
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2012/2013 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z. z. 

 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola Kanianka, Ul. SNP 587/4, 972 17 Kanianka  

Adresa školy Ul. SNP 587/4, 97217 Kanianka 

Telefón 046/ 5400530 

E-mail zakladna.skola.kanianka@gmail.com 

web stránka zskanianka.edupage.org 

Zriaďovateľ Obecný úrad  Kanianka 

 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľka Mgr. Jana Stančeková 046/5400530  0917 977 392 janastancek@gmail.com 

ZRŠ Mgr. Eduard Čibik 046/5400530   edo.cibik@gmail.com 

ZRŠ Mgr. Magdaléna Píšová 046/5400530   magpis@centrum.sk 

 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda Ing. Jozef Jendrišák   

pedagogickí zamestnanci Mgr. Antónia Pipíšková   

  Mgr. Katarína Krajčiová   

ostatní zamestnanci Edita Makranská   

zástupcovia rodičov Ing. Mária Minichová    

  Miroslava Hollá   

  Roland Šipoš   

  Ľuboš Lipovský   

zástupca zriaďovateľa Ing. Igor Hraňo   

iní Mgr. Andrea Filt   

  Mgr. Antónia Píšová   

 

 



Poradné orgány školy   

Názov MZ a PK Vedúci 
Zastúpenie 

predmetov 
Poznámka 

MZ 1. - 2. ročník 
Mgr. Ľubica 

Gromová 

všetky v 1. - 2. 

ročníku 
  

MZ 3. - 4. ročník 
Mgr. Janete 

Simonová 

všetky v 3. - 4. 

ročníku 
  

PK Jazyk a komunikácia 
Mgr. Denisa 

Richterová 
SJL, ANJ, NEJ 

Slovenský jazyk, Anglický jazyk, 

Nemecký jazyk 

PK Človek a spoločnosť 
Mgr. Katarína 

Krajčiová 
DEJ, GEO, OBN Dejepis, Geografia, Občianska náuka 

PK Človek a hodnoty 
Mgr. Mária 

Tužinská 
ETV, NAV Etická výchova, náboženská výchova 

PK Matematika a práca s 

informáciami 

Mgr. Daria 

Lubiková 
MAT, INF, INV 

Matemtika, Informatika, Informatická 

výchova 

PK Človek a príroda 
Mgr. Marcela 

Karaková 

FYZ, CHEM, 

BIO 
Fyzika, Chémia, Biológia 

PK Zdravie a pohyb 
Mgr. Helena 

Heráková 
TSV Telesná a športová výchova 

PK Človek a svet práce Mgr. Oliver Smida SVP, TECH Svet práce, Technika 

PK Umenie a kultúra 
Mgr. Magdaléna 

Štangová 

HUV, VYV, 

VYU 

Hudobná výchova, Výtvarná 

výchova, Výchova umením  

 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov sa počas školského roka neustále mení. Na začiatku školského roka 2012/2013 sme mali 330 

žiakov. Školský rok sme končili s počtom žiakov 324 v 18-tich triedach. 

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

počet tried 2 2 2 2 1 2 3 2 2 18 

počet žiakov 39 33 35 33 29 34 57 32 32 324 

 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2012: súčet/ počet dievčat 45/25 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2012: súčet / počet dievčat 40/24 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat 6/1 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2013 

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

počet žiakov 1 2       32 35 



§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  Gym 8.roč Gym 4.roč OA SOŠ SOU OU Spolu 

prihlásení 2 7 6 15 4 0 34 

prijatí 2 7 6 15 4 0 34 

% úspešnosti 100 100 100 100 100 0 100 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO DEJ FYZ GEO HUV CHEM INV INF MAT NEJ OBN PRV PRI SJL 

1.A 1         1       1,05       1,05 1,2 

1.B 1         1       1,16       1 1,21 

2.A 1         1   1   1,44       1 1,31 

2.B 1         1   1   1,41       1 1,29 

3.A 1         1   1   1,41     1 1,41 1,53 

3.B 1,17         1   1   1,5     1 1,06 1,44 

4.A 1,06         1   1   1,47     1 1,24 1,71 

4.B 1,19         1   1   1,63     1 1,25 1,63 

5.A 1,72 1,28 1,41   1,59 1     1 1,79   1     1,55 

6.A 1,53 1,42 1,74 1,79 1,63 1 1,47   1 1,74 1,32 1     1,84 

6.B 2,13 1,53 1,6 2 2,07 1 2,2   1 2,2 1,6 1,07     2,13 

7.A 2,33 2 2 2,05 1,86 1,1 2,05   1 1,95 1,33 1,19     1,76 

7.B 2,67 2,17 2,17 2,61 2,17 1,06 2,11   1,11 2,22 1,72 1     2,06 

7.C 2,17 1,72 1,94 2,06 1,61 1 1,83   1,06 1,67 1,17 1,22     2,17 

8.A 2,18 1,29 1,65 1,82 1,47   1,88   1 2,06 1,35 1,06     2,12 

8.B 2,67 1,87 2,47 2,47 2,07   2,47   1 2,53 2 1,13     2,33 

9.A 2 1,94 2 1,81 2,13 1 2,38   1 1,81 1,44 1,5     2,06 

9.B 3 2,06 2,31 2,63 2,44 1 3,06   1,06 3 2,19 1,44     2,5 

 

