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Predkladá: 

 

PaedDr.Anna Fabišová 

riaditeľka  školy 

 

Prerokované v pedagogickej rade ZŠ dňa:    28. augusta 2020 
 

 

 

Vyjadrenie rady školy:  

 

Rada školy pri Základnej  škole s materskou školou sv. Gorazda odporúča zriaďovateľovi, 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitra –Chrenová, Chrenovská 25 Nitra 

 

s c h v á l i ť 

 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej  školy 

s materskou školou sv. Gorazda za školský rok 2019/2020 

 

 

 

 

Prerokované v rade školy dňa: 

 

 

         Mgr. Vladimír Podoba 

                                   predseda  Rady školy  
 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 

 

Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitra –Chrenová, Chrenovská 25 Nitra 

 

schvaľuje 

 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej  školy 

s materskou školou sv. Gorazda za školský rok 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

V Nitre, dňa: 

 

        ThLic. Martin Bošanský, PhD. 

              za zriaďovateľa 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

škôl a školských zariadení 

 

1. SPRÁVA OBSAHUJE: 
 

a) základné identifikačné údaje o škole 

 
1. názov školy :  Základná škola s materskou školou sv. Gorazda 
  
2. adresa školy :     Dlhá 78, 949 01  Nitra 
 

3. telefónne a faxové čísla školy :  037/6534348, 0904 618 014 
 

4. internetová a elektronická adresa školy: internet:  www.zsgorazdova.sk 

      e-mail:   gorazd@zsdlhanr.edu.sk 
 

5. údaje o zriaďovateľovi školy:  Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Nitra- 

Chrenová,  

       Chrenovská 25, 949 01  Nitra  
                  
            6. mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie: 

 PaedDr. Anna Fabišová – riaditeľka školy 

       Mgr. Róbert Krajčír – zástupca pre ZŠ 

       Mgr. Gabriela Libová – zástupkyňa pre MŠ 
 

 7. údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

Predsedom rady školy je Mgr. Vladimír Podoba 

 

 

b) údaje o počte žiakov školy, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

údaje o počte detí v školskom zariadení: 

Trieda 

Počet detí 

k 15. 9. 2019 

Počet detí 

k 31. 8. 2020 

Z toho 

integrovaní 

I. 23 23 0 

II. 19 19 1 

III. 27 26 2 

IV.A 15 15 0 

IV.B 14 14 1 

V. 18 18 1 

VI. 17 17 2 

VII. 19 19 2 

VIII.   11 11 1 

IX.   14 14 1 

SPOLU: 177 176 11 

http://www.gorazd@zsdlhanr.edu.sk
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Školské zariadenie Oddelenie Počet 

detí 

Materská škola 

I. trieda     Včielky 22 

II. trieda    Lienky 21 

III. trieda   Žabky 18 

Spolu MŠ 61 

Školský klub detí 

I. oddelenie 22 

II. oddelenie 25 

III. oddelenie 25 

IV. oddelenie 27 

Spolu  ŠKD 99 

 

c)  údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka základnej školy údaje o počtoch  

a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na 

stredné školy 

 

- počet žiakov zapísaných do 1. ročníka: 22 z toho 2 odklad,  2 neprijatí 

- úspešnosť žiakov na prijímacích pohovoroch: 

 

       Umiestnenie žiakov 5. a 9. ročníka   na stredné školy: 
 
-   5. ročník:  
 

Názov školy Odbor - číslo Zameranie Počet žiakov 

Piaristické gymnázium, 94901 Nitra 7902J00  gymnázium 1 

Katolícka spoj.šk. Farská 19, 94901 Nitra 7902J00 gymnázium 1 

 

 

- 9. ročník:  
 

Názov školy Odbor - číslo Zameranie Počet 

 žiakov 

Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, 

82108 Bratislava 
5358M00 

zubný asistent        1 

Stredná zdravotnícka škola, Farská 23, 

95050 Nitra 

5361M00 praktická sestra        1 

Hotelová akadémia - Spoj. šk., Slančíkovej 

2, 95050 Nitra  

6323K00  hotelová akadémia        1 

Obchodná akadémia, Bolečkova 2, 95050 

Nitra 

6317M00 obchodná 

akadémia  

       1 

SOŠ veterinárna, Drážovská 8/14, 95012 

Nitra 

4336M01 veterinárne 

zdravotníctvo a 

hygiena - chov 

hospodárskych 

zvierat 

       1 

SOŠ gastr. a cest. ruch, Levická 40, 95003 

Nitra 

6445H00 kuchár        1 

Súkromná SOŠ ANIMUS, Levická cesta 40, 

94901 Nitra  

6324M00  manažment 

regionálneho 

cestovného ruchu 

       1 

Stredná odborná škola stavebná, Nitrianska 

cesta 61, 94001 Nové Zámky 

2447K00 mechanik 

hasičskej techniky 

       1 
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Stredná priem. škola SE, Fraňa Kráľa 20, 

94901 Nitra  

2675M00 elektrotechnika         1 

SPŠ - Spoj. škola, Slančíkovej 2, 95050 

Nitra 

2950M00 poradenstvo vo 

výžive 

         1 

SOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa 3, 93429 

Levice 

7649M00  učiteľstvo pre 

materské školy a 

vychovávateľstvo 

         1 

Stred. odbor. šk. technická, Ul. 1. mája 500, 

95201 Vráble 

2679K00 mechanik 

mechatronik 

          1 

SOŠ stavebná, Nábrežie mládeže 1, 95028 

Nitra 

3678H00  inštalatér             1 

SPŠ stavebná, Cabajská 4, 95050 Nitra 3650M00 staviteľstvo           1 

 

Jedenásť žiakov 9. ročníka sa v 1. kole prijímacích pohovorov umiestnilo na zvolené školy, traja žiaci 

sa umiestnili až v 2. kole prijímacích pohovorov.  

Zo 14 žiakov sa 12 žiakov umiestnilo v študijnom odbore s maturitou, 2 žiaci sa umiestnili na učebných 

odboroch bez maturity.  

 

Všetci žiaci sa po prijímacích pohovoroch dostali sa na školy, ktoré si vybrali.  

 
 

 

 

d)   údaje o počte žiakov prijatých do prvého ročníka strednej školy, údaje o počte 

a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

 
Zo základnej školy boli prijatí na stredné školy: 

- 2  žiačky na 8-ročné gymnázium 

- 14 žiakov z 9 ročníka 

Spolu 16  žiakov 

 

 (podrobnejšie informácie o umiestnení žiakov sú v odstavci c.) 

