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a) Základné identifikačné údaje školy 

 

1. Názov školy: Základná škola Levice 

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

3. Telefon, fax: 036/6307 370 

4. E – mail: skolska14@centrum.sk 

5. Webová stránka: www.skolska14lv.sk 

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

7. Vedúci zamestnanci školy: 

Mgr. Peter Šturc riaditeľ školy 

Ing. PaedDr. Beata Imreová zástupkyňa riaditeľa školy 

Viera Ščepková vedúca školského stravovania 

8. Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch 

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

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

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po voľbách v  júni 2016 boli do rady školy 

na volebné obdobie 2016 - 2020 zvolení nasledovní členovia: 

 Meno Funkcia Delegovaný za 

1. Mgr. Daša Tarišková predseda pedagogických zamestnancov 

2. Mgr. Miroslava Bobová člen pedagogických zamestnancov 

3. Ivan Baláž člen nepedagogických zamestnancov 

4. Bc. Jozef Pizúr člen rodičov 

5. Mgr. Martina  Ildžová člen rodičov 

6. Soňa Skokowska člen rodičov 

7. Ing. Timea Guthiová člen rodičov 

8. Ing. Matej Haško člen zriaďovateľa 

9. JUDr. Ján Janáč člen zriaďovateľa 

10. Marianna Brunclíková člen zriaďovateľa 

11. Mgr. Monika Matusová člen zriaďovateľa 

Členovia rozšíreného vedenia školy: 

 Meno Funkcia 

1. Mgr. Peter Šturc riaditeľ 

2. Ing. PaedDr. Beata Imreová zástupkyňa 

3. Mgr. Miroslava Bobová vedúca MZ 

4. Mgr. Gabriela Tóthová vedúca PK 

5. Ing. Ivana Krišková vedúca sekcie prírodoved. predmetov 

6. Mgr. Elena Henčeková vedúca sekcie cudzích jazykov 

mailto:skolska14@centrum.sk
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 Meno Funkcia 

7. Mgr. Ľubica Gurišová vedúca sekcie výchovných predmetov 

8. Mgr. Katarína Líšková vedúca sekcie telesnej výchovy a športu 

9. Mgr. Daša Tarišková výchovná poradkyňa 

10. Viera Ščepková vedúca ŠJ 

Predsedovia metodických združení a predmetových komisií: 

 Meno Metodický orgán 

1. Mgr. Miroslava Bobová MZ 1. stupňa 

2. Mgr. Gabriela Tóthová PK 2. stupňa 

3. Ružena Miťková MZ školského klubu 

V školskom roku 2016/2017 sa uskutočnilo 5 zasadnutí rady školy, na ktorých boli 

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

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

pohovorov na stredné školy, spojenia III.A a III.B triedy od nasledujúceho školského roku, 

návrhu kandidáta do obecnej školskej rady v Leviciach, otázky personálneho zabezpečenia a 

hospodárenia školy. 

Zasadnutia vedenia školy boli uskutočnené spravidla 1-krát mesačne. 

b) Údaje o počtoch žiakov školy 

ročník Stav k 15.9. 2016 Stav k 31.8. 2017 

Počet tried Počet žiakov integrovaní Počet tried Počet žiakov integrovaní 

1. 2 29 1 2 29 2 

2. 2 42 2 2 42 2 

3. 2 25 0 2 26 0 

4. 1 25 3 1 26 3 

5. 1 23 4 1 23 4 

6. 1 25 1 1 27 1 

7. 2 30 5 2 33 5 

8. 1 26 4 1 26 4 

9. 2 32 3 2 32 3 

spolu 14 257 23 14 264 24 

Do školského klubu detí bolo zapísaných 91 detí do 3 oddelení. 

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

žiakov v jednej triede v tomto školskom roku bol 18,86 čo predstavuje navýšenie oproti 

predchádzajúcemu školskému roku, nakoľko z úsporných dôvodov boli zlúčené dve triedy 

ôsmeho ročníka do jednej triedy z dôvodu nižšieho počtu žiakov v ročníku 
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Trend poklesu žiakov sa podarilo čiastočne stabilizovať, znížením počtu tried sme navýšili 

priemerný počet žiakov v triedach. V ďalšom školskom roku navrhujeme ďalšie spájanie tried 

v 4. ročníku z dôvodu nízkeho počtu žiakov. 

školský 

rok 

počet žiakov počet tried priemerný počet 

žiakov v triede 

2012/2013 289 16 18,06 

2013/2014 278 16 17,38 

2014/2015 275 16 17,19 

2015/2016 265 15 17,67 

2016/2017 264 14 18,86 

c) Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka 

Počet zapísaných Počet odkladov Počet prijatých k 

31.8.2017 

Prestup na inú ZŠ 

31 6 25  

Zápis žiakov do prvých ročníkov sa uskutočnil v dňoch 7. - 8. apríla 2017. V tieto dni bolo 

zapísaných 29 detí. 6 detí má na základe odporúčania psychológa odloženú povinnú školskú 

dochádzku o jeden školský rok, dodatočne boli zapísané 2 deti. Do 1. ročníka nastúpi 25 

zapísaných detí do dvoch tried v prvom ročníku.  

Rozmiestnenie žiakov na stredné školy: 

V školskom roku 2016/2017 končilo základné vzdelanie na našej škole 35 žiakov - 32 žiakov 

v  9. ročníku, 1 žiačka v ôsmom ročníku a 2 žiaci odchádzajú na 8-ročné gymnázium na GAV 

v Leviciach. 

Prijímacie pokračovanie bolo úspešné, 30 žiakov bolo prijatých v prvom kole na študijné 

alebo učebné odbory, ktoré si zvolili, 1 žiak bol prijatý v druhom kole PS, 1 žiačka štúdium v 
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zahraničí, 1 žiačka ôsmeho ročníka v štúdiu nepokračuje, dosiahla primárne vzdelanie, ide do 

pracovného pomeru. 

Gymnáziá 

(GAV + bilingválne 

v BB) 

Obchodná akadémia 

 
SZŠ Nitra 

Str. priemyselná 

škola, Levice 

10 + 1 5 1 4 

SOŠ Pod 

amfiteátrom, Lv 
SPŠ stavebná Nitra 

SOŠ Ivanka pri 

Dunaji 

SOŠ, Sv.Michala, 

Levice 

5 1 1 3 
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d) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried (prvý ročník bol hodnotený slovne) 
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II.A 1,55 1,27  1,41 1,05 

       

1,00 1,00 1,00 

 
1,17 

II.B 1,60 1,40  1,25 1,10 

       

1,00 1,00 1,00 

 
1,21 

III.A 1,46 1,46  1,46 1,31 1,31 

    

1,15 

 

1,00 1,08 1,00 1,00 1,22 

III.B 2,23 2,15  1,92 2,15 1,85 

    

1,00 

 

1,00 1,00 1,00 1,00 1,53 

IV.A 1,81 1,62  1,77 1,62 1,77 

    

1,28 1,00 1,00 1,08 1,00 1,00 1,39 

V.A 1,91 2,09  2,39 1,87 2,00 1,91 

   

1,39 1,00 1,04 1,00 1,00 

 
1,61 

VI.A 2,19 2,07 1,38 2,26 1,78 2,41 2,00 1,96 

 

1,52 1,15 1,00 1,07 1,19 1,00 

 
1,64 

VII.A 2,44 2,33 2,13 2,69 2,06 2,69 2,13 2,56 2,38 2,44 1,75 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
1,98 