Trieda SPR SVP TECH TSV TEV TVČ VLA VYU VYV 

1.A 1       1 1     1 

1.B 1       1 1     1 

2.A 1       1 1 1,06   1 

2.B 1       1 1 1,12   1 

3.A 1       1 1,06 1,29   1 

3.B 1       1 1 1,22   1 

4.A 1       1 1 1,41   1 

4.B 1       1 1,13 1,25   1 

5.A 1 1   1         1,03 

6.A 1 1   1         1 

6.B 1 1,07   1,07         1,07 

7.A 1 1,1   1         1,14 

7.B 1 1,22   1,06         1,06 

7.C 1 1   1         1,06 

8.A 1,12   1,06 1       1   

8.B 1   1,53 1       1,33   

9.A 1   1 1       1   

9.B 1,06   1 1,07       1,13   



Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 20 20 0 0 

1.B 19 19 0 0 

2.A 16 16 0 0 

2.B 17 17 0 0 

3.A 17 17 0 0 

3.B 18 18 0 0 

4.A 17 17 0 0 

4.B 16 16 0 0 

5.A 29 29 0 0 

6.A 19 19 0 0 

6.B 15 15 0 0 

7.A 21 21 0 0 

7.B 18 18 0 0 

7.C 18 18 0 0 

8.A 17 16 1 0 

8.B 15 15 0 0 

9.A 16 16 0 0 

9.B 16 16 0 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

žiaka 

1.A 20 1144 57,20 1144 57,20 0 0,00 

1.B 19 1212 63,79 1212 63,79 0 0,00 

2.A 16 1016 68,00 1016 68,00 0 0,00 

2.B 17 800 47,06 800 47,06 0 0,00 

3.A 17 1021 60,06 1021 60,06 0 0,00 

3.B 18 907 50,39 907 50,39 0 0,00 

4.A 17 1029 60,53 1029 60,53 0 0,00 

4.B 16 1271 79,44 1271 79,44 0 0,00 

5.A 29 2832 97,66 2832 97,66 0 0,00 

6.A 19 1656 87,16 1656 87,16 0 0,00 

6.B 15 1163 77,53 1163 77,53 0 0,00 

7.A 21 2156 102,67 2156 102,67 0 0,00 

7.B 18 1473 81,83 1473 81,83 0 0,00 

7.C 18 1511 83,94 1511 83,94 0 0,00 

8.A 17 1160 68,24 1125 66,18 35 2,06 

8.B 15 1553 103,53 1553 103,53 0 0,00 

9.A 16 1769 110,56 1769 110,56 0 0,00 

9.B 16 2073 129,56 2070 129,38 3 0,19 

 

 



Výsledky externých meraní 

Celoslovenského merania TESTOVANIE 9 - 2013 sa zúčastnili všetci naši deviataci (okrem jednej žiačky, 

ktorá sa vrátila zo zahraničia v októbri 2012 a nebolo možné ju spätne zapísať do systému testovania), a to 

hneď v hlavnom testovaní 13. marca 2013. V šk. roku 2012/2013 sme mali 5 žiakov so ŠVVP (špeciálne 

výchovno-vzdelávacie poruchy) a týmto bol poskytnutý dlhší čas na zvládnutie úloh.. Pre zabezpečenie 

korektného testovania bol dozor v triedach a na chodbách zabezpečený učiteľmi a učiteľkami z iných škôl. 

Recipročne naša škola uvoľnila v tento deň 5 našich pedagógov, ktorí vykonali dozor v iných školách 

prievidzského okresu.  

Ďalšie informácie k celoslovenskému testovaniu žiakov sú v prehľadnej tabuľke, z ktorej je zrejmé, že 

výsledky dopadli veľmi dobre nielen v porovnaní s celoslovenským priemerom, ale aj v rámci okresu, kde 

sme sa v Matematike umiestnili na 2. mieste a zo Slovenského jazyka na 6. mieste, spomedzi všetkých 

základných škôl v prievidzskom okrese. 

Názov 
Počet 

žiakov 

Úspešnosť v 

% 

Celoslovenský priemer 

v % 

Rozdiel 

% 

9. A trieda v 

% 

9. B trieda v 

% 

Testovanie 

SJL 
31 71,74 67,51 4,23 75,25 63,75 

Testovanie 

MAT 
31 71,77 60,07 11,70 75,94 63,13 

 

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Základná škola školskom roku 2012/2013 plne nabehla na školský program ISCED1 a ISCED2. Cudzí jazyk 

(Anglický jazyk) sa učili už aj prváci a druháci jednu hodinu týždenne, aby sme zachovali kontinuitu s 

Materskou školou v Kanianke. Druhý cudzí jazyk (Nemecký jazyk) sa žiaci učili v šiestom, siedmom, 

ôsmom a deviatom ročníku po jednej hodine týždenne. Tak, ako aj v predchádzajúcich rokoch, sme výrazne 

posilnili predmety zvyšujúce zručnosť našich žiakov. Jedná sa o Svet práce v piatom, šiestom, siedmom 

ročníku a Technika v ôsmom a deviatom ročníku.  

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried v ročníku 2 2 2 2 1 2 3 2 2 18 

ISCED I / / / /           8 

ISCED II         / / / / / 10 

Nepovinné predmety 

Keďže nová koncepcia základného školstva ISCED1 a ISCED2 umožňuje variabilitu vyučovania 

jednotlivých predmetov, nie je nutné zavádzať nepovinné predmety, a preto ani naša škola v šk. roku 

2012/2013 nemala žiadny nepovinný predmet. Poobedné vyučovanie bolo plne využívané na voľnočasové 

aktivity, záujmové krúžky. Taktiež k tomu prispela aj vyššia týždenná dotácia vyučovacích hodín pre 

jednotlivé ročníky. Počas štyroch rokov, na ročníkoch 1 - 4 je minimálna týždenná povinnosť 96 hodín, 

ktoré sú rozdelené nasledovne. V prvom ročníku 22 hodín, v druhom ročníku 23 hodín, v treťom ročníku 25 

hodín a v štvrtom ročníku 26 hodín. Počas piatich rokov, v ročníkoch 5 - 9, je minimálna týždenná 

povinnosť 146 hodín, ktoré sú rozdelené nasledovne. V piatom ročníku 27 hodín, v šiestom ročníku 29 

hodín, v siedmom ročníku 30 hodín, v ôsmom ročníku 30 hodín a v deviatom ročníku 30 hodín. Je to o dosť 

viac, ako to bolo po minulé roky, čo samozrejme kladie väčšie nároky na žiakov a učiteľov a výrazne sa tým 

zaťažuje aj ročný rozpočet školy. 