 

 

 



e) údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania: 

 

 Klasifikácia tried: 

 

1. polrok: 

  

A
n

gl
ic

ký
 ja

zy
k 

B
io

ló
gi

a 

D
ej

ep
is

 

Fy
zi

ka
 

G
eo

gr
af

ia
 

H
u

d
o

b
n

á 
vý

ch
o

va
 

C
h

ém
ia

 

In
fo

rm
at

ik
a 

K
at

o
líc

ke
 n

áb
o

že
n

st
vo

 

M
at

em
at

ik
a 

N
em

ec
ký

 ja
zy

k 

O
b

či
an

sk
a 

n
áu

ka
 

P
ra

co
vn

é 
vy

u
čo

va
n

ie
 

P
rí

ro
d

o
ve

d
a 

P
rv

o
u

ka
 

Sl
o

ve
n

sk
ý 

ja
zy

k 
a 

lit
er

at
ú

ra
 

Te
ch

n
ik

a 

Te
le

sn
á 

 a
 š

p
o

rt
o

vá
 

vý
ch

o
va

 

V
la

st
iv

ed
a 

V
ýt

va
rn

á 
vý

ch
o

va
 

P
ri

em
e

r 

I. 1         1     1 1         1 1   1   1 1 

II. 1         1   1 1 1         1 1,26   1   1 1,03 

III. 1,3         1   1 1 1,56     1 1,41   1,52   1 1 1 1,16 

IV.A 1,14         1   1 1,07 1,29     1 1   1,43   1 1,21 1 1,1 

IV.B 1,07         1   1 1 1,21     1 1   1,36   1 1,14 1 1,07 

V. 1,76 1,53 1,47   1,76 1   1,24 1,24 2           1,76 1 1   1 1,4 

VI. 1,73 1,2 1,33 2,2 1,93 1   1 1,4 1,8   1,13       1,73 1,13 1   1 1,4 

VII. 2,47 1,71 1,59 2,41 2 1 1,65 1,53 1,82 2,35 1,76 2,12       2,53 1,29 1   1 1,77 

VIII. 2 1,82 1,64 2 1,45 1,27 1,55 1,36 1 2,09 1,91 1,73       2,18 1,27 1   1 1,58 

IX. 2,57 1,5 1,79 2,21 2,14   2,43   1 2,5 2,21 1,57       2,14 1,29 1   1 1,81 

Spolu 1,61 1,55 1,56 2,21 1,86 1,03 1,87 1,14 1,15 1,68 1,96 1,64 1 1,14 1 1,69 1,2 1 1,12 1 1,42 
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2. polrok: 

 

 

 

 

 

  
vzdelávacia oblasť vyučovací predmet 

    

  Priebežné hodnotenie Záverečné hodnotenie 

H
la

vn
é 

vz
d

el
áv

ac
ie

 o
b

la
st

i 

Jazyk a komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra slovné hodnotenie formou konštruktívnej spätnej väzby slovné hodnotenie 

anglický jazyk slovné hodnotenie formou konštruktívnej spätnej väzby slovné hodnotenie 

nemecký jazyk slovné hodnotenie formou konštruktívnej spätnej väzby slovné hodnotenie 

Matematika a práca s 
informáciami 

matematika slovné hodnotenie + percentá slovné hodnotenie 

informatika nehodnotené absolvoval 

Človek a príroda 

prvouka slovné hodnotenie formou konštruktívnej spätnej väzby slovné hodnotenie 

prírodoveda slovné hodnotenie formou konštruktívnej spätnej väzby slovné hodnotenie 

fyzika slovné hodnotenie + percentá slovné hodnotenie 

chémia slovné hodnotenie + percentá slovné hodnotenie 

biológia slovné hodnotenie + percentá slovné hodnotenie 

Človek a spoločnosť 

vlastiveda slovné hodnotenie formou konštruktívnej spätnej väzby slovné hodnotenie 

dejepis slovné hodnotenie formou konštruktívnej spätnej väzby slovné hodnotenie 

geografia slovné hodnotenie formou konštruktívnej spätnej väzby slovné hodnotenie 

občianska náuka slovné hodnotenie formou konštruktívnej spätnej väzby slovné hodnotenie 

K
o

m
p

le
m

en
tá

rn
e 

vz
d

el
áv

ac
ie

 o
b

la
st

i Človek a hodnoty katolícke náboženstvo 

nehodnotené 
podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť 
ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou  

absolvoval 

Človek a svet práce 
pracovné vyučovanie absolvoval 

technika absolvoval 

Umenie a kultúra 
hudobná výchova absolvoval 

výtvarná výchova absolvoval 

Zdravie a pohyb telesná a športová výchova absolvoval 
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 Prehľad prospechu: 

 

Na  základe Usmernenia k vedeniu katalógových listov v čase mimoriadnej situácie 

(https://www.minedu.sk/data/att/16673.pdf) škola určila celkové hodnotenie nasledovne: škola 

použije iba slovné hodnotenie alebo absolvoval (teda ani jeden predmet nie je klasifikovaný), 

celkové hodnotenie je „prospel“ 

 

  Prospeli     

Trieda s vyznamenaním veľmi dobre Prospeli Neprospeli 
Neklasifikovaní 

(v zahraničí) 
Priemerný 
prospech 

I. 0 0 23 0 0 - 

II. 0 0 19 0 0 - 

III. 0 0 26 0 0 - 

IV.A 0 0 15 0 1 - 

IV.B 0 0 14 0 0 - 

V. 0 0 18 0 1 - 

VI. 0 0 17 0 1 - 

VII. 0 0 19 0 1 - 

VIII.  0 0 11 0 0 - 

IX.  0 0 14 0 0 - 

 0 0 27 0 4 - 

 176    

 

 

 

 

 

I. stupeň   

    

Trieda 
1. 

 

2 3. 