VII.B 2,06 1,94 1,88 2,38 1,88 2,25 1,88 2,19 1,63 1,75 1,25 1,00 1,00 1,00 1,00 

 
1,67 

VIII.A 2,44 2,40 2,36 2,32 1,72 1,96 2,16 2,32 2,36 1,76 1,20 1,00 

  

1,13 

 
1,94 

IX.A 2,53 2,47 2,50 2,53 2,24 1,41 2,24 2,29 2,47 2,06 1,18 

 

1,00 

 

1,00 

 
2,00 

IX.B 1,50 1,36 1.50 1,93 1,00 1,29 1,64 1,86 1,71 1,00 1,00 

 

1,00 

 

1,00 1,00 1,34 

Spolu 1,98 1,86 1,96 2,03 1,65 1,89 1,99 2,20 2,11 1,75 1,23 1,00 1,01 1,04 1,01 1,00 1,48 
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Počty vymeškaných hodín: 

trieda 
ospravedlnené 

hodiny  
Ø na žiaka 

neospravedlnené 

hodiny 
Ø na žiaka 

I.A 677 45,13   

I.B 772 55,14   

II.A 1 533 69,68   

II.B 1 529 76,45   

III.A 1 205 92,69 10 0,77 

III.B 874 68,31 10 0,77 

IV.A 1 829 70,35   

V.A 1 766 73,97 209 9,09 

VI.A 2 083 77,85 14 0,52 

VII.A 1 397 93,60 35 2,19 

VII.B 1 590 99,38   

VIII.A 2 645 105,80 30 1,20 

IX.A 1 297 76,29 15 0,88 

IX.B 1 288 92,00 2 0,14 

spolu 20 485 78,18 325 1,24 

Oproti vlaňajšiemu školskému roku sa počet neospravedlnených hodín znížil o polovicu. 

Zvýšený počet neospravedlnených hodín v V.A bol riešený s ÚPSVaR, políciou a MÚ v 

Leviciach, žiačka nakoniec prestúpila na inú základnú školu počas školského roka. 

Výchovné opatrenia udelené na konci školského roka: 

trieda 
pochvaly pokarhania znížené známky zo správania 

TU RŠ TU RŠ 2 3 4 

I.A 10       

I.B 7   1    

II.A 11       

II.B 10   1    

III.A 6       

III.B 2       

IV.A 4 6      

V.A 10       

VI.A 10 4   1   

VII.A 3 5  1 1   

VII.B 3 4      

VIII.A 6 6      
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trieda 
pochvaly pokarhania znížené známky zo správania 

TU RŠ TU RŠ 2 3 4 

IX.A  3      

IX.B 3 5      

spolu 85 33  3 2   

25. augusta 2017 riaditeľ školy umožnil 1 žiakovi vykonať  komisionálne skúšky z predmetu 

matematika. 2 žiaci opakujú ročník a 1 žiačka ukončila povinnú školskú dochádzku v 8. 

ročníku. 

Formou komisionálnej skúšky boli v júli preskúšané 2 žiačky, ktoré plnia povinnú školskú 

dochádzku v zahraničí. 

e) Uplatňované učebné plány 

I. stupeň/primárne vzdelávanie:  7 tried 

I.A, I.B    iŠkVP ISCED 1 

II.A, II.B  iŠkVP ISCED 1 

III.A, III.B    ŠkVP ISCED 1 

IV.A   ŠkVP ISCED 1 

II. stupeň /nižšie stredné vzdelávanie: 7 tried 

V.A   iŠkVP ISCED 2 

VI.A  iŠkVP ISCED 2  

VII.A, VII.B   ŠkVP ISCED 2 

VIII.A   ŠkVP ISCED 2  

IX.A   ŠkVP ISCED 2 

IX.B   ŠkVP ISCED 2- športová trieda so zameraním na tanec 

V školskom roku 2016/17 sme posledným rokom pokračovali v školskom vzdelávacom 

programe tanečných tried v IX.B triede, žiačky postupovali podľa ŠkVP ISCED 2 – športová 

trieda so zameraním na tanec. Projekt športových tried so zameraním na tanec hodnotíme ako 

úspešný, v nižších ročníkoch je však počet žiakov veľmi nízky a fungovanie tanečných tried 

pri takomto počte je veľkou finančnou záťažou pre rozpočet školy, z toho dôvodu boli dve 

tanečné triedy zrušené a v projekte nie je možné týmto spôsobom pokračovať. 

Povedomie verejnosti o „tanečnej“ škole naďalej však budujeme aj vystúpeniami nielen 

tanečnej triedy, ale aj DFS Vinička a spoluprácou s TŠK Junilev.  
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f) Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačných predpokladov 

Základná škola počet 

Zamestnanci 38 

pedagogickí 26 

- kvalifikovaní 26 

- samostatný pg. zamestnanec 14 

- samostatný pg. zamestnanec s I. atestáciou 10 

- samostatný pg. zamestnanec s II. atestáciou 2 

nepedagogickí 12 

THP 2 

upratovačky 4 

školník 1 

vedúca jedálne 1 

kuchárky 4 

Zoznam učiteľov a ich aprobácia: 

P. č. Meno a priezvisko 
Kategória 

zamestnanca 

Karierny post 

a triednictvo 
Aprobácia 

1. Mgr. Peter Šturc samostatný učiteľ 

s II. atestáciou 
riaditeľ školy TSV –ANJ –

RUJ 

2. PaedDr. Beata Imreová samostatný učiteľ 

s II. atestáciou 
zástupkyňa RŠ 1. – 4./INF-

TECH 

3. Mgr. Adriana Cucorová samostatný učiteľ 

s I. atestáciou 
I.A 1. – 4. roč. 

4. Mgr. Ľubica Gurišová 
samostatný učiteľ 

s I. atestáciou 

I.B 
vedúca sekcie 

výchovných 

predmetov 

1. – 4. roč. 

5. Mgr. Miroslava Bobová samostatný učiteľ 

s I. atestáciou 

II. A vedúca MZ 

1-4 
1. – 4. roč. 

6. Mgr. Kamila Loskotová samostatný učiteľ 

s I. atestáciou 
II. B 1. – 4. roč. 

7. Mgr. Monika Rudolphi samostatný učiteľ 

s I. atestáciou 
III.A špeciálny 

pedagóg 
1. – 4. roč., 

špec. pg. 

8. PaedDr. A. Földesiová 
samostatný učiteľ 

s I. atestáciou 
III.B 

1. – 4. roč. 

ANJ I.stupeň 

9. PaedDr. Mária Kósová samostatný učiteľ 

s I. atestáciou 
IV.A 1. – 4. roč. 