 



Rozširujúce hodiny 

V minulom školskom roku 2012/2013 naša škola už úplne prešla na nový školský systém ISCED 1, ISCED 

2 a teda sme nemali v žiadnej triede rozširujúce hodiny. Po novom máme len hodiny, ktoré sú voliteľné. Na 

ročníkoch 1 – 4, ich je 20 a na ročníkoch 5 - 9 máme k dispozícií 31 voliteľných hodín. Tieto hodiny sú 

použité na posilnenie existujúcich predmetov podľa potrieb školy. Od budúceho školského roka 2014/2015 

chce ministerstvo školstva počty voliteľných hodín znížiť a viac zosúladiť počty hodín jednotlivých 

predmetov na všetkých základných školách. 

 

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov 

Prvého ročníka 2 39 

Bežných tried 16 285 

Spolu 18 324 

 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer: 

V školskom roku 2012/2013 mali všetci pedagogickí zamestnanci uzavretý pracovný pomer na dobu 

neurčitú. Jedna pani učiteľka bola na rodičovskej dovolenke. Všetci nepedagogickí zamestnanci majú 

pracovné zmluvy uzavreté na dobu neurčitú. V školskom roku 2012/2013 bolo zamestnaných 10 

nepedagogických pracovníkov: 2 pracovníčky ekonomického úseku, 1 pomocný administratívny pracovník, 

1 školník a 6 upratovačiek. V júli 2013 odišla do dôchodku jedna pani upratovačka a v rámci 

racionalizačných opatrení toto pracovné miesto bolo v našej škole zrušené. Tie isté opatrenia (v dôsledku 

znižovania počtu žiakov) sa dotkli aj pedagogických zamestnancov a boli zrušené 2 pracovné miesta. V 

školskej jedálni sa počet zamestnancov oproti predchádzajúcemu roku nemenil: 1 vedúca jedálne, 1 hlavná 

kuchárka, 1 pomocná kuchárka a 3 pomocné sily. Pomocný administratívny pracovník a tri pomocné sily v 

ŠJ pracovali na znížený úväzok.  

Dohodu o pracovnej činnosti malo uzavretú:  

- 20 pedagogických zamestnancov (vykonávali činnosť v záujmových krúžkoch) 

- 6 nepedagogických zamestnancov (počas krátkeho zastupovania PN alebo čerpania dovoleniek 

upratovačiek). 

 

Pracovno-právny vzťah Počet pedag. zamestnancov Počet nepedag. zamestnancov 

Pracovná zmluva 28 16 

Dohoda 20 6 

Plný úväzok 19 12 

Znížený úväzok 8 4 

Rodičovská dovolenka 1 0 

 

 



Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

V školskom roku 2012/2013 učilo na Základnej škole Kanianka 27 plne kvalifikovaných, vysokoškolsky 

vzdelaných učiteľov. V školskom klube pracovali 2 vychovávateľky s patričnou kvalifikáciou, 

stredoškolským vzdelaním.  

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 27 27 

vychovávateľov 0 2 2 

asistentov učiteľa 0 0 0 

Špeciálny pedagóg 0 0 0 

 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Nástupom novej koncepcie školstva ISCED1, ISCED2, sa môžeme len s ťažkosťou vyjadrovať o 

kvalifikovanosti, či nekvalifikovanosti vyučovania podľa aprobácie. Vznikli nové predmety, ktoré môžeme 

posudzovať asi len na základe príbuznosti s tou, alebo onou aprobáciou z minulých rokov tak, ako ich 

poznáme. Môžeme uviesť príklady. Učíme nový predmet Výchova umením, ale na vysokej škole ešte len 

pripravujú študentov s takouto aprobáciou. Najbližšie k nej majú učitelia, ktorí vyštudovali výtvarnú 

výchovu, hudobnú výchovu a dejiny. Alebo ďalší príklad: nový predmet Svet práce. V tomto predmete sú 

obsiahnuté také témy ako (pestovateľské práce, aranžovanie, práca s papierom, s drevom, s plastmi, s 

kovom, varenie, rodičovská príprava, technická výchova a pod.) takže tu sa "nájde" pravdepodobne každý 

pedagóg, ktorý má vzťah k akejkoľvek manuálnej zručnosti. Alebo vznikli úplne nové predmety, na ktoré 

nebude aprobačná odbornosť asi nikdy. Napríklad Tvorivé čítanie, Mladý záchranár. Takže pri posudzovaní 

kvalifikovanosti sa zameriame len na aprobácie, kde je to jednoznačné a sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

5. A Výtvarná výchova 2 

6. B, 6. B, 8. A, 8. B Občianska náuka 4 

6. A, 6. B, 7. A, 7. B dievčatá Telesná výchova 4 

6. A diev., 7. A chlapci, 8. A Informatika 2 

 

§ 2. ods. 1 h 

 

Vzdelávanie zamestnancov 

V školskom roku 2012/2013 absolvovalo viacero zamestnancov aktualizačné a inovačné vzdelávanie pre 

potreby našej školy. Niektoré vzdelávania sú odmeňované kreditmi, ktoré ak sú uznané, môžu prispieť aj k 

zvýšeniu základného platu pedagogického zamestnanca o 6 alebo 12 percent. Okrem toho minulý školský 

rok riaditeľka školy Mgr. Jana Stančeková a zástupca riaditeľa školy Mgr. Eduard Čibik úspešne ukončili 

dvojročné funkčné inovačné vzdelávanie, ktoré im vyplýva zo zákona § 40 ods. 6 zákona č. 317/2009 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a ktoré musí absolvovať vedúci pracovník každých 6 rokov. Zástupkyňa 

riaditeľa školy pre prvý stupeň Mgr. Magdaléna Píšová ukončí funkčné vzdelávanie v šk. roku 2013/2014. V 

školskom roku 2013/2014 sa viacero pedagogických zamestnancov zúčastnilo vzdelávania na zvýšenie 

svojej kvalifikácie. 