 

4.A 

 

4.B 

 

Počet udelených pochvál 

a ocenení tried. Učiteľom 

4 3 4 3 3 

Počet udelených pokarhaní 

triednym  učiteľom  

- - - - - 

Počet udelených pochvál 

a ocenení riaditeľom školy 

- - - - - 

Počet udelených pokarhaní 

riaditeľom školy 

- - - - - 

 

      

II. stupeň 

 

https://www.minedu.sk/data/att/16673.pdf
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Trieda 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet udelených pochvál 

a ocenení tried. Učiteľom 

 3 3 2 1 

Počet udelených pokarhaní 

tried. učiteľom  

- - - - - 

Počet udelených pochvál 

a ocenení riaditeľom školy 

1 3 - - - 

Počet udelených pokarhaní 

riaditeľom školy 

- - - - - 

  

 

Testovanie 5 

 
 

Výsledky celoslovenského testovania žiakov 5. ročníkov 

 

Celkový počet žiakov, ktorí sa zúčastnili testovania: 17 
 

Predmet ZŠ sv. Gorazda 
Priemer 

v SR 

Rozdiel oproti priemeru 

v SR  

MAT 
body 22,2 19,0 3,2 

% 74,1 63,4 10,7 

SJL 
body 23,4 19,4 4 

% 78 64,8 13,2 

 

V celoslovenskom testovaní žiakov 5. ročníka  dosiahli žiaci našej školy lepší výsledok ako je 

celoslovenský priemer zo SJL o 13,2 % a z MAT o 10,7 %, čo korešponduje aj s výsledkami školy 

dosahovanými v posledných rokoch. 

 

Testovanie 9 

Vzhľadom na vzniknutú mimoriadnu situáciu sa testovanie žiakov 9.ročníka neuskutočnilo. 

 

 

Dochádzka sa pre účely vysvedčenia eviduje iba do 12.3.2020. Obdobie júna sa do záverečnej 

dochádzky na vysvedčenie nezarátava.  

(https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/triedne-knihy) 
 

 

 

 Počet Zameškané Ospr.  Neospr.   

Trieda Počet žiakov hodiny hod. na žiaka hodiny hod. na žiaka hodiny hod. na žiaka neskoré pr. 

I. 23 361 15,7 361 15,7 0 0 0 

II. 19 264 13,89 264 13,89 0 0 1 

III. 26 411 15,81 411 15,81 0 0 0 

IV.A 15 281 18,73 281 18,73 0 0 0 

IV.B 14 190 13,57 190 13,57 0 0 0 

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/triedne-knihy


 10 

 

       Počet udelených riaditeľských pochvál a ocenení:          30 

Počet udelených pochvál a ocenení triednym učiteľom:    29                

Počet udelených pochvál  riaditeľkou  školy:             1 

       Počet udelených pokarhaní triednym učiteľom:                   0 

Znížená známka zo správania              0     

 

 

f) zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v ktorých škola zabezpečuje 

výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných plánov: 

  

Uvádzajú stredné školy 

 

g)  údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

školy: 

 

 Celkový počet zamestnancov v šk. rok 2018/2019 

 

Zamestnanci  Počet kvalifikovaní nekvalifikovaní 

- pedagogickí 
interní 15 15 - 

externí 3 3 - 

- nepedagogickí interní 8 - - 

 

 

Pedagogickí zamestnanci v šk.roku 2019/2020  

 

Zaradenie           Aprobácia 

________________________________________________________________________ 

    
K - kvalifikovaný 

N - nekvalifikovaný 

 

 

Riaditeľka: PaedDr. Anna Fabišová       I. stupeň ZŠ,  

                                                                                             Špeciálna pedagogika - Poradenstvo   K 

Duchovný správca školy: ThLic. Martin Bošanský, PhD    KNB     K 

Zástupca riaditeľa pre ZŠ: Mgr. Róbert Krajčír      INF, TSV    K 

 

V. 18 304 16,89 304 16,89 0 0 2 

VI. 17 247 14,53 247 14,53 0 0 1 

VII. 19 519 27,32 519 27,32 0 0 0 

VIII. 11 335 30,45 335 30,45 0 0 3 

IX. 14 511 36,5 509 36,36 2 0,14 2 

 176 3423 19,45 3421 19,44 2 0,01 9 
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Základná škola: 

 

ročník 1. – 4. 

1.    Mgr.Helena Ševčíková                                 I. stupeň ZŠ                                                           K 

2.    Mgr. Zuzana Mažecová    I. stupeň ZŠ      K 

3.     Mgr. Xénia Ferenczyová   I. stupeň ZŠ      K 

4.A  Mgr. Ľubica Hricová   I. stupeň ZŠ      K 

4.B. PaedDr. Jana Nemčeková   I. stupeň ZŠ, FRJ                                                  K 

 

     

ročník 5. – 9. 

 

5.    Mgr. Eva Botošová                                       SJL, DEJ                                                             K 

6.    PaedDr. Katarína Koprdová                          MAT, BIO                                                          K         

7.    Mgr. Katarína Halajová   MAT, FYZ                                                          K 

8.    Mgr. Zuzana Hasprová   SJL,ANJ                                                              K 

9.    Mgr. Mária Šillerová                                     1.stupeň ZŠ, ANJ                                                K 

 

 

Mgr. Jana Chytrá                            1.stupeň ZŠ 

Mgr. Mária Ševčíková                KNB 

PhDr. Petra Jedličková PhD.   špeciálna pedagogika 

Mgr. Martin Vitek                                                kaplán 

           

Školský klub 

 

1. Bc. Anna Kompasová                                   Vychovávateľstvo 

2. Mgr. Katarína Arpášová   Vychovávateľstvo 

3. Mgr. Barbora Bothgálová                Učiteľstvo pedagogiky a psychológie 

 4.    Ing. Katarína Šlosárová        VŠP, DPŠ – vychovávateľstvo 

  

 

 

Externí zamestnanci 

doc. PaedDr. Gabriel Bánesz, PhD.  THD 

 

 

 

Odbornosť vyučovania 

 

Predmet 
Počet 

VH 

Počet VH 
vyučovaných 

odborne 

Počet VH 
vyučovacích 
neodborne 

Odbornosť  (%) 

Slovenský jazyk a literatúra 65 65 0 100% 

Matematika 46 46 0 100% 

Anglický jazyk 34 34 0 100% 

Nemecký jazyk 6 6 0 100% 
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Geografia 6 0 6 0% 

Biológia 7 7 0 100% 

Občianska náuka 4 0 4 0% 

Informatika 12 8 4 67% 

Chémia 5 0 5 0% 

Fyzika 7 7 0 100% 

Dejepis 8 8 0 100% 

Prírodoveda 5 5 0 100% 

Vlastiveda 5 5 0 100% 

Prvouka 3 3 0 100% 

Katolícke náboženstvo 23 23 0 100% 

Hudobná výchova 9 9 0 100% 

Výtvarná výchova 12 12 0 100% 

Telesná a športová výchova 22 22 0 100% 

Technika 5 5 0 100% 

Pracovné vyučovanie 3 3 0 100% 

SPOLU 287 268 19 93% 

     