10. Ing. Gizela Švecová samostatný učiteľ V.A FYZ – DPŠ 

11. Mgr. Daša Tarišková samostatný učiteľ 
VI.A výchovná 

poradkyňa 
NEJ 



 

10 
 

P. č. Meno a priezvisko 
Kategória 

zamestnanca 

Karierny post 

a triednictvo 
Aprobácia 

12. Mgr. Elena Henčeková 
samostatný učiteľ 

s I. atestáciou 

VII.A 
vedúca sekcie cudzích 

jazykov 
ANJ – TSV 

13. Mgr. Viktória Minárová samostatný učiteľ VII.B SJL – DEJ 

14. Ing. Ivana Krišková samostatný učiteľ 

s I. atestáciou 
VIII.A vedúca sekcie 

prírod. predmetov 
MAT 

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

16. Mgr. Eva Ginzeryová samostatný učiteľ IX.B  1. – 4. roč. – 

ANJ I.st 

17. Mgr. Ján Široký samostatný učiteľ  MAT – TECH 

18 Mgr. Katarína Líšková samostatný učiteľ  MAT – TSV 

19. Mgr. Gabriela Tóthová samostatný učiteľ 
vedúca PK prír. 

a spoloč. predmetov SJL – DEJ 

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

21. Mgr. Ida Kopernická samostatný učiteľ katechétka NAV-NEJ 

22. Ružena Miťková sam. vychovávateľ vedúca MZ ŠKD 
vychovávateľ

ka ŠKD 

23. Eva Jakubíková sam. vychovávateľ  vychovávateľ

ka ŠKD 

24. Bc. Erika Vargová sam. vychovávateľ  vychovávateľ

ka ŠKD 

25. Mgr. Erika Hašková samostatný učiteľ MD MAT – BIO 

26. Mgr. Miriam Adamová samostatný učiteľ 

s I. atestáciou 
MD SJL – ETV 

27. 
PaedDr. Lenka 

Kluchová 

(na dohodu) 

samostatný učiteľ 

s II. atestáciou 
 SPP 

28. Juliana Kollárová asistent učiteľa   

29. Bc. Veronika Hancková asistent učiteľa   

g) Údaje o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 

Druh 

vzdelávania 
Názov vzdelávania 

Počet 

kreditov 
zamestnanec splnenie 

atestačné I. atestácia 
- 30 

Mgr. Henčeková,  

Mgr. Loskotová,  

Mgr. Adamová 

ukončené 

atestačné II. atestácia - 30 Mgr. Šturc ukončené 

aktualizačné 
Kontrolná činnosť 

v práci vedúceho pg. 

zamestnanca 

10 
PaedDr. Imreová ukončené 
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Druh 

vzdelávania 
Názov vzdelávania 

Počet 

kreditov 
zamestnanec splnenie 

aktualizačné 
Kin-ball na hodinách 

TSV 
6 Mgr. Šturc ukončené 

aktualizačné 

Tvorba a využitie 

myšlienkových máp 

v edukačnom procese 

15 

Mgr.Cucorová, aedDr.Imreová, 

Mgr.Líšková, Ing.Švecová,  

Mgr.Gurišová, Mgr.Bobová 

Mgr.Loskotová, Mgr.Rudolphi, 

Ing.Krišková, Mgr.Kopernická 

ukončené 

Súhrnné údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy v školskom 

roku 2016/2017 

Forma vzdelávania 
Počet 

vzdelávaných 

Vzdelávanie 

ukončilo 
Vzdelávanie trvá 

Vzdelávanie 

začalo 

Adaptačné     
Aktualizačné 12 12   
Inovačné     
Špecializačné     
Funkčné/inovačné     
Kvalifikačné     
Prípravné atestačné     
Atestačné 4 4   

 

Odbornosť vyučovania (%) v školskom roku 2016/2017 

PREDMET I. STUPEŇ II. STUPEŇ 

 odborne neodborne odborne neodborne 

 %/počet h %/počet h %/počet h %/počet h 

SLJ 100% 58 - 0 100% 35 - 0 

ANJ 100% 22 - 0 65% 22 35% 12 

NEJ - - - - 100% 14 - 0 

BIO - - - - - 0 100% 12 

PRV/PDA 100% 9 - 0 - - - - 

VLA 100% 5 - 0 - - - - 

FYZ - - - - 100% 10 - 0 

CHE - - - - - 0 100% 7 

MAT 100% 30 - 0 100% 37 - 0 

INV/INF 75% 3 25% 1 80% 8 20% 2 

DEJ - - - - 100% 12 - 0 

GEO - - - - 100% 9 - 0 

OBN - - - - 33% 2 67% 4 

ETV 100% 5 - 0 - 0 100% 5 

NAV 100% 4 - 0 100% 5 - 0 

PVC/TCH/

SVP 

100% 1 - 0 100% 6 - 0 

HUV/VUM 100% 7 - 0 67% 4 33% 2 

TEV/TSV 100% 18 - 0 100% 22 - 0 

ŠPP 100% 4 - 0 100% 3 - 0 
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Odbornosť vyučovania (%) v školskom roku 2016/2017 

PREDMET I. STUPEŇ II. STUPEŇ 

 odborne neodborne odborne neodborne 

 %/počet h %/počet h %/počet h %/počet h 

VYV 100% 14 - 0 - 0 100% 4 

Celková 

odbornosť  

v % 

99,45 % 

 
180 0,45% 

 

1 79,75 % 

 
189 20,25 % 

 
48 

h) Aktivity a prezentácia školy 

Priebežne počas celého školského roka prebiehali nasledovné aktivity: 

- prezentácia školy v miestnych periodikách Týždeň na Pohroní a v miestnej levickej 

televízii  

- predmetové olympiády a súťaže 

- projekty 

- prezentácia školy prostredníctvom DFS Vinička, tanečnej triedy IX.B a divadelným 

súborom 

- práca peer aktivistov 

- aktivity žiackeho parlamentu 

Aktivity v jednotlivých mesiacoch: 

September 

- slávnostné otvorenie školského roka 2016/2017 

- partnerská návšteva v ZŠ Námešť na Hané 

- účelové cvičenie Ochrana života a zdravia 

- aktivity k Európskemu dňu jazykov, tvorba plagátov 

- exkurzia Planetárium - 3. a 4. ročník 

Október 

- imatrikulácia prvákov 

- E-test (MAT - 5,7,8, SJL 9) 

- CPPPaP - Vytvorme si triedu plnú pohody 5. ročník 

- exkurzia Bratislava Kozmos Discovery - 2. stupeň 

- Týždeň zdravej výživy - projekt Hovorme o jedle, prednáška s M. Olejárom o zdravej 

výžive 

- Čítame rozprávky - akcia k Medzinárodnému dňu  školských knižníc - 2.st.  

- Halloween - cudzojazyčná súťaž v anglickom a nemeckom jazyku pre žiakov 4.-9.ročníka 

- Projektové stretnutie v poľskej Poznani - Erasmus+ 

- Záložka spája - medzinárodný projekt s ČR, výmena záložiek do kníh so ZŠ Námešť na 

Hané 

- Deň seniorov - program pre starých rodičov 
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November 

- Týždeň boja proti drogám - prednáška "Druhá tvár" 7.roč., "Domáce násilie" 9. roč. a 

aktivity 

- IBobor - informatická súťaž Kadeti, Benjamíni, Bobríci 

- Halloween 

- Komparo 8-9  

- celoslovenské testovanie T5 

- divadelné predstavenie SND Bratislava  

- vystúpenie DFS Vinička v Kalinčiakove pre seniorov 

December  

- Letart - výchovný koncert 

- Mikuláš  

- kvíz o Leviciach - ŠKD 

- Benefičný vianočný koncert v kostole Cirkvi bratskej 

- triedne vianočné posedenia 

- vianočné trhy, tradície a zvyky - rozhlasová relácia 

- aktivity projektu Erasmus+ 

- vianočná súťaž pre žiakov 2. stupňa v ANJ a NEJ 

Január   

- projekt NDS z fondu Cloetta Hravo a zdravo - prednášky 

- vydávanie výpisov hodnotenia za 1. polrok 

Február 

- ples rodičov a priateľov školy 

- vystúpenie DFS Vinička v DD Fénix 

- karneval - filmové a literárne postavy 2. stupeň 

- ŠKD: Sedmička má talent školy - súťaž 

- projekt NDS z fondu Cloetta Hravo a zdravo - prednášky 

- fyzikálne pokusy - prednáška 

Marec 

- lyžiarsky výcvik Ski Telgárt 

- projekt NDS z fondu Cloetta Hravo a zdravo - tímové aktivity 

- ŠKD - knihy majú sviatok 

- návšteva SND Bratislava 

- Veľkonočné trhy 

- Deň vody - rozhlasová relácia, aktivity 

- Deň otvorených dverí, prezentácia školy pre budúcich prvákov 

- CPPPaP - cyklus 4 prednášok pre 4. ročník: Poďme sa rozprávať o dôležitých veciach 
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Apríl 

- Deň narcisov   (450 €) 

- projekt NDS z fondu Cloetta Hravo a zdravo - tímové aktivity 

- návšteva divadelného predstavenia - Doktorská rozprávka 5.,6. roč. 