 



Ďalšie vzdelávanie 
Počet absolventov v šk. roku 

2012/2013 

Počet 

študujúcich 

Počet 

absolventov 

1.kvalifikačná skúška 0 0 18 

2.kvalifikačná skúška 0 0 0 

aktualizačné štúdium 7 2 12 

špecializačné inovačné 

štúdium 
2 1 2 

špecializačné kvalifikačné 0 0 0 

doplňujúce pedagogické 0 0 2 

vysokoškolské pedagogické 0 0 25 

vysokoškolské nepedagogické 0 0 1 

 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Nadaní a talentovaní žiaci boli podporovaní tvorivými činnosťami a súťažami:  

 Literárne súťaže:      

Hviezdoslavov Kubín   

Víťazi   I. kategórie   poézia Roland Kotian,próza Lucia Balážová                

  II. kategórie   poézia Enriko Janek,próza Emilia Thea Filt    

  III. kategórie  próza Adriána Čechová 

sa so svojimi ukážkami predviedli v okresnom kole v Prievidzi dňa 10.apríla 2013. Emiliu Theu Filt, ktorá 

bola v zahraničí, nahradil v II. kategórii v prednese prózy Jakub Borko. 

 Šaliansky Maťko  

Do okresného kola postúpili víťazi: Lucia Balážová, Enriko Janek a Jakub Gregorovič. Enriko Janek si 

v II. kategórii vybojoval pekné 3.miesto.  

 Štúrov a Dubčekov Uhrovec - súťaž v rétorike. 

Školského kola sa zúčastnili 1-2 zástupcovia každej triedy 4. až 9.ročníka. Najviac sa darilo Enrikovi 

Janekovi a Andrei Minichovej. Obaja mali reprezentovať našu školu v okresnom kole v Prievidzi dňa 

26.marca 2013. Keďže bol Enriko Janek v tom čase chorý, zastupovala nás len Andrea Minichová. 

 Hláskovanie 

Do triedneho kola sa zapojili všetci žiaci 1.a 2. ročníka 

 Víťazi :   Nosianová Andrea Klára                           

 Šípošová Louise                        

 Štrohnerová Laura                        

 Šušol Andrej a Miklošová Natália 

 

 



Čítanie s porozumením 

1.ročník - orientačný test na konci školského roka v čítankovom období.                

Víťazi s najväčším počtom bodov :Uramová Jasmína, Tomáš Čertík 

 Spevácke súťaže: 

Slávik Slovenska 

Dňa 10. 4. 2013 sa konala školská spevácka súťaž v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik 

Slovenska. Súťažilo sa v troch kategóriách. Do súťaže sa zapojilo 14 žiakov, ktorí si vybrali piesne z 

bohatstva slovenského folklóru. Odborná porota si vypočula nádherné melódie z rôznych regiónov 

Slovenska. Zazneli clivé intonácie z Kysúc, Horehronia, verbunky zo Šariša, Gemera, ľúbostné piesne zo 

Záhoria a Slovensko- moravského pomedzia. Porota vybrala nasledovných víťazov: 

I. kategória:     1. miesto - Dominika Kurbelová,        

             2. miesto - Juraj Lubik,                                

             3. miesto - Timea Rakytková a Dominika Bokorová, 

II. kategória:   1. miesto - Martin Baláž,                                

             2. miesto - Karolína Erneyová,                                

             3. miesto - Enriko Janek, 

III. kategória:  1. miesto - Dominika Dubcová,  

                        2. miesto - Monika Mečárová,          

             3. miesto - Mária Šimurková, 

 Slávik Slovenska 2013 - okresné kolo 

Našu školu reprezentovali dňa 7. 5. 2013 v CVČ v Prievidzi:      ;  

 v I. kategórii: Dominika Kurbelová        

 v II. kategórii Martin Baláž        

 v III. kategórii Dominika Dubcová. 

Martin Baláž v okresnej súťaži získal cenné 1. miesto s postupom do krajského kola. Konalo sa dňa 

29.5.2013 v budove ZUŠ Karola Pádivého v Trenčíne. Martin zaujal porotu umeleckým prejavom, 

prednesom a vystupovaním. V rámci tvrdej konkurencie získal cenu poroty. 

          Matematické súťaže a testovanie logických schopností.  

Zapojili  sme sa do:                                 

- Celoštátnej matematickej súťaže „MATEMATICKÝ KLOKAN 2013“ sa zúčastnilo 45 žiakov našej 

školy. Žiakov 2. stupňa zastupovali 7 žiaci.                     

 Lucia Bieliková -získala titul Školský majster       

 Andrej Ambróz a Simona Mendelová - úspešní riešitelia.       

Notebook, ako výhru v tejto súťaži, nezískal nikto z našej školy. 

 - Matematický Klokanko – zapojených 13 žiakov z 1.ročník a 10 žiakov z 2. ročníka                  

Úspešní riešitelia: Šipošová Louise, Dominika Kurbelová 

 - 5.12.2012 – vedomostná súťaž VŠETKOVEDKO                                       

Z našej školy získali titul VŠETKOVEDKO za perfektné umiestnenie v súboji žiaci:   

 Andrej Ambróz a Simona Mendelová        

 Janka Heráková, Martin Petrík a Enriko Janek                                

Svojimi odpoveďami sa zaradili medzi 30% najmúdrejších detí.                                     



Titul VŠETKOVEDKOV UČEŇ  získali Marek Šimurka a Damián Duchoň, Pavla Bulinová a Lucia 

Balážová a Christiána Guľová. 