Odborne vyučovaných hodín spolu:  268 93% 

Neodborne vyučovaných hodín spolu:  19 7% 

Spolu: 287   

 

 

 

     Nepedagogickí zamestnanci v šk. rok 2019/2020 

 

      Ekonómka školy a vedúca ŠJ: Viera Majerechová 

 

     

Zariadenie školského stravovania  

     

Emília Jedličková  hlavná kuchárka 

Mária Pavlovičová  prevádzková pracovníčka 

Eva Husárová                   prevádzková pracovníčka 

Anna Maťašovská  prevádzková pracovníčka 

Lýdia Kopecká                 prevádzková pracovníčka 

 

Školník a upratovačky 



 13 

Vladimír Ďurica                                      školník 

Margita Fejdiová                                      upratovačka 

Jana Fúriková                                      upratovačka 

 

 

h)  údaje o vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

  
Forma vzdelávania              počet vzdelávaných      priebeh vzdelávania 

 

Využitie IKT v práci učiteľa            12   ukončené  

ITK pri riadení školy                           1              ukončené  

Štúdium vedúcich pedagogických pracovníkov             2              ukončené 

I . atestácia (kvalifikačná skúška ,alebo jej náhrada)       7   ukončené 

II. atestácia                                                                            1                 ukončené 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ               2   ukončené 

Rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky                1    ukončené 

Funkčné inovačné štúdium               3    ukončené 

Moderné vzdelávanie- digitálne vzdelávanie         3                 prebieha 

 pre všeobecno-vzdelávacie predmety        

e-Testovanie             4    prebieha 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho   

školstva               2        prebieha 

Aktivizujúce metódy vo výchove          1    prebieha 

Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej výchovy        3   ukončené 

Rozvoj polytechnickej výchovy a pracovných zručností      4   prebieha 

Podpora čitateľskej gramotnosti žiakov v ZŠ         2   ukončené 

Aktívne využívanie čítania s porozumením         1   ukončené 

I. atestácia                                                                            1   ukončené 

10/2017 

Adaptačné vzdelávanie            1   ukončené 5/2019 

Funkčné vzdelávanie vedúcich zamestnancov                       2   prebieha  

     

 

 

i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

 

Základná škola sv. Gorazda - akcie 

 
 

 

Dátum Akcia  

September  

 

Slávnostné otvorenie šk. roku 2019/2020,  sv. omša 

v kostole sv.Martina na Chrenovej  
Celoškolské spoločenstvo rodičov 
Súťaž Maxík 
Súťaž Max 
Európsky týždeň športu 

celá škola 
 
celá škola 
1.stupeň 
2. stupeň 
ŠKD 
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Týždeň mobility- Beseda s atlétom J.Volkom 
Akadémia M.Tótha 

celá škola 
1.stupeň 

Október 

 

Modlitba sv. ruženca   
Medzinárodný deň nenásilia – relácia v školskom rozhlase 
Návšteva SND- detská opera Nepredajme nevestu  
Beseda s M..Tóthom- Zahájenie Akadémie M.Tótha 

Športový deň nadácie Slovenskej sporiteľne 

Triedne spoločenstvo rodičov – 9. ročník (výber 

strednej školy) 

Beseda o misiách 
Jesenná brigáda 
Ochrana života a zdravia. Požiarny poplach 
Milión detí sa modlí ruženec 
KOS – Výstava ovocia a zeleniny 
Šarkaniáda 

celá škola 
celá škola 
1.stupeň 
1.stupeň 
1.stupeň 

9. ročník 

 
celá škola 
celá škola 

celá škola 

celá škola 

ŠKD 

ŠKD 

November 

 

Návšteva hvezdárne KOS  

Mladý tvorca – návšteva výstaviska  

Matematická súťaž –Všetkovedko 

iBobor 

Futbalová TopLiga 
Olympiáda z anglického jazyka –školské kolo 
Prednáška: „Pomoc chudobným v rozvojových krajinách“ 
Komparo 
Testovanie T5 
Beseda s misionárom 
Konzultačný deň pre rodičov 
ISTŽ – testovanie žiakov 1. ročníka 

4.A a 4.B 

8. a 9. ročník 
1.stupeň 
2.- 9.roč. 

3.-7. ročník 
2. stupeň 
8. ročník 
8. a 9. ročník 
5. ročník 
celá škola 
celá škola 
1. ročník 

December  

 

 

 

Sviatok sv. Mikuláša 
Mikulášsky vlak 
Anglické divadelné predstavenie 
Relácia v školskom rozhlase - Advent 
Vianočné trhy 
Sv. omša vo farskom kostole sv. Martina  - Nepoškvrnené 

počatie Panny Márie 
Návšteva útulku pre osamelých rodičov 
Beseda so spisovateľkou Silviou Lidajovou 
Divadlo- Veľká továreň na slová SDN Karola Spišáka 
Pytagoriáda – školské kolo 
Mobilné planetárium 
Vianočné predstavenie v divadle K. Spišáka 
Vianočné posedenie zamestnancov školy 

celá škola 
ŠKD 
5. a 6. ročník 
celá škola 
celá škola 
celá škola 
 

ŠKD – 3. ročník 
 2.ročník 
1.stupeň 
3.-8. roč. 
ŠKD 
celá škola 
všetci pracovníci 

Január Triedne rodičovské spoločenstvo 

Zasadnutie školského parlamentu 

Olympiáda z anglického jazyka –okresné kolo 

Biblická olympiáda – šk. kolo 

Projekt AISEC - Educate Slovakia so zahraničnými 

lektormi 

Vystúpenie kúzelníka 

celá škola 

2. stupeň 

2. stupeň 

2. stupeň 

2. stupeň 

 

ŠKD 
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Klasifikačná porada celá škola 

Február 

 

Lyžiarsky kurz 

Karneval 

Svetový deň bez mobile, bezpečný internet 

Krajská knižnica K. Kmeťku 

Karneval 

Biologická olympiáda – kategória C 

Dejepisná olympiáda 

Hviezdoslavov Kubín – školské  kolo 

Výtvarná súťaž Biblia očami detí 

Výtvarná súťaž Vesmír očami detí 

Popolcová streda – sv. omša vo farskom kostole sv. 