- Deň Zeme - upratovanie sídliska, aktivity na triednických hodinách, rozhlasová relácia 

- celoslovenské testovanie T9 

- Deň učiteľov v Českom Krumlove 

- jazykový konverzačný kurz v ANJ 7.,8. ročník 

- Veľká noc - cudzojazyčná súťaž pre žiakov 2. stupňa 

- Showtime - majstrovstvá Slovenska vo výrazových tancoch 

- zápis detí do 1. ročníka ZŠ 

- vystúpenie DFS Vinička v Kalinčiakove 

Máj 

- Majáles spojený s kultúrnym programom pre širokú verejnosť  

- Kurz dopravnej výchovy, dopravné popoludnie - ŠKD 

- Komparo 4 - MAT, SJL 

- projekt E testovanie MAT, ANJ, SJL 

- projekt Cloetta Hravo a Zdravo - Deň zdravia, krst kalendára 

- Partnerská návšteva žiakova pedagógov zo ZŠ Náměšť na Hané 

- Čítam, čítaš, čítame - záverečný kvíz (2.-4. ročník) 

- Mestská športová olympiáda 

Jún  

- Deň detí - divadlo Nitra 1. stupeň, filmové predstavenie pre 2. stupeň, oddelenie baví 

oddelenie v ŠKD 

- vystúpenie DFS Vinička v mestskom parku ku Dňu detí 

- projekt Školské ovocie 3. ročník 

- vyhodnotenie Zlaté Levíča (Šušková) 

- záverečné aktivity projektu Erasmus+ 

- účelové cvičenie Ochrana života a zdravia 

- koncoročné výlety 

- slávnostné ukončenie školského roka, ocenenie najlepších žiakov 
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i) Projekty 

Názov projektu Vyhlasovateľ projektu Autor 

projektu 

Schválenie 

Hravo a zdravo NDS fond Cloetta Imreová schválený 1500 € 

ukončený 
Erasmus + strategické 

partnerstvá 

Európska dúha 

NK celoživotného 

vzdelávania 

Šturc schválený na 3 roky 

max. 19 705 € 

pokračuje 

eTwinning - Easter 

traditions 

ŽU Žilina Šturc bez dotácie 

ukončený 

Záložka spája Knižnica 

J.A.Komenského 

Bratislava 

Tóthová bez dotácie 

ukončený 

 

Rekonštrukcia telocvične MŠVVaŠ SR Šturc 

Mesto Levice 

neschválený 

Hlavným ťažiskom práce v oblasti projektov v tomto školskom rok bolo plnenie  úloh v rámci 

projektov Hravo a zdravo ako aj projektu Európska dúha. Nakoľko obidva projekty boli 

časovo náročné, zo strany učiteľov neboli podané žiadne iné žiadosti o grant. 

Projekt Záložka spája – spolupráca s ZŠ Náměšť na Hané v Českej republike, budovanie 

čitateľskej gramotnosti. 

Projekt Hravo a zdravo – trvanie projektu XII. 2016 – V. 2017, zameraný na propagáciu 

zdravého stravovania a zdravého životného štýlu. Aktivity pozostávali z prednášok, tímových 

činností, pestovania byliniek, využívania stojana s čistou pramenitou vodou, tvorby kalendára 

zdravej výživy ... 

Projekt Európska dúha – hľadanie etických hodnôt prostredníctvom povestí, ktoré podporujú 

národné cítenie a pomáhajú v boji proti rasizmu a xenofóbii. Zapojené krajiny: Portugalsko, 

Poľsko, Litva, Taliansko, Bulharsko, Grécko. 

Projekt Easter traditions, v rámci programu eTwinning, bol jednorázový projekt žiakov 8. 

ročníka, ktorí spolupracovali so žiakmi z Poľska a Rumunska a obohatili svoje vedomosti o 

veľkonočných tradíciách v spomínaných krajinách. Komunikačným jazykom bola angličtina.  

Naďalej sme zapojení do ďalších projektov ako sú: 

 Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických 

javov v školskom prostredí 

 Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno – vzdelávacie predmety 

 Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 

elektronického testovania 

 Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

 Podpora profesijnej orientácie žiakov  základnej  školy na odborné vzdelávanie a 

prípravu prostredníctvom  rozvoja  polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj 

pracovných zručností a práca  s talentami 
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Projekt Detský čin roka 

Na základe výzvy OZ Detský čin roka žiaci školy urobili zbierku hračiek pre deti čakajúce v 

ambulancii na vyšetrenie. V spolupráci s Poliklinikou SANAT v Leviciach sa hračky 

priebežne budú dopĺňať, prípadne sa zbierka rozšíri aj do zubných ambulancií. 

Preventívne aktivity v základnej škole 

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

žiaci znova prerokovali a schválili školskú zmluvu o prevencii šikanovania a 

kyberšikanovania. 

Akcie v rámci prevencie šikanovania: 

 činnosť peer aktivistov 

 akcie a besedy pre žiakov organizované koordinátorkou protidrogovej prevencie 

 interaktívny koncert pre žiakov 2. stupňa Generácia XYZ(LETart production) 

 prednášky Výchova k manželstvu a rodičovstvu - 8. a 9. ročník, Druhá tvár - 7. ročník, 

Domáce násilie - 9. ročník (OZ ACET SR) 

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

-  Staráme sa o svoje zdravie  – 3. ročník 

-  Poďme sa rozprávať o dôležitých veciach (cyklus 4 stretnutí) – 4. ročník 

-  Rozvíjame dobré vzťahy  – 4. ročník 

-  Vytvorme si triedu plnú pohody (cyklus 5 stretnutí) – 5. ročník 

-  Chceme si navzájom porozumieť – 7. ročník 

-  Kam po skončení ZŠ?  – 8. ročník 

-  Kedy povedať NIE – 8. a 9. ročník 

-  Chcem poznať svoje predpoklady na povolanie - 7. ročník 

Prevencia nežiadúceho správania je najúčinnejšia prostredníctvom práce triedneho učiteľa. 

Triedni učitelia svojou každodennou prácou a formou triednických hodín sa spolupodieľajú 

na prevencii šikanovania a nevhodného správania sa žiakov školy. 

Spolupráca s partnerskou školou v Náměšti na Hané v Českej republike 

Spolupráca s našou partnerskou školou úspešne pokračuje. V dňoch 21. – 23. septembra 2016 

sme zavítali s 25 žiakmi do Náměšte na Hané a na oplátku v dňoch 10. – 12. mája 2017 nás 

navštívili žiaci a pedagógovia ZŠ Náměšť na Hané z Českej republiky. Súčasťou spolupráce 

tento školský rok bolo aj spoločné vzájomné zapojenie sa do projektu „Záložka spája“. 