  – Pytagoriáda  

Do okresného kola postúpili:           

 - 3. ročník                                           
Daumerová Natália , Bieliková Lucia,          

 - 4. ročník                                                   
Mendelová Simona, Dubcová Sabína      

2. stupeň  Do školského kola sa zapojilo 43 žiakov                
A tu sú víťazi:             
 - 5. ročník                          
úspešní riešitelia v školskom aj obvodnom kole - J. Heráková, E. Janek,  
 - 6. ročník             
úspešní riešitelia v školskom kole - M. Bielik, L. Antol,   
              - 7. ročník             
úspešná riešiteľka školského aj obvodového kola - R. Juríková,    
               - 8. ročník                       
úspešní riešitelia školského kola  - B. Andel, L. Hollá (úspešná aj v obvodovom kole) 

 - Pikomat - R. Juríková, - celoslovenská súťaž - 3. miesto - úspešný riešiteľ 

 - KOMPARO 2012/13 - testovanie žiakov 9. ročníka                   

   Na testovaní sa zúčastnilo 20 657 žiakov zo 734 škôl. Z našej školy sa na testovaní z oboch predmetov    

   zúčastnilo 31 žiakov. Celkové výsledky z jednotlivých predmetov:  

   - Slovenský jazyk a literatúra - priemerná úspešnosť testovaných žiakov našej školy - 60,2%,                                                                                                                                                                                                                                                                                       

      priemer SR - 54,8%                                                  

   - Matematika - priemerná úspešnosť testovaných žiakov našej školy - 53,1%, priemer SR - 50,5%.       

  Výsledkami našich žiakov v SJL a MAT sme sa zaradili medzi 25% najúspešnejších škôl.   

 Informatické súťaže: 

- iBobor  - celoštátna a celoeurópska informatická súťaž žiakov 2. – 9. ročníka. Do súťaže sa celkovo 

zapojilo 50 žiakov. Žiadny z nich sa bodovo v súťaži nepresadil. 

- imagineLogoCup – programovacia súťaž. Do súťaže sa celkovo zapojili 2 žiaci 8. – 9. ročníka. Nakoľko 

sa programovaniu žiaci nevenujú aktívne, nikto z nich nepostúpil do celoslovenského kola. 

 Výtvarné súťaže: 

Vyhlasovateľ Kultúrne stredisko Kanianka        

 a) Moje prázdniny           

 b) Keď sa zima opýta           

 c) Zimné radosti a radovánky - Lucia Bieliková obsadila 1. miesto, cenu si prevzala                                

               v Dubnici nad Váhom 

           d) Sv. Cyril a Metod na Slovensku                   

V decembri 2012 boli ocenení – Damián Duchoň 1. miesto (prácami prispeli Grolmus, Bulínová, Štorcelová, 

Beňadiková, Senko, Richvalská, Kotianová) 

Vyhlasovateľ Porfix – Zdravé bývanie :                                  

Ocenení .–   Ambróz Andrej                                

 Mendelová Simona         

 Kekely Dávid    



Vyhlasovateľ Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.             

– pri príležitosti Svetového dňa vody. Úlohou bolo vytvoriť  „Vodný kalendár“.                

Do súťaže sa zapojila 1.A, 1.B, 4.A, 4.B, 3.A, 3.B -  každá trieda s kolektívnou prácou     

Vyhlasovateľ súťaže Tatranský okrášľovací spolok TOS Starý Smokovec - medzinárodná detská 

výtvarná súťaž Človek na horách                       

Súťaže sa mohli zúčastniť deti z krajín V4. Súťažilo sa v troch kategóriách zaslaním obrázku vo formáte A3 

a ľubovoľnej technike na tému Človek na horách. Do súťaže sme prihlásili 10 prác žiakov II. stupňa, ktorí 

prezentujú 3.kategóriu. 

Čo ukážeš priateľom . ocenené Minichová Paulína, Nosianová Andrea Klára 

Európa v škole (medzinárodný projekt) – vo februári 2013 prebehlo školské kolo. 

Motto 60. ročníka bolo: "EURÓPA OBČANOM - OBČANIA EURÓPE". Súťaž prebiehala v troch 

kategóriách a zapojili sa do nej takmer všetci žiaci. Súťažilo sa vo výtvarnej a literárnej oblasti.  

- výtvarná časť                                 

Spomedzi vystavených 99 výtvarných prác odborná porota vybrala nasledovných víťazov: 

1. kategória: žiaci vo veku 6- 9 rokov      

 Téma: Európa- moja domovina. Predstav priateľom svoj región.                    

Víťazi: 1. miesto  Paulínka Minichová                     

 2. miesto  Paulínka Bulinová                   

 3. miesto  Andrej Lukáč  

2. kategória: žiaci vo veku 10- 12 rokov 

 Téma: Nájdené v Európe. Rôznorodosť kultúr – kultúra rôznorodostí.               

Víťazi: 1. miesto  Lucia Balážová                    

 2. miesto Patrik Senko                   

 3. miesto  Vanessa Vidová   

3. kategória: žiaci vo veku 13- 15 rokov      

 Téma: Zjednotená Európa- od konceptu k realite. Vývoj v Európe od priekopníkov európskej 

myšlienky cez dnešok k budúcnosti. Spojené štáty Európy?                 

Víťazi: 1. miesto  Jana Minichová                    

 2. miesto  Barbora Husárov                   

 3. miesto  Jana Minichová ml.  

- literárna časť 

Do školského kola boli odovzdané len dve práce, téma bola náročná a spracovať ju literárne bolo oveľa 

ťažšie ako výtvarne. V kategórii do 10 rokov to bola práca Maroša Kutliša a v kategórii do 13 rokov práca 

Jakuba Borku, ktorá postúpila aj do okresného kola.            