Martina 

8.-9. roč. 

ŠKD 

ŠKD: 1.,2. oddel. 

ŠKD: 3.,4. oddel. 

2. stupeň 

2. stupeň 

2. stupeň 

celá škola 

1.stupeň 

1.stupeň 

celá škola 

Marec  

 

 

 

Krížová cesta 

Rozhlasová relácia – Marec mesiac knihy 

Hviezdoslavov Kubín – Obvodové kolo 

Výstava orchideí – Botanická záhrada 

Návšteva krajskej knižnice 

Futbalová TOP Liga 

Matematický Klokanko 

Matematický Klokan 

Akadémia M.Tótha- vyhodnotenie 

celá škola 

celá škola 

1. a 2. stupeň 

ŠKD 

ŠKD 

 

1.roč. 

1.stupeň 

1.stupeň 

 

 
 

Základná škola sv. Gorazda –  súťaže, umiestnenia 

 

 

Dátum Akcia Umiestnenie 

September  

 

 

 

 

 

 

Október 

 

Matematická súťaž MAKSÍK 
 
MAKS 

Úspešní riešitelia:  
M.Hanulová, P.Šuhajdová, M.Kovalčík, 

M.Lakotová, D.Savov, L.Čurgalyová 
L. Virágová, H. Čurgalyová 

November 

 

iBobor – informatická súťaž 
Súťaž –Všetkovedko 

 

 
Futbalová TOP Liga 
Olympiáda z anglického jazyka 

 
Úsp. riešitelia: Ema Fischerová, Lucia Hanulová, 

M.Snovák, M.Bezáková, M.Hanulová, 

M.Kovalčík 
 
S. Mináriková – postup do okresného kola 

December  Pytagoriáda – školské kolo Postup do obvodového kola:  
A.Parayová,  
L.Virágová, F. Hric 
E. Turčeková, S. Špaček 
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Január   

Február 

 

Hviezdoslavov Kubín – školské  

kolo 
Výtvarná súťaž Biblia očami 

detí 
Biologická olympiáda – okresné 

kolo 
Dejepisná olympiáda 

Postúpil Damián Hraška, Lea Virágová 

 
1.miesto Samuel Kozár v celoslovenskom kole 
3.miesto Kiara Kupčová v diecéznom kole 
Lucia Lakotová – úspešná riešiteľka 
 
Postup do okresného kola: 
H. Čurgalyová, E. Turčeková, 
V. Hricová, D. Kozárová, J. Škvarek 

Marec  

 

 

 

 

 

 

Biblická olympiáda  dekanátne 

kolo 
Hviezdoslavov Kubín  

Obvodové kolo 
Matematický Klokanko 1 
Matematický Klokanko 2 
Matematický Klokan  4 
Pytagoriáda – okresné kolo 

 

 
Damián Hraška 3.miesto 

 

 

 
Postúpili Bezáková, Čurgalyová 

Máj Biblická olympiáda  celoštátne 

kolo 

Najkrajší list ,,Ľudstvu od 

matky Zeme“ 
 

2. miesto v II. kat. Samuel Kozár 

 

Dominika Bezáková, účasť v súťaži 

 
 

 

Hodnotenie INEKO  ( výsledky za šk. roky 2015/16 – 2018/19) 

 

7,3 škola s výbornými výsledkami žiakov 

8.7 Testovanie 5 

9,3 Testovanie 9 

18 miesto v Nitrianskom kraji (hodnotenie aj pre malé školy) 

 

Hlavné meranie PISA 2018 – Program medzinárodného hodnotenia  15-ročných žiakov  

( zisťovanie osvojenia celosvetovo požadovaných zručností čitateľskej, 

prírodovednej,  matematickej  a finančnej gramotnosti  ) 

Žiaci  našej školy dosiahli lepšie výsledky ako je celoslovenský priemer a takisto priemer   

výsledkov žiakov krajín OECD vo všetkých štyroch oblastiach. 

 

Priemerné skóre výkonov 

Gramotnosti ZŠ  Slovensko OECD ZŠ s MŠ sv. 

Gorazda 

Čitateľská 421 487 498 

Prírodovedná 433 489 499 

Matematická 456 489 491 

Finančná 448 505 535 
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j)  údaje o projektoch, do ktorých bola  škola zapojená a ktoré realizuje 

 

Projekty:           Rok 

Memoriál S. Chytrého           1998 

Gorazdov slávik            2000 

Škola podporujúca zdravie certifikát      2001 

Infovek              2002 

Cesta              2003 

e Slovakia             2004 

Renovabis- integrovaní žiaci            2005 

Otvorená škola – oblasť športu       2008 

Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ     2009 

      Renovabis- modernizácia vyučovania      2010 

      Moja família kurz         2011 

Moderné vzdelávanie- digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie  

predmety          2013 

e-Testovanie         2014 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva   2014 

Aktivizujúce metódy vo výchove       2014 

Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej výchovy    2014 

Rozvoj polytechnickej výchovy a pracovných zručností   2015 

Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie  2015 

Nové trendy vzdelávania učiteľov ANJ na ZŠ     2015 

Elektronizácia vzdelávacieho procesu Samsung school    2015 

(Manažment tabletovej učebne) 

Zippyho kamaráti         2017 

      KOZMIX                                                                                                            2018 

      Jaguár  Primary School Challenge                                                                     2019 

      Futbalová školská liga M. Stocha, TOPLIGA                                                   2019 

       

 

k)   údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

 

1. Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka v základnej škole. 

Závery: 

Školský koordinátor a administrátori zabezpečili vhodné priestory, dodržali časový harmonogram 

otvárania testových zásielok a harmonogram testovania. Pokyny pre administráciu testov 

celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ boli dodržané. V priebehu testovania sa 

nevyskytli rušivé momenty. 

 

 

l)  údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

 
ZŠ s MŠ sv. Gorazda je plne organizovaná škola s kapacitou 250 žiakov. Má 3 triedy v MŠ 

a 11 kmeňových tried v ZŠ, počítačovú učebňu, malú telocvičňu a dve viacúčelové ihriská. 

Súčasťou školy je školský klub detí so 4 oddeleniami a zariadenie školského stravovania. 
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Materiálno-technické vybavenie školy je dopĺňané podľa finančných možností   rozpočtu školy 

i za pomoci občianskeho združenia Spoločenstva rodičov. 