Rozširovanie digitalizácie školy 

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

pričom uvádzame aj technické vybavenie, ktoré máme k dispozícii: 

 „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 

elektronického testovania“ – prístupové licencie do elektronického testovacieho 

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

a testovanie v predmetoch MAT a SJL pre 4. a 5. ročník, ANJ a MAT pre 8. ročník  

 prístup do portálu DATAKABINET a KOZMIX, ktoré disponujú množstvom 

digitálnych materiálov 



 

17 
 

 aktualizačným vzdelávaním získali vyučujúci spôsobilosť využívať technológie, ktoré 

umožňujú vytvárať pojmové mapy v rôznych softvérových aplikáciách. 

j) Priestorové a materiálno-technické podmienky 

Súčasťou školy sú nasledovné priestory: 

- telocvičňa 

- jedáleň s kuchyňou 

- pobočka Tekovskej knižnice 

- fitštúdio (2) 

- posilňovňa 

- spoločenská miestnosť 

- regionálna učebňa 

- enviromentálna trieda v prírode  
- multifunkčné ihrisko 

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

učebňa, cvičná kuchynka, herňa ŠKD 

- byt školníka 

- zábavno-oddychová zóna ÁTRIUM 

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

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

v súčasnosti veľmi  zastarané, je potrebná ich modernizácia.  

Vyučovanie predmetov zameraných na športovú činnosť je realizované v priestoroch 

telocvične, dvoch FIT štúdií, posilňovne a multifunkčného ihriska. Podlaha v jednom z 

fitštúdií je v nevyhovujúcom stave a potrebovala by výmenu, strecha a osvetlenie telocvične 

je taktiež nevyhovujúce a je predmetom žiadosti o grant v rámci výzvy rozvojového projektu  

MŠ SR "Dostavba, rekonštrukcia alebo výstavba telocvične na rok 2017" 

Prírodovedné predmety boli vyučované v prírodopisnej učebni, ktorá je dovybavená 

interaktívnou tabuľou SMART. 

Na vyučovanie cudzích jazykov sú čiastočne prispôsobené dve učebne a využíva sa tabletová 

učebňa. 

Spoločenská miestnosť je využívaná na sledovanie výukových filmov, organizáciu 

spoločenských podujatí a prispôsobená na vyučovanie hudobnej výchovy a výchovy umením.  

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

na klavír. 
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k) Údaje o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

 

Základná školy  Dotácia 2016 Čerpanie k 2016 Rozdiel 

610 - mzdy 276 944,19 278 636,33 -1 692,14 

620 - odvody 96 791,00 95 098,86 1 692,14 

630 – tovary, služby 57 534,00 52 337,05 5 196,95 

630 - z roku 2015 8 844,16 8 844,16 0,00 

640 – ostatné  635,96 635,96 0,00 

Spolu: 440 749,31 435 552,36 5 196,95 

*Sumu 5 196,95, ktorú sme nevyčerpali k 31. 12. 2016 bola použitá na bežné výdavky najneskôr do 31. 01. 2017 

Ostatné bežné výdavky zo ŠR: 
 Dotácia 2016 Čerpanie k 2016 

  Príspevok na čebnice 1 526,00 1 526,00 
 Príspevok na lyžiarsky výcvik 5 400,00 5 400,00 
 Príspevok na školu v prírode 3 100,00 3 100,00 
 

KZ k 31. 12. 2016 0,00 
 

 
  

 Vlastné príjmy: 
 Dotácia 2016 Čerpanie k 2016 

 Mzdy, odvody, tovary, služby 8 965,05 8 965,05 

 KZ k 31. 12. 2016 0,00 
 

    Školský klub detí  Dotácia 2016 Čerpanie k 2016 Rozdiel 

610 - mzdové prostriedky 24 158,00 24 158,71 -0,71 

620 - odvody 8 443,00 8 442,29 0,71 

630 - tovary a služby 9 517,00 9 517,00 0,00 

640 - Bežný transfér 0,00 0,00 0,00 

Spolu: 42 118,00 42 118,00 0,00 

KZ k 31. 12. 2016 0,00 0,00 

    Školská jedáleň  Dotácia 2016 Čerpanie k 2016 Rozdiel 

610 - mzdové prostriedky 29 719,87 29 782,84 -62,97 

620 - odvody 9 887,00 9 824,03 62,97 

630 - tovary a služby 21 169,92 21 169,92 0,00 

640 - Bežný transfér 0,00 0,00 0,00 

Spolu: 60 776,79 60 776,79 0,00 

KZ k 31. 12. 2016 0,00 0,00 
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Rozpis nenormatívnych prostriedkov 

Odchodné:  Dotácia 2016 Čerpanie k 2016 

 640 (nevyčerpané, ale použité na mzdy) 810,00 0,00 
 

KZ k 31. 12. 2016 810,00 

 *vzniknutý rozdiel 810, € použité v mzdových prostriedkoch 

  

    Dávky sociálnej pomoci  Dotácia 2016 Čerpanie k 2016 

 Dotácia stravné  1 913,00 1 913,00 

 Dotácia učebné pomôcky 398,40 398,40 

 KZ k 31. 12. 2016 0,00 

 

    Vzdelávacie poukazy  Dotácia 2016 Čerpanie k 2016 

 610 - mzdové prostriedky 4 814,00 4 814,00 

 620 - odvody 1 682,51 1 682,51 

 630 - tovary a služby 999,45 999,45 

 Spolu: 7 495,96 7 495,96 

 KZ k 31. 12. 2016 0,00 

 

    OÚ Nitra súťaže  Dotácia 2016 Čerpanie k 2016 

 Dohody+odvody+MTZ 1 276,86 1276,86 

 KZ k 31. 12. 2016 0,00 

 

    Sociálne znevýhodnené prostredie  Dotácia 2016 Čerpanie k 2016 

 Tovary a služby 945,00 945,00 
 KZ k 31. 12. 2016 0,00 
 

    Granty - projekty  Dotácia 2016 Čerpanie k 2016 

 Cloetta - Hravo a zdravo 1 200,00 0,00 

 Erasmus + strategické partnerstvá 3 

roky 19 705,00 6 304,95 

  

l) Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy 

Dovybaviť  školu učebnými pomôckami a materiálno-technickým zariadením.(IKT)  

Úloha čiastočne splnená. 

Vo výchovno-vzdelávacom procese  pokračovať v úspechoch z  predchádzajúcich rokov. 

Úloha čiastočne splnená 

Potvrdiť vedomosti na celoslovenskom testovaní. 

Úloha splnená. 

Vo vyučovacom procese efektívnejšie využívať informačno-komunikačné technológie. 

Úloha čiastočne splnená.  
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Umožniť učiteľom prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie a kontinuálne vzdelávanie. 

Úloha splnená. 

Pokračovať v  medzinárodnej spolupráci.  

Úloha splnená. 

Sledovať výzvy na podávanie projektov a vo väčšej miere zapojiť vyučujúcich k ich 

vypracovaniu. 

Úloha čiastočne splnená. 

Zlepšiť propagáciu školy s cieľom získať väčší počet žiakov. 

Úloha čiastočne splnená. 

Zriadiť športovú triedu so zameraním na tanec a voľnočasové aktivity zamerať na šport. 

Úloha nesplnená 

SWOT analýza školy. 

