k orientácii v normatívnych a mravných poţiadavkách s osvojením verbálnej výpovede. Mali 

vytvorenú atmosféru bezpečia, emocionálnej istoty, pocitu dôvery a pozitívneho 



 

usmerňovania voči druhým ľuďom. Rôzne cvičenia, hry a systematickosť odstraňovali u detí 

spurnosť a utuţovali priateľstvo. V tomto smere naďalej budeme pôsobiť na deti a sústavne 

študovať odbornú literatúru. 

 

Splnené: 

- pozerá sa na svet aj očami druhých  

- správa sa empaticky k svojmu okoliu  

- správa sa v skupine, kolektíve podľa spoločenských pravidiel a noriem  

- hrá sa a pracuje vo dvojici, v skupine, kolektíve  

- plánuje, organizuje a hodnotí činnosť  

- zotrvá v hre a inej činnosti a dokončí ju  

- preberá spoluzodpovednosť za seba i za činnosť skupiny 

- rieši konflikty s pomocou dospelých alebo samostatne 

- pomáha druhým s pomocou dospelého, aj samostatne  

- akceptuje a rešpektuje multikultúrne odlišnosti detí a dospelých  

- prejavuje ohľaduplnosť k svojmu prostrediu 

 

Rezervy: 

- nadväzovanie spoločensky prijateľným spôsobom kontaktov s druhými a udrţiavať s 

nimi harmonické vzťahy  

- hlučnosť pri vzájomnej komunikácii 

 

Náboţenská výchova bola vyučovaná raz do týţdna v piatok. Vyučovala ju Mrg. Lucia 

Máťošová – s. Benedikta, FDC 

 

Výučba cudzieho jazyka - Angličtina v jednom krúţku pracovalo 12 detí. Výučbu 

zabezpečovala Bc. Michaela Čertíková . Deti dostali pracovné zošity, pracovali podľa 

vypracovaných tematických plánov, vyuţívala pomôcky MŠ, výučba bola 2x týţdenne.  

            

Aktivity: 

Kaţdý mesiac deti navštevovali kniţnicu, kde pre nich bol pripravený program na rozvoj 

predčitateľskej gramotnosti. 

V októbri deti s rodičmi mali svätú omšu a krátku akadémie pre starých rodičov. 

V novembri navštívili kryptu piaristického kostola. Deti boli na divadielku o Špinavých 



 

ponoţkách. Na konci mesiaca sme s deťmi vyrábali adventné vence. 

V decembri sme boli na vystúpení ţiakov gymnázia, ktorí mali pripravené pre deti súťaţe. 

Navštívil nás sv. Mikuláš. Mali sme svätú omšu s rodičmi a program o Vianociach. 

V januári naši predškoláci navštívili prvé ročníky Piaristickej základnej školy. Na konci 

mesiaca sme privítali rodičov a známych v MŠ na Dni otvorených dverí. 

Vo februári deti mali tradičný karneval. 

V marci nás navštívili hudobníci, ktorý si pre deti pripravili výchovný koncert. 

V apríli boli deti na plaveckom výcviku v Bojniciach. Zapojili sme sa do projektu – Veselé 

zúbky. 

V máji sme mali akadémiu k Dňu matiek. Navštívili nás ţiaci základnej školy s divadielkom. 

V júni sme sa rozlúčili na svätej omši s predškolákmi. 

 

Oblasť materiálno-technického zabezpečenia 

Klady: 

Dokončila sa rekonštrukcia priestorov materskej školy. Boli zakúpené vybavenie pre väčšiu 

kapacitu (stoly, stoličky, šatnikové skrine, postieľky, perinky, obliečky). Z projektu 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva bola vybavená trieda 

interaktívnou tabuľou, notebookom a farebnou tlačiarňou. 

 

Nedostatky: 

- dobudovať átrium – vstup do pivnice 

- nedostatok didaktického materiálu 

 

Záver 

 Výchovno – vzdelávací proces bol zabezpečovaný kvalifikovaným personálom. 

Plánovanie bolo podľa ISCED O a vlastného Školského vzdelávacieho programu. Atmosféra 

a klíma školy bola na vysokej úrovni. Materiálne vybavenie školy bolo adekvátne začiatku 

prevádzky MŠ. 

 

V budúcom šk. roku navrhujeme: 

- venovať sa grafomotorike od najmladšej vekovej skupiny 

- emocionálna výchova vo všetkých komponentoch 

- individuálnu prácu s talentovanými deťmi 

- pripravenosť 5-6 ročných detí na vstup do ZŠ 



 

- zabezpečiť dokončenie úprav átria ako školského dvora 

 

 

 

 

V Prievidzi 2. 07. 2014                                     

                                                                     vypracovala:  Mgr. Lucia Máťošová, zást. pre PMŠ 

 