 

m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej  činnosti školy 

 

1. dotácia z štátneho rozpočtu na žiakov   /v celých €/ 

 

    Normatívny príspevok od zriaďovateľa ZŠ     388 714 

    

    Nenormatívne príspevky:          24 819 

          - vzdelávacie poukazy             3 814 

       - asistent učiteľa                    11 088 

    - dopravné  žiakom           3 162 

 - príspevok na učebnice             880 

     - príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ          4 075 

- príspevok na školu v prírode         1 800   

    

     -    príspevok  na  školské zariadenia Mesto    242 368  

 

     Príspevky od rodičov spolu:        15 282,50   

     -    príspevky od rodičov za školské kluby             5 754      

     -    príspevky od rodičov v materskej škole                         9  528,50   

 

     Iné príjmy            63 547 

 - tržby z predaja služieb ŠJ        29 808 

 - dotácia strava ŠJ         17 028 

 - nenormatívny príspevok od zriaďovateľa        1 540 

 - dotácia nadácia Pontis             670  

 - príspevok na stravu zamest. – réžia         8 025 

 - výnosy z režijných nákladov ŠJ 1 euro        6 125 

 - sponzorské príspevky             351  

 

             Príjmy spolu        734 730,50  

  

Čerpanie dotácie na žiaka premietnuté v nákladoch:  

501 Spotreba materiálu: nevyhnutné učebné a školské pomôcky, režijný materiál,     

       kancelárske a hygienické potreby, materiál na opravy,  drobný hmotný majetok,  

       o ktorom sa účtuje ako o zásobe, uč. pomôcky          72 432 

502  Spotreba energie, elektrická energia, vodné, stočné a plyn           25 835 

511  Opravy a udržiavanie             2 920  

512  Cestovné                                          342 

518  Ostatné služby všetky služby obstarané externe, napr.  dodávka tepla,    

  komunikačné náklady /telefón, poštovné/, revízie, BOZP, školenia, opravy     

  nakupované služby v celkovej sume                    10 740  

521  Mzdové náklady v členení:    

-  základná  škola                     262 576        
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-  školské zariadenia            187 440 

- OON                6 510  

     spolu                           456 526 

524  Zákonné sociálne poistenie   

- základná škola              92 408 

- školské zariadenia                        66 806 

     spolu                     159 214 

 

527 a 528  Zákonné sociálne náklady                                  13 598 

538  Ostatné poplatky – smetné              1 782  

546 a  549 – Iné ostatné náklady, náklady peňažného styku                4 272 

551         Odpisy                2 125  

563   Poskytnuté príspevky fyzickým osobám                     10  

Výdavky spolu                     749 796    

 

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

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť   

 Príspevky od rodičov za ŠKD a MŠ            15 282,50  

Príspevky boli vyčerpané  v celkovej sume a použité na rôzny spotrebný tovar, školské pomôcky, 

učebné pomôcky, drobný hmotný majetok.  

 

3. finančné prostriedky nenormatívne  a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných 

aktivít  

celkové prostriedky                 24 819 

 vzdelávacie poukazy                3 814 

-  použitie mzdové náklady  a poistné               4 887 

 asistent učiteľa            11 088  

- použitie – mzdové náklady a poistné         13 325 

 príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ                     4 075 

- použitie – hračky, hry a didaktické pomôcky, odmeny                  4 075  

 dopravné               3 162 

- použitie – vyúčtované dopravné žiakom           3 147 

 príspevok na učebnice               880 

- použitie – nákup učebníc anglického jazyka              880  

 

4. finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických 

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

  

Spoločenstvo rodičov              5 720 € 

- prostriedky boli použité na opravy a rekonštrukciu sociálnych zariadení na prvom a druhom 

stupni a nákup učebných pomôcok, odmien žiakov na konci školského roka. Nevykazujú 

sa v protokole o hospodárení. Sú vykázané v stave majetku ako dary.  

   

            Základná škola s materskou školou sv. Gorazda vykazuje v celkovom hospodárení za rok 

2019 stratu 15 066 eur. Strata vznikla hlavne v školských zariadeniach, a to v mzdových 

prostriedkoch a čiastočne v prevádzkových nákladoch. Zo školských zariadení nepostačujú 
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mzdové prostriedky najmä na školskú jedáleň, a to v mesiacoch 9-12, kedy bolo potrebné prijať 

novú pracovnú silu kvôli nárastu počtu stravníkov v súvislosti z dotáciou „obedy zadarmo“.  Škola 

presúva finančné prostriedky na dopravné vo výške 15 eur do nasledujúceho kalendárneho roka, 

ktoré budú vyčerpané do 31. 3. 2020. Ostatné finančné prostriedky boli zriaďovateľom riadne 

odoslané a vyčerpané.  

      

Stav a pohyb majetku získaného z prostriedkov zriaďovateľa, dary, knižnica 

 

HIM  /podľa doteraz vedenej evidencie/       

Stav k 1. 1. 2019       16 853,97  € 

Prírastky          8 546,22  

Úbytky             

Konečný stav k 31. 12. 2019                25 400,19  €  

 

DHM od 0 € do 50 €        
Stav k 1. 1. 2019       2 541,80  € 

Prírastky                0 

Úbytky                0  

Stav k 31. 12. 2019        2 541,80  € 

 

DHM od 50  € do 1 700  €   

Stav k 1. 1. 2019                      35 750,32   € 

Prírastky                  2 728,62       

Úbytky            

Konečný stav k  31. 12. 2019                     38 478,94   €     

Knižnica 

Počiatočný stav k 1. 1. 2019                         3 198,46  € 

Prírastky            

Úbytky              0    

Konečný stav k 31. 12. 2019                         3 198,46  € 

 

Dary  

Stav k 1. 1. 2019                                 117 161,33  € 

Prírastky                3 798,74 

Úbytky         

Konečný stav k 31. 12. 2019                              120 960,07  € 

 

DHM Školská jedáleň          

Stav k 1. 1. 2019               21 692,44  

Prírastky – už sú zahrnuté v majetku školy    

Úbytky             

Konečný stav k 31. 12. 2017              21 692,44  €   
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DHM  Materská škola 

DHM od 0 € do 50 €        
Stav k 1. 1. 2019       5 333,90  € 

Prírastky                     0  

Úbytky                     0 

Stav k 31. 12. 2019             5 333,90  € 

DHM od 50 € do 1 700 € 

Stav 1. 1. 2019               12 628,61 

Prírastky          

Úbytky           

Konečný stav k 31. 12. 2019               12 628,61  €  

 

Ročná účtovná uzávierka nebola overená audítorom.  