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

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

Silné stránky školy: 

- kvalifikovaný pedagogický zbor a manažment školy 

- pozitívna klíma školy 

- estetické prostredie školy a jeho účelné využívanie 

- výsledky žiakov v predmetových olympiádach a súťažiach 

- výsledky žiakov v celoslovenskom testovaní T9 

- vyučovanie hodín ANJ anglickým lektorom 

- benefičné podujatia a spoločenské aktivity školy 

- spolupráca s oddelením Tekovskej knižnice v budove školy 

Slabé stránky školy: 

- nedostatok finančných prostriedkov vyplývajúcich nízkeho počtu žiakov 

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

nestabilný počet žiakov 

Možné riziká: 

- prechod žiakov na 8- ročné gymnázium 

- nedostatok finančných prostriedkov na tarifné platy  

- znižovanie stavu učiteľov z dôvodu poklesu počtu žiakov 

- spájanie tried z organizačných a legislatívnych dôvodov 

- nárast počtu integrovaných žiakov a nedostatočná spolupráca rodičov  

Príležitosti: 

- využívanie znalostí z absolvovania školení týkajúcich sa inovácií vo vzdelávacom 

procese 

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

- digitalizácia vyučovania s využívaním tabletov 

- zapájanie sa do projektov 

- nižší počet žiakov v triedach a možnosť individuálneho prístupu vo vyučovaní 
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- zriadenie školského autobusu pre deti z okolitých dedín 

- rozšíriť vyučovanie ďalších cudzích jazykov (španielčina, taliančina, ruština...) 

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

navrhujeme pokračovať v ich realizácií: 

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

a stránky školy na facebooku 

- propagačné videá o škole a jej aktivitách prezentované formou internetu 

- spolupráca s TŠK Junilev  

- rozšírenie výučby ANJ, pokračovať so spoluprácou s  lektorom  

- koncepčne sa ustáliť na profilácii školy 

m) Výchovno-vzdelávacie výsledky 

Kontrolná a hospitačná činnosť RŠ, ZRŠ 

nepriame hospitácie  

kontrola triednej dokumentácie ZRŠ     195 

kontrola diktátových zošitov a písomných prác ZRŠ  6 

kontrola učební a priestorov školy RŠ, ZRŠ   50 

priame hospitácie      RŠ 10, ZRŠ 8 

priame hospitácie formou previerok ZRŠ   4 

 

So zisteniami hospitačnej činnosti boli učitelia oboznámení formou pohospitačných 

rozhovorov. Všetky hospitácie boli vopred oznámené učiteľom. Priama hospitačná činnosť 

bola zameraná na zisťovanie viacerých indikátorov kvality s dôrazom na metódy a formy  

práce. Taktiež bola zameraná na využívanie IKT a učebných pomôcok, ako aj disciplíny v 

sledovaných triedach. 

 

Inšpekčná činnosť  

 

V tomto školskom roku nebola vykonaná žiadna kontrola zo strany Štátnej školskej inšpekcie. 

 

Výsledky kontrolných previerok 

 

Kontrolné previerky na 2. stupni boli väčšinou nahradené testovaním v rámci projektu 

KOMPARO. V súhrne uvádzame výsledky previerok z predmetov matematika a slovenský 

jazyk
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Výsledky previerok: 
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1.A 
  

96,00 92,13 93,33 
      

91,00 91,00 95,73 
    

1.B 
 

91,00 94,00 89,37 92,50 
     

91,50 94,00 88,96 91,50 
    

2.A 96,00 96,00 94,00 93,00 87,00 
    

92,00 95,00 92,00 91,00 94,00 
    

2.B 95,00 95,00 94,00 92,00 79,00 
    

82,50 90,00 83,00 84,00 88,00 
    

3.A 87,83 86,00 86,00 89,00 88,00 
    

89,80 936,00 91,00 91,00 92,00 
    

3.B 71,73 69,00 68,00 83,36 76,62 
    

78,49 78,00 81,00 65,90 73,77 
    

4.A 
86,58 80,00 79,00 76,00 84,70 

60,2 

73,1 
65,4 

  
84,66 85,00 79,00 85,00 73,88 

71,1 

57,5 
59,9 

  

5.A 
78,50 66,70 62,00 75,00 71,30 

53,1 

47,0   
69,70 80,90 

 
64,2 

 
64,20 

   
71,70 

6.A 73,28 69,00 64,00 57,69 73,30 46,50 
   

70,10 
 

80 
 

61,00 
    

7.A 68,75 71,00 71,00 52,27 66,15 53,30 
   

68,66 
 

60 
 

51,60 
    

7.B 65,13 65,00 61,00 49,72 72,09 35,60 
   

71,12 
 

79 
 

66,00 
    

8.A 
66,83 69,00 74,00 69,49 79,06 

41,60 

55,70 
71,90 

  
54,50 

 
54,8 

 
51,78 

 
57,50 

  

9.A 60,26 67,00 51,00 63,28 68,67 38,20 66,20 61,10 67,50 76,00 
 

50 
 

66,00 57,90 63,80 61,60 63,10 

9.B 75,60 68,00 65,00 64,70 77,30 51,20 79,30 73,20 70,70 86,30 
 

66 
 

87,00 70,80 81,70 74,30 76,30 
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Poznámky:  

 Komparo je hradené rodičmi (4. a 8. ročník z rozpočtu RZ,  6. a 9. ročník individuálne 

rodičmi)  

 testovanie je vhodným externým nástrojom na zistenie vedomostí žiakov a ich 

porovnanie s rovesníkmi 

 je vhodnou prípravou na testovanie matematickej a čitateľskej gramotnosti 

 škola dostáva kompletný rozbor výsledkov testovania školy, triedy a žiaka 

 žiak dostáva „vysvedčenie“ s výsledkami testovania s rozborom úloh 

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

výsledkov tried podľa dosiahnutého percentilu v predmetoch MAT a SJL. Ako vyplýva z 

tabuľka a následného grafu, výsledky T9 sú porovnateľné s výsledkami Kompara9. 

 

ročník 4. ročník 8. ročník 9. ročník 

termín 

testovania 

5. máj  

2017 

16. november 

2016 

16. november 

2016 

 SR ZŠ SR ZŠ SR ZŠ 

MAT 61,9 65,4 60,0 71,9 59,7 72,1 

percentil  62,5  84,4  91,9 

SJL 54,5 59,9 54,0 57,5 59,9 71,9 

percentil  74,5  67,6  97,2 

VŠP 61,0 65,6 61,4 65,8 

n
et

es
to

v
an

é percentil  69,7  72,4 

VLA I. st. 

DEJ II. st. 
64,6 72,5 46,2 49,0 

percentil  80,6  66,0 

PRÍ I. st. 

FYZ II. st. 
55,1 54,2 54,9 58,6 

percentil  49,1  65,2 



 

24 
 

 

 
Graf percentuálnej úspešnosti tried v projekte KOMPARO 

Výsledky testovania v jednotlivých predmetoch a v jednotlivých triedach sú ovplyvnené 

zložením triedy a poukazujú na veľmi dobrú úroveň vedomostí žiakov testovaných tried 

z testovaných predmetov. V grafe uvádzame na porovnanie výsledky testovania všeobecných 

študijných predpokladov. Vyučujúci boli oboznámení s výsledkami testovania Komparo. 

Príprava žiakov pomocou externých testovacích  nástrojov je vhodnou prípravou na 

Testovanie 9 a v školskom roku 2016/2017 aj testovanie piatakov T5.  

Nasledujúca tabuľka  udáva výsledky Testovania 9 - 2017, a ďalšia tabuľka prezentuje 

výsledky piatakov v T5. 

Výsledky TESTOVANIE 9 –  konaného dňa 5. 4. 2017 

P
re

d
m

et
 

Priemer. úspeš. 

školy 

Rozdiel oproti 

národ. priem. 
prieme. známka 

školy v predm. Percentil školy 

M
A

T
 

69 +12,6 2,3 90,8 

S
J
L

 

69 +7,8 2,08 84,6 

Výsledky školy v tomto školskom roku zodpovedajú vynikajúcej úrovni vedomostí žiakov 9. 