Dňa 5. 3. 2013 sa konala vernisáž, kde v krátkom kultúrnom programe zazneli piesni v podaní DSZ 

Pramienok, víťazné literárne útvary a boli ocenení víťazi výtvarnej časti. 

 Spoznaj Slovensko, mesto a krajinu partnera 

- projektová aktivita uskutočnená v rámci projektu Comenius.  Najlepšie práce boli vyhodnotené a ocenené 

v 2. kategóriách.                                                               

a) Projekty o hosťujúcich krajinách - 1. miesto: Róberta Juríková,, Lenka Minichová - všetky krajiny 

2.miesto: Stela Richterová - Nemecko, 3.miesto: Patrik Gregor - Turecko, Nikola Fomincevová, Michaela 

Pösová, Anita Šimurková – Turecko                                          

b) Projekty - regióny Slovenska - 1. miesto: Vanesa Píšová - Spiš, Valéria Barčinová  - Horehronie,   2. 

miesto: Jana Minichová, st. - Horné a Dolné Považie, 3.miesto Michal Liener - Abov. 



Realizovali sme aj ďalšie druhy súťaží a aktivít. Zapojili sme sa do školskej súťaže o návrh loga projektu 

Comenius a následne do medzinárodnej súťaže. A tu sú výsledky:                              

Školské kolo: 1. miesto Lenka Pálešová, Klára Richvalská, Barbora Husárová; 2. miesto Lenka Pálešová, 

Klára Richvalská, Barbora Husárová, Kristián Olejka, Ondrej Bugár,  Slávka Pálešová, 3. miesto Martina 

Altofová                                   

Medzinárodná súťaž o Comenius logo: víťaz - Martina Altofová , Základná škola Kanianka, Slovensko

                                          

Pri tvorení internetovej stránky o projekte Comenius  pomáhali a boli ocenení aj: Branislav Píš , Samuel 

Štorcel 

 Športové súťaže::  

13.11.2012 – obvodné kolo vybíjanej dievčatá (3. a 4. ročník)– 2. miesto 

12.11.2012 – obvodné kolo vo vybíjanej chlapci (3. - 4. ročník) – 2. miesto  

Malý futbal – Školský pohár – chlapci /5-7.roč/ 

Šimon Brindza, Ľuboš Mečiar, Mário Kračmer, Martin Radošinský, Kimi Perniš, Tobias Vlha, Roman 

Linder, Samuel Líška           

 Obvodové kolo- 1.miesto                               

 Obvodové finále – 1.miesto                        

 Okresné kolo- 2.miesto 

Malý futbal – Školský futbal – chlapci /7-9.roč/ 

Dávid Kliniec, Martin Hollý, Daniel Minich, Marek Kyseľ, Ondrej Bugár, Mário Móc, Martin Masár, 

Daniel Michalik, Mário Kračmer, Daniel Molnár 

Obvodové kolo- 2.miesto 

Veľký futbal- Coca-cola cup-chlapci /7-9.roč/  

Dávid Kliniec, Martin Hollý, Daniel Minich, Ondrej Bugár, Radoslav Kurpita, Šimon Brindza, Ľuboš 

Mečiar, Daniel Molnár, Mário Móc, Mário Kračmer, Martin Radošinský, Roman Linder, Samuel Líška, 

Milan Čatloš, Jaroslav Švarc                                           

 Obvodové kolo - 2.miesto 

Vybíjaná – dievčatá/5-7.roč./ 

Altofová Martina, Barčinová Nikola, Borková Viktória, Čechová Klaudia, Filt Emília Thea, Fomincevová 

Nikola, Froněková Erika, Heráková Janka, Hollá Adriána, Kmeťková Ema, Kolečániová Sandra, Minichová 

Eliška, Píšová Mia Mária, Vaňová Vanda, Vidová vanesa, Žigová Sabína        

 Obvodové kolo – 2.miesto 

Vybíjaná – chlapci/5-7.roč./ 

Rasťo Košťál, Daniel Molnár, Kevin Kočner, Milan Láder,  Mário Móc, Mário Kračmer, Samuel Líška, 

Roman Linder, Adrián Mráz, Ľuboš Mečiar, Šimon Brindza, Viktor Gežík, Martin Radošinský     

 Obvodové kolo – 1.miesto         

 Obvodové finále – 1.miesto          

 Okresné kolo – 2. miesto 

Hádzaná –dievčatá/7-9.roč/  

Barčinová Valéria, Čechová Adriána, Heráková Janka, Hollá Laura, Husárová Barbora, Chudá Kristína, 

Marková Sofia, Mečiarová Bronislava, Minichová Jana ml., Minichová Silvia, Richvalská Klára, Rybianska 

Radoslava, Švarcová Dominika         

 Obvodové kolo – 1.miesto         

 Obvodové finále – 1.miesto          



 Okresné finále – 1.miesto         

 Regionálne kolo – 3.miesto 

Vedomostná súťaž o olympizme - /7-9.roč/  

Bianka Kotríková, Barbora Husárová, Martin Bielik      

 Krajské kolo – 2.miesto 

 Hádzaná – chlapci/7-9.roč/ 

Radoslav Kurpita, Ondrej Bugár, Jaroslav Švarc, Róbert Bernát, Daniel Minich, Dávid kliniec, Martin 

Radošinský            

 Obvodné kolo – 2.miesto 

Atletika – chlapci/7-9.roč/ 

Marek Kyseľ, Daniel Michalík, Jakub Švorc, Martin Hollý, Róbert Bernát, Dávid Kliniec, Daniel Molnár, 

Samuel Horňák           

 Okresné kolo – 6.miesto                                       

Jednotlivci: Daniel Michalík – 2.miesto – skok do diaľky 

Atletika – dievčatá/7-9.roč/  

Barbora Husárová, Ema Kmeťková, Valéria Barčinová, Bianka Kotríková, Dominika Švarcová, Bronislava 