 

 

 

n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 

a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

 

Katolícka škola sleduje kultúrne ciele a výchovu mládeže tak ako ostatné školy. Je však pre ňu 

charakteristické, že vytvára pre žiakov prostredie spolunažívania preniknuté duchom evanjeliovej 

slobody a lásky. Špecifikum katolíckej školy spočíva: 

 vo výchovnom prostredí ako súčasť katolíckej Cirkvi 

 v rozvoji osobnosti mladého človeka 

 v zosúladení kultúry a Evanjelia podľa usmernenia Kongregácie pre katolícku výchovu 

 v stále prítomnom svetle viery 

Cieľom katolíckej školy je viesť žiakov k správnemu spôsobu života: 

 aby si plnili čo najlepšie študijné a pracovné povinnosti 

 osvojili si kresťanské čnosti a nadobúdali skúsenosti života podľa nich v triede,  rodine, 

      medzi rovesníkmi v prostredí v ktorom žijú a s odvahou znášali ťažkosti 

 pomáhali tým, ktorí to potrebujú 

 dávali dobrý príklad života žili život modlitby, hľadali v Evanjeliu a v Ježišovom živote 

inšpiráciu pre každodenný život 

 

     Pri plnení strategických  cieľov rozvoja školy je potrebné dôsledne sledovať všetky zmeny 

navrhované MŠVVŠ SR, najmä v štátnom vzdelávacom programe. Vzdelávanie žiakov základnej 

školy musí reagovať na nové sociálne a ekonomické podmienky na Slovensku i vo svete, na nové 

trendy v pedagogike, psychológii vede a  výskume. Úloha je o to naliehavejšia, že sme súčasťou 

Európskej únie. Na základnej škole sa vytvára vzťah k jednotlivým vedným odborom a kladú sa 

základy vedomostí. Koncepčný plán bol prerokovaný a schválený dňa 28.8. 2018 na päťročné 

obdobie. 

 

Výchovno-vzdelávaciu činnosť zameriavame na tieto hlavné ciele: 

1.  Skvalitnenie  výučby cudzích jazykoch:  anglický a nemecký jazyk. 
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2.  Rozvíjanie kompetencií žiakov v IKT. 

3. Zabezpečenie vzdelávania začlenených žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími 

potrebami, ich prijatie v spoločenstve školy, rozvíjanie sociálneho cítenia a emocionálnej 

inteligencie ostatných žiakov. 

4. Formovanie zodpovedného vzťahu k životnému prostrediu. 

 

Týmto zameraním môže škola pripraviť žiakov na úspešné zvládnutie vyšších stupňov vzdelania, 

pripraviť ich na dobré uplatnenie v živote. Naša spoločnosť potrebuje jazykovo vybavených ľudí, 

ktorí aktívne ovládajú IKT a pritom dokážu tímovo pracovať, sú sebakritickí a emocionálne zrelí. 

Prípravu žiakov je potrebné usmerňovať tak, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a 

účinne riešiť problémy.  Je vhodné formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, 

emocionálnu inteligenciu a sociálne cítenie. 

 

Plnenie koncepčných zámerov školy za rok šk. rok 2019/2020 

 

- IKT:  

V rámci NP Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (DigiŠkola) škola 

využíva tablety, notebooky, interaktívne tabule a projektory, ktoré sú prístupné v každej triede. 

Využíva sa nainštalovaná sada SamsungSchool pre riešenie manažmentu tabletov, ktorý rozširuje 

možnosti využitia techniky v digitálnej učebni školy vytvorenej v rámci tohto projektu a dáva tak 

priestor k ďalšiemu skvalitneniu procesu výučby. Samsung School je inovatívne riešenie 

vzdelávacieho procesu, ktoré kombinuje metodické zručnosti učiteľa s modernými technológiami, 

a tak sa vzdelávanie posúva do kvalitatívne novej úrovne a umožňuje jednoducho používať 

množstvo nových nástrojov na riadenie procesu výučby. Vďaka multimediálnemu obsahu sú  

vyučovacie hodiny dynamickejšie a zábavnejšie.  

- Anglický jazyk ANJ: 

V rámci národného projektu „Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných 

školách“, ktorý  bol zameraný na zvýšenie kvality vyučovania tohto jazyka na základných školách 

v SR, pokračujeme v skvalitnení a efektívnejšej výučbe angličtiny využívaním moderných 

didaktických prostriedkov, metodických materiálov, pracovných zošitov, ktoré sme  v tomto 

projekte ako škola získali. Žiaci využívali portál Planéta vedomostí nielen na hodinách anglického 

jazyka, ale aj samostatne, kde sa môžu otestovať a overiť svoje vedomosti.  

- Technika THD:  

Na skvalitnenie vyučovacieho procesu sa naša odborná učebňa podľa odporúčania MŠ SR 

materiálne postupne dopĺňa a vybavuje podľa finančných prostriedkov školy a projektov do 

ktorých sme sa zapojili.  

Škola  prešla na kompletnú elektronickú evidenciu a administráciu školy v systéme aScAgenda. 

Prebehli školenia pre učiteľov a povereného administrátora (Mgr. R. Krajčír): Elektronická triedna 

kniha a TVVP, Internetová žiacka knižka, Dochádzka, Centrálny zber dát pre RIS, Suplovanie ako 

nástroj riadenia školy, Tvorba rozvrhu s programom aScRozvrhy. 

„Rozvoj polytechnickej výchovy a pracovných zručností“ v predmetoch biológia, chémia, fyzika, 

technika a v oblasti prípravy na povolanie. Projekt realizujeme v spolupráci s  Katedrou  

techniky a informačných technológií UKF Nitra. 

- Zabezpečenie vzdelávania začlenených žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími 

potrebami: 
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Žiakom so švvp  poskytovala celoročnú špg intervenciu špeciálna pedagogička. Pod jej vedením 

pracovala so žiakmi asistentka učiteľky. Vzájomná spolupráca bola prínosom vo vzdelávaní 

a napredovaní žiakov so švvp. 

-  Formovanie zodpovedného vzťahu k životnému prostrediu: 

V priebehu školského roku sme udržiavali zelený areál okolia školy, začali sme separovať odpad, 

viedli sme  žiakov k zodpovednému vzťahu k životnému prostrediu. 

 

 

p) výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenia žiakov na 

pracovnom trhu, alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 

 

Uvádzajú stredné školy. 