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

a ich vyučujúcich.  

Oficiálne výsledky T9-2017 zverejnené na webovej stránke www. nucem.sk ukázali 

vynikajúcu pripravenosť našich žiakov. 1. miesto z matematiky a 3. miesto zo slovenského 

jazyka medzi levickými základnými školami je vynikajúci úspech. Z matematiky bola naša 

http://www.nucem.sk/
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škola lepšia ako 90,8% slovenských škôl a zo slovenského jazyka a literatúry bola naša škola 

lepšia ako 84,6% škôl na Slovensku. 

Výsledky TESTOVANIE 5 - konaného 25.11.2016 

 

Predmet Úspešnosť školy 

Rozdiel oproti 

národnému 

priemeru 

priemerná 

známka školy 

v predmete  

(4. ročník)  

Percentil školy 

MAT 69,70 +7,40 1,79  

SJL 71,70 +8,60 1,74  

Nakoľko žiaci 5. ročníka v predchádzajúcom školskom roku dosiahli v projekte KOMPARO 

4 veľmi slabé výsledky, v tomto školskom roku sa veľmi ťažko adaptovali na podmienky 

v piatom ročníku, ich príprava na T5 bola veľmi intenzívna a dosiahnuté výsledky T5 

považujeme za vynikajúce. 

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

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

poukazujú na vysokú úroveň vyučovania na 1. stupni, ako aj kvalitnú prípravu zo strany 

vyučujúcich predmetov SJL a MAT v 5. ročníku. 
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Úspechy žiakov na predmetových olympiádach a súťažiach: 

Aj v tomto školskom roku sme výsledkami v POPS nadviazali na predchádzajúce úspešné 

ročníky. V hodnotení  POPS a športových súťaží sme sa umiestnili v školskom roku: 

 2009/2010 na 3.  mieste v rámci okresu Levice 

 2010/2011 na 2. mieste v rámci okresu Levice a 9. mieste v rámci kraja 

 2011/2012 na 3. mieste v rámci okresu Levice a 19. mieste rámci kraja 

 2012/2013 na 3. mieste  v okrese Levice a 25. mieste v kraji a na 2. mieste v okrese a 

22. mieste v kraji v športových súťažiach  

 2013/2014 na 6. mieste v okrese Levice a 25. mieste v kraji a na 3. mieste v 

športových súťažiach v okrese 

 2014/2015 na 3. mieste v okrese Levice a na 6. mieste v okrese Levice v športových 

súťažiach 

 2015/2016 na 4. mieste v okrese Levice a na 6. mieste v okrese v športových 

súťažiach 

 2016/2017 na  8. mieste v okrese Levice a na 6. mieste  v okrese v športových 

súťažiach 

 

Podľa údajov inštitútu INEKO za rok 2016 sme boli hodnotení indexom 7,1 – škola s 

výbornými výsledkami, na 3. mieste medzi levickými školami. 

V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad výsledkov v tohtoročných súťažiach.  

 

Meno žiaka Trieda Súťaž Umiestnenie Pripravoval 

Adam Líška IV.A Pytagoriáda 4 3. miesto okres PaedDr. Kósová 

Benjamín Korbela VII.A 
Matematická 

olympiáda 
Z7 - 5. miesto okres  

Ing. Krišková 

Marek Holečka VII.A 
Matematická 

olympiáda 
Z7 - 5. miesto okres 

Ing. Krišková 

Milada Bugárová VII.A 
Matematická 

olympiáda 

Z7 úspešná 

riešiteľka 

Ing. Krišková 

Barbora Bušniaková VIII.A 
Matematická 

olympiáda 
Z8 – 4. miesto Ing. Krišková 

Adela Vinczeová IX.B 
Matematická 

olympiáda 

Z9 úspešná 

riešiteľka 
Mgr. Líšková 

Lucia Zaiknerová IX.A 
Matematická 

olympiáda 

Z9 úspešná 

riešiteľka 
Mgr. Široký 

Lenka Šušková 

Patrik Pizúr 
VIII.A Technická olympiáda 4. miesto okres Mgr. Široký 

Marek Holečka VII.A Technická olympiáda 3. miesto okres Mgr. Široký 

Marek Holečka VII.A Archimediáda 2. miesto okres Ing. Švecová 

Milada Bugárová VII.B Archimediáda 3. miesto okres Ing. Švecová 



 

27 
 

Meno žiaka Trieda Súťaž Umiestnenie Pripravoval 

Martin Chren VII.A Archimediáda 6. miesto okres Ing. Švecová 

Benjamín Korbela VII.A Archimediáda úspešný riešiteľ Ing. Švecová 

Tibor Korcsok VII.A Archimediáda úspešný riešiteľ Ing. Švecová 

Dominika Kušnieriková VII.B Archimediáda úspešný riešiteľ Ing. Švecová 

Lenka Šušková VIII.A Fyzikálna olympiáda 2. miesto okres Ing. Švecová 

Michaela Hajdúová IX.B Chemická olympiáda úspešný riešiteľ Ing. Švecová 

Milada Bugárová VII.B Dejepisná olympiáda 5. miesto okres Mgr. Tóthová 

Veronika Szillerová VII.B Dejepisná olympiáda úspešná riešiteľka Mgr. Tóthová 

Lenka Šušková VIII.A 
Dejepisná olympiáda 1. miesto okres, 

postup na kraj 
Mgr. Tóthová 

Barbora Bušniaková VIII.A Dejepisná olympiáda 4. miesto okres Mgr. Tóthová 

Adela Vinczeová IX.B Dejepisná olympiáda 3. miesto okres Mgr. Tóthová 

výber žiakov 6.r. Na bicykli bezpečne 6. miesto okres Mgr. Kováč 

Michaela Hajdúová IX.B 
… a Slovo bolo u 

Boha 
úspešná riešiteľka Mgr. Tóthová 

Michaela Hajdúová IX.B OSJL 5. miesto okres Mgr. Minárová 

Tomáš Pál V.A OANJ 5. miesto kraj Mgr. Ginzeryová 

Lenka Jakubíková IX.B OANJ 2. miesto okres Mgr. Ginzeryová 

Lukáš Jaslovský VII.B OANJ 5. miesto okres Mgr. Ginzeryová 

 

Názov športovej 

súťaže 

Miesto 

OK 

Miesto 

KK 

Miesto 

CK 

Meno žiaka Trieda Zodpovedný 

cezpoľný beh  žiakov   
11.   

Valkovič, Pizúr, 

Kvanka 

VIII.A 

VII.A 

Líšková 

 

cezpoľný beh  žiačok 
8.   

Murajdová, Hancková, 

Kupčová 

IX.B 

VII.A 

Líšková 

 

bedminton žiakov     
1. 2.  

Korbela,  

Valkovič 

VII.A, 

VIII.A 

Líšková 

 

bedminton žiačok    
5.- 8.   

Kráľová,  

Šipošová 

IX.B 

VIII.A 

Líšková 

 

stolný tenis žiakov 
4.   

Korbela, Holečka, 

Kvanka,  Beňo 

VII.A 

VIII.A 

Kováč 

florbal žiakov 
4   

družstvo 7. – 9- 

roč. 

Kováč 

gymnastický štvorboj 

kategória A žiaci 

kategória B žiaci 

kategória C žiaci 

4. 

5. 

2. 