Mečiarová, Silvia Minichová, Henrieta Lipovská, Tímea Vlhová, Kristína Chudá    

 Okresné kolo – 2. Miesto                               

Jednotlivci: Barbora Husárová -1 miesto- skok do diaľky                          

         Ema Kmeťková – 2. Miesto – beh na 300m 

Futbal – dievčatá- školský pohár/5-7.roč/ 

Anna Hepnerová, Mia Mária Píšová, Martina Altofová, Sandra Kolečániová, Sabína Žigová, Janka 

Heráková, Henrieta Lipovská, Nika Fomincevová, Grétka Jendrišáková, Viktória Borková, Tímea 

Chalmovská            

 Obvodové kolo – 2.miesto 

Futbal – dievčatá – školský pohár/7-9.roč/ 

Čechová Adriána, Hollá Laura, Husárová Barbora, Chudá Kristína, Marková Sofia, Mečiarová Bronislava, 

Minichová Janaml., Minichová Silvia, Rybianska Radoslava, Švarcová Dominika   

 Obvodové kolo-1.miesto         

 Obvodové finále- 3.miesto 

Aktivity, ktoré sa konali mimo organizovania CVČ: 

         MDD- športový deň- žiaci 8.ročníka mali športové zápolenie so žiakmi z Nitrianskeho 

Pravna 

         Olympijský deň- športové dopoludnie a športové zápolenia v rôznych súťažiach(skok do 

diaľky, pretláčanie, hod na korfbalový kôš, preskoky cez švihadlo, štafetový beh). Na tomto 

podujatí sme zapojili aj projektových partnerov. Ďalej prebehli súboje krajín vo vybíjanej, 

floorbale aj futbale. 

         Beh Olympijského dňa- 21.6. 2012- celoslovenská aktivita, v ktorej bola zapojená celá 

škola t.j. cca 300 účastníkov ( žiaci boli ocenení medailami) 

 

 



  

         Dejepisná súťaž: 

- súťaže žiakov 6.-8. ročníka sa zúčastnilo 28 žiakov. Najlepšie práce boli vystavené na dejepisnej nástenke 

a medzi vyhodnotenými boli napr. práce Nikoly Barčinovej (K.Kolumbus), Stely Richterovej (Grécky 

Partenón) a Samuela Mečiara (2. Sv. vojna). Súťaž  sponzoroval Slovaktual. 

 Olympiády: 

 Matematická olympiáda 

 Z5 - úspešné riešiteľky v školskom kole - J. Heráková, R. Kohútová    

 Z6 - úspešní riešitelia v školskom kole - J. Grolmus, M. Bielik,(úspešný aj v obvodovom kole) 

 Z9 -  M. Liener - úspešný riešiteľ v školskom kole  

Olympiáda v slovenskom jazyku                            

Súťaž je určená pre žiakov 8. alebo 9. ročníka. V okresnom kole nás reprezentovala Jana Minichová st.  

Olympiáda z anglického jazyka                        

Prehľad umiestnenia žiakov v školskom kole:                    

Kategória 1A-anglický jazyk:          

 1.miesto:Matúš Mišun         

 2.miesto:Emília Thea Filt         

 3.miesto:Katarína Sigetová                           

Kategória 1B-anglický jazyk:             

 1. miesto: Christián Filt                                                        

 2.miesto: Martin Hollý                                                       

 3.miesto: Andrea Minichová                             

- Okresné kolo                           

V kategórii 1A sa náš žiak Matúš Mišun umiestnil na peknom 5.mieste.                          

V kategórii 1B získal taktiež 5. miesto Christián Filt . 

Olympiáda z nemeckého jazyka                             

Prehľad umiestnenia žiakov v školskom kole:               

Kategória 1A-nemecký jazyk:  1.miesto:Samuel Líška                     

Ďalšie miesta neboli udelené.                                                

Kategória 1B- nemecký jazyk:    1. miesto:Valéria Barčinová                                                    

      2. miesto: Jana Minichová                                                            

- Okresné kolo            

 V kategórii1A získal 2. Miesto Samuel Líška       

 V kategórii1B 3. Miesto Valéria Barčinová  

Biblická olympiáda                                                              - 

1.miesto okresné kolo - Michal Liener, Janka Minichová, Kristína Balážová  

Geografická olympiáda                                  
- v školskom kole súťažilo spolu 56 žiakov, z toho 29 bolo úspešných riešiteľov.     

Výsledková listina šk. kola - prvé tri miesta:                       

5. ročník:  1. miesto-Petrík Martin                        

  2. miesto-Janek Enriko                        

  3. miesto- Heráková Janka 

6. ročník:  1.miesto-Bielik Martin                        

  2. miesto- Cmarko Samuel                        

  3. miesto- Grolmus Juraj 



7. ročník:  1. miesto- Juríková Róberta                       

  2. miesto- Gregorovič Jakub                       

  3. miesto- Minichová Lenka 

8. ročník:  1. miesto- Rybianska Radoslava                       

  2. miesto- Andel Branislav                       

  3. miesto- Filt Christián Alexander 

9. ročník:  1.miesto- Kotríková Bianka                       

  2.miesto- Posová Viktória                        

  3.miesto- Holý Martin                                          

Do okresného kola postúpili: Janek Enriko (Petrík ochorel), Bielik Martin, Juríková Róberta, Rybianska 

Radoslava a Kotríková Bianka 

Výsledková listina z okresného kola GO 2012/2013       

 5.roč. Janek Enriko   9.miesto, UR         

 6.roč.  Bielik Martin  8.miesto, UR         

 7.roč.  Juríková Róberta 8. miesto, UR        

 8.roč   Rybianska Radoslava  14. miesto, UR       

 9.roč.  Kotríková Bianka  4. miesto, UR 

Technická olympiáda           
 D. Minich, V. Cmarko - obvodové kolo - 9. miesto 

 Aj tieto umiestnenia vo veľmi silnej konkurencii naznačujú, že naši učitelia sú zdatní odborníci a venujú sa 

talentovaným žiakov i vo svojom voľnom čase. 