 

2. ĎALŠIE INFORMÁCIE O ŠKOLE 

 

a)  informácia o psychohygienických podmienkach výchovy a vzdelávania v škole  
 

Areál školy je udržiavaný, má charakter parku a je vhodný pre aktivity ŠKD a športových 

záujmových útvarov. Netypické usporiadanie tried prispieva k vytvoreniu  „rodinnej“ 

atmosféry školy. 

 

 

 

 

b)  záujmová činnosť a voľnočasové aktivity školy  

 

 

V šk. roku 2019/2020 škola ponúkla žiakom tieto záujmové krúžky: 
  

 

I. stupeň ZŠ 

 

1. Spevokol        1   Mgr. Xénia Ferenczyová    

2. Stolný tenis I, II                           2                   Mgr. Ing. Anton Rajec 

3. Futbal I, II                                    2                   Ing. Anton Rajec 

4. Divadelný krúžok                         1                  Mgr. Ľubica Hricová  

5. Programovanie a robotika            1               Mgr. Róbert Krajčír 

6. Čitateľský krúžok Hláska             1                   Mgr. Helena Ševčíková 

7. Hravá angličtina                           1                   Mgr. Mária Šillerová 

8. Futbalový krúžok                         2                   Ing. Anton Rajec 

9. Zábavná matematika                    1                   PaedDr. Jana Nemčeková 

10. Rytmická gymnastika                 1                   Mgr. Zuzana Bencová 

  

II. stupeň ZŠ 

 

1.  Cvičenia zo SJL                          1                 Mgr. Eva Botošová    

2.  Cvičenia z MAT                         1                 PaedDr. Katarína Koprdová 

3. Stolný tenis                                  1                  Ing. Anton Rajec 
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4. Konverzácie v ANJ        1                 Mgr. Zuzana Hasprová 

5. Programovanie – robotika           1                 Mgr. Róbert Krajčír 

6. Zdravotnícky krúžok                    1                 PaedDr. Katarína Koprdová 

7. Literárno-umelecký                      1                Mgr. Eva Botošová 

 

ŠKD – všetky oddelenia 

 
 

c)  spolupráca školy s rodičmi,  poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom 

 

Pri ZŠ s MŠ sv. Gorazda je založené občianske združenie Spoločenstvo rodičov. Cieľom 

spoločenstva je v spolupráci s pedagogickými pracovníkmi, orgánmi štátnej správy a miestnej 

samosprávy zabezpečovať: 

 

1. Kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí založené na kresťanských zásadách. 

2. Ochranu práv detí, ktoré sú zakotvené v Dohovore o právach dieťaťa s dôrazom na 

rešpektovanie jeho osobnosti.  

3. Ochranu záujmov rodičov detí, vyplývajúcu z ich práva na výber typu školy a formy 

výchovy a vzdelávania detí. 

4. Ochranu učiteľov pred neoprávneným zasahovaním do ich kompetencií. 

Činnosť spoločenstva sa zameriava na tieto oblasti: 

o výchovno-vzdelávaciu 

o  spoločenskú 

o verejno-prospešnú 

o poradensko-propagačnú. 

1. Zhromažďuje námety, pripomienky a požiadavky rodičov na zodpovednú výchovu a   

kvalitné vzdelávanie v duchu katolíckej viery. 

2. Podieľa sa na riešení výchovných a vzdelávacích problémov. 

3. Ochraňuje žiakov pred negatívnymi metódami vo výchove a vzdelávacom procese, 

stresovými situáciami a pred ich nadmerným zaťažovaním. 

4. Dbá o celostné formovanie detí na zrelé osobnosti po stránke vedomostnej, kultúrnej, 

morálnej, ktoré budú prínosom pre spoločnosť. 

5. Napomáha rozvoju záujmovej činnosti detí, spolupracuje s vedením školy pri 

        organizovaní lyžiarskych výcvikov, vlastivedných a iných zájazdov. 

6. Pomáha žiakom, ktorí pochádzajú zo sociálne slabšieho prostredia, v oblasti morálnej, 

prípadne materiálnej 

7. V rámci záujmovej a mimoškolskej činnosti napomáha zavádzaniu informačných a 

komunikačných technológií. 

8. Podieľa sa na ochrane zdravia detí, podporuje ich zdravý telesný a psychický vývin. 

9. Organizuje účasť svojich členov na odborných, vzdelávacích a poradenských 

         podujatiach. 

10. Podporuje rozvoj vzájomných stykov medzi školami na území SR i so školami v  

             zahraničí. 

Rodičia majú možnosť konzultovať otázky súvisiace s výchovou a vzdelávaním svojich detí okrem 

rodičovských spoločenstiev aj počas konzultačných  hodín, ktoré pedagógovia poskytujú 

v stanovenom čase. Spolupráca so spoločenstvom rodičov je veľmi dobrá o čom svedčí aj pomoc 
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škole formou brigád, akcií pre deti, skrášľovanie areálu. Finančné prostriedky z občianskeho 

združenia významne prispeli k modernizácii vyučovacieho procesu.  

 

d) informácia o vzájomných vzťahoch medzi školou, deťmi a žiakmi, rodičmi a ďalšími 

fyzickými osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách 

podieľajú 

 

- Vzájomné vzťahy medzi školou, žiakmi a ich rodičmi sú na dobrej úrovni. Prípadné návrhy, 

alebo nedostatky sú riešené priebežne, takže za uplynulý rok sme nezaznamenali žiadnu 

sťažnosť zo strany rodičov.  Počas šk. roka organizujeme niektoré aktivity (najmä na 1. 

stupni)  za účasti rodičov, napr. Deň matiek, Vianočná akadémia, Adventné školské  trhy, 

Karneval, Školský ples pre rodičov, atď. 

- Spolupracujeme s MŠ v najbližšom okolí školy a ZŚ v Nitre, pripravujeme pre nich kultúrny 

program, otvorené hodiny v 1. ročníku pre predškolákov, súťaže a iné aktivity. 

- Vo farnosti – spolupracujeme so správcom farnosti, naši žiaci účinkujú  v detskom 

spevokole, ktorý vedie p. uč. Ferenczyová 

- Mestský úrad – zapojili sme sa do rôznych projektov organizovaných Mestským úradom 

ako je napr. Dni zdravia, Nitrianska školská liga. Dobrú spoluprácu udržiavame  aj 

s útvarom školského úradu na MÚ. 

 