  

 

družstvá 

  

Cucorová 

Kováč 
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Názov športovej 

súťaže 

Miesto 

OK 

Miesto 

KK 

Miesto 

CK 

Meno žiaka Trieda Zodpovedný 

gymnastický štvorboj 

kategória A žiačky 

kategória B žiačky 

kategória C žiačky 

 

2. 

2. 

1. 

 

 

 

4. 

 

 

družstvá 
 Líšková 

Henčeková 

malý futbal ml. žiaci 7.   družstvo  Kováč 

MŠO 6. 

celkovo 
  

družstvá  Líšková 

plážové hry – 

prehadzovaná mix 
4.   

družstvo  Henčeková 

Veľká väčšina vyučujúcich kvalitne a intenzívne pripravovala svojich žiakov na vedomostné, 

umelecké a športové súťaže, čo sa prejavilo v poprednom umiestnení žiakov. 

Opatrenia na zlepšenie úrovne výchovy a vzdelávania 

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

časti uvádzame nasledovné opatrenia účinné už v predchádzajúcich školských rokoch 

- výučba cudzieho jazyka od prvej triedy   

- výučba ANJ lektorom 

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

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

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

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

na programoch školy (benefičný koncert, Majáles)  

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

-vyučovacími výsledkami zviditeľniť školu najmä v priľahlých častiach školy 

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

a starých rodičov žiakov 

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

rovnomerného zastúpenia akcií počas roka 

- povinnosť zodpovedného pedagóga informovať o konaní akcie a jej vyhodnotenie 

prostredníctvom webu príp. ďalších médií; 

- účasť pedagogických zamestnancov na akreditovaných školeniach a seminároch 

n) Voľnočasové aktivity 

V septembri 2016 boli vydané vzdelávacie poukazy pre všetkých žiakov školy. 92,60 % 

žiakov si uplatnilo poukazy v 24 krúžkoch. Potrebnú časovú dotáciu nesplnili 4 žiaci. Žiaci 

pracovali v nasledovných záujmových útvaroch: 

Krúžky športového typu: 

- športové hry  PaedDr. Földesiová 

- tenisový krúžok  Mgr. Šturc 
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- cyklistický Mgr. Šturc 

- športový Mgr. Loskotová 

- futbalový p. Loskot 

- spoločenský tanec sl. Mlynková 

- stolný tenis Ing. Švecová 

 

Krúžky umeleckého typu: 

- detský folklórny súbor Vinička Mgr. Cucorová  

- hra na hudobný nástroj Mgr. Gurišová 

- výtvarný krúžok Mgr. Bobová 

- divadelný krúžok Mgr. Gurišová 

- svet cez objektív Mgr. Minárová 

 

Vedomostné krúžky: 

- cvičenia zo SJL (3 krúžky) Mgr. Tóthová, Mgr. Minárová 

- anglický jazyk Mgr. Ginzeryová 

- prírodovedný krúžok PaedDr. Kósová  

- počítačový krúžok (3 krúžky) PaedDr. Imreová 

- fyzikálny krúžok  Ing. Švecová 

- matematický (3 krúžky) Ing. Krišková, Mgr. Líšková 

  

 

o) Spolupráca školy s inými subjektami 

 

Škola spolupracuje s mnohými kultúrno-spoločenskými organizáciami – Tekovské múzeum 

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

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

Leviciach, TŠK Junilev v Leviciach, Domov dôchodcov v Leviciach. Táto spolupráca je 

veľmi plodná pri organizovaní rôznych kultúrnych, spoločenských a športových podujatí.  

 

Spolupráca s ostatnými školami 

 

Spolupracujeme s MŠ na Hlbokej ulici, Vojenskej ulici, v Kalinčiakove a ZŠ Santovka, ZUŠ 

Levice. Deti zo škôl sa zúčastňujú našich podujatí – Deň otvorených dverí, majáles, benefičný 

koncert. 

 

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

vystúpeniami (benefičný koncert, majáles), zúčastňujeme sa vzájomných kultúrnych akcií, 

otvorených hodín u prvákov, vítania jari, rozlúčka s MŠ a pod. Veľmi úspešná je aj 

spolupráca s jazykovou školou PRIMA,  s ktorej pomocou sa nám podarilo zabezpečiť lektora 

na pravidelnú výučbu anglickéh jazyka v 2., 5. a 6. ročníku. 

 

Spolupráca s Tekovskou knižnicou a Tekovským múzeom v Leviciach  
 

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

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

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

čase. Žiaci 2. - 4. ročníka sa zapájajú do súťaže TK Čítam, čítaš, čítame. V poradí 25. ročník 

bol úspešný pre žiakov  III. A  triedy, kde žiaci získali výborné 1. miesto vo svojej kategórii. 

Obľúbenými sa stali spoločné podujatia s ŠKD, tematické popoludnia v knižnici, hlasné 
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čítanie, Týždeň mozgu, Deň ľudovej rozprávky, celé Slovensko číta deťom, rozprávkové 

popoludnia v knižnici , deň ľudovej rozprávky. 

 

Škola úzko spolupracuje s Tekovským múzeom v Leviciach pravidelnými návštevami výstav 

a rôznych expozícií.  

 

Spolupráca s CPPPaP, špeciálnymi pedagógmi, logopédom, integrácia žiakov 

 

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

odbornú pomoc. V školskom roku 2016/2017 sme mali 24 integrovaných žiakov s 

individuálnym vzdelávacím programom na základe odporúčania psychologickej 

a špeciálnopedagogickej poradne. Na 1. stupni sú integrovaní 7 žiaci, pravidelne s nimi 

pracuje školský špeciálny pedagóg, s jedným žiakom aj asistent učiteľa.  Na 2. stupni sú 14 

žiaci s vypracovaným individuálnym vzdelávacím programom, z toho k jednému žiakovi je 

pridelený asistent učiteľa. 

Spolupráca s CPPPaP je na  dobrej úrovni. 

Počet integrovaných žiakov: 24 

Počet oslobodených od povinnosti dochádzať do školy zo zdravotných dôvodov: 2 

Logopedická starostlivosť: 0 

 

Spolupráca s rodičmi 

 

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

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

posedeniach, otvorených hodinách a pri ďalších rôznych príležitostiach.  

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

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

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

oboznamovaní s výchovno-vzdelávacími výsledkami žiakov na zasadnutiach rodičovského 

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

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

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

činnosti a využívaniu finančných zdrojov rodičovského združenia. 

Za tradičnú spoluprácu považujeme uskutočnenie plesu rodičov, pedagógov a priateľov školy, 

taktiež veľmi úspešné boli podujatia, na ktorých sme si uctili starých rodičov našich žiakov 

(Deň seniorov, stretnutie so starými rodičmi), benefičný koncert a majáles.  

 

Sponzorstvo 

 

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

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

patrí:  
RZ pri.ZŠ Školská 14 v Leviciach 

CA Eden - p. Chovan 

Andritz Kufferath s.r.o. -  p. Zacher 

Ovocie zelenina - p. Henžel 

Pekáreň Kozárovce, pekáreň Nová Dedina 

Agentúra BOZP - p. Loskot 

Strechy Mészáros s.r.o. - p. Mészáros 

Jazyková škola PRIMA - p. Labudová 
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Cloetta Slovakia s.r.o., Levice 

rodina Korbelová 

 

 

Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 14. septembra 2017 

 

Členovia Rady školy a CV RZ boli so správou oboznámení dňa 23. októbra  2017. Rada školy 

odporúča schváliť predloženú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Peter Šturc Ing. Matej Haško Mgr. Dáša Tarišková 

 riaditeľ školy    predseda CV RZ   predseda rady školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyjadrenie zriaďovateľa: 