Žiakom (víťazom školských kôl) boli odovzdané vecné ceny zo zdrojov ZRŠ. 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

V priebehu školského roka boli realizované nasledovné tematické týždne  a tematické dni 

Tematické týždne: 

28. 9. 2012 -Svetový deň mlieka na školách       

 V súvislosti s posilnením výchovy detí k zdravému životnému štýlu sme  sa zapojili do aktivít zdravej 

školy pri príležitosti Svetového dňa mlieka na školách a tiež Svetového dňa výživy (september) 

vypracovaním propagačných  plagátov a projektov. Žiaci pracovali na hodinách literatúry s textami a sami si 

pripravili zaujímavé referáty.          

 Aktivity pri príležitosti tohto dňa:                   

-vlastné mliečne desiaty, biele tričká                   

-besedy o význame mlieka pre zdravie                  

- výroba nátierok a nepečených zákuskov - v spolupráci s rodičmi               

- prezentácie, aktivity v triedach                          

- ochutnávka mliečnych nátierok a nápojov v jedálni                                            

-kreatívne výrobky z odpadového materiálu mliečnych výrobkov 

 15.10.-19.10. 2012 - Projektový týždeň zameraný na rozvoj zdravia a zdravého  životného štýlu                 
- telovýchovné chvíľky, pohybové aktivity                          

- otvorená hodina pre rodičov- príprava ovocných šalátov;                              

-3. 10. 2012 -prezentácia ústnej hygieny s praktickými ukážkami a činnosťami                                 

- projektový deň so zubnou sestričkou p. Leitmanovou                                         



-10. 10. 2012-Svetový deň duševného zdravia, Medzinárodný deň nenásilia- triednické hodiny               

-19. 10. 2012- Prezentácia jedál z jabĺk spojená s ochutnávkou, otvorená hodina s rodičmi 

 18. 3. -22.3. 2013- Projektový týždeň zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti „Čitateľský 

maratón“                                                      

-posilňovanie čitateľskej gramotnosti aktivitami v triedach - hlasné čítanie v škole i mimo školy, čítanie 

rodičov pre deti, čítanie rozprávkových aj encyklopedických kníh prinesených deťmi do školy, odber 

časopisov                                                               

-diagnostikovanie čitateľských zručností, čítanie s porozumením, rýchle čítanie hravou formou                    

-súťaž v hláskovaní                      

-vlastná tvorba poézie a prózy                      

-14. 3. 2013 - školské kolo Hviezdoslavov Kubín                       

-21.3.2013 - otvorené hodiny s aktívnou účasťou rodičov formou zábavného čítania            

-21. 3. 2013- Burza kníh  –záver projektového týždňa 

 8. 4. – 12. 4. 2013- Projektový týždeň venovaný Sv. Cyrilovi a Metodovi     

 Rok 2013 sa nesie v znamení 1150.výročia príchodu sv. Cyrila a sv. Metoda na Veľkú Moravu. 

Na hodinách literárnej výchovy sme pracovali s textami, ktoré nám priblížili život solúnskych bratov. Takto 

sme si cvičili čitateľskú gramotnosť. Po prečítaní textov žiaci odpovedali na otázky, kde využívali aj svoje 

vedomosti z náboženstva a dejepisu. Doma si sami pripravovali referáty a projekty, tie nám budú slúžiť ako 

učebná pomôcka do ďalších ročníkov. Boli obohatené o fotografický materiál, ale aj o vlastné nápady či 

výtvory. Každá trieda prispela svojou prácou do špeciálneho čísla školského časopisu Praskot.  

 Ďalšie aktivity, ktoré sa uskutočnili v tomto týždni                           

-prezentácie žiakov 7. ročníka pre žiakov 1.stupňa                  

- rozhlasová relácia o živote a pôsobení Sv. Cyrila a Metoda                                 

- praktické úlohy spojené s kvízom o Cyrilovi a Metodovi                                 

- výtvarné práce s tvorbou vlastného písma                   

- list priateľovi                      

- čítanie na tému 

 Tematické dni: 

Projektové dni 22. 3. 2013- Deň vody 

-prezentácia Kolobeh vody, pracovné listy Znečistenie a ochrana vody, pokusy fyzikálne vlastnosti vody, 

súťaž  Čo vieš o vode 

Projektový deň 22. 4. 2013- Deň Zeme                                

-beseda s lesníkom o starostlivosti a ochrane lesa                                 

-poznávanie ihličnatých a listnatých stromov v lese                  

-pracovné listy  

Projektový deň 3. 5. 2013 Svetový deň mlieka  

-aktivity v triedach             

V rámci vyučovania sme si pripomenuli a včlenili vhodne do tematických celkov Deň mlieka, Deň vody, 

Deň Európy, Deň meteorológie, Mesiac lesov, Deň Zeme , Deň holokaustu, sviatok Cyrila a Metoda, Deň 

víťazstva nad fašizmom atď. Pri príležitosti Dňa vody sme pripravili vernisáž projektov k téme voda vo 

svete a u nás. Hlavným mottom bolo: Voda je dar, nie samozrejmosť. 

 Počas školského roku 2012/2013 sme realizovali: 

-zber papiera                               

-triedne aktívy ZRŠ v dňoch: 9. 10. 2012, 17. 1. 2013, 11. 4. 2013                                

-12. 4. 2013 - zbierku ku Dňu narcisov                           

-posilňovanie čitateľskej gramotnosti aktivitami v triedach nasledovne: hlasné čítanie v škole i doma pre 

členov rodiny, čítanie so sovičkou, čitateľský denník,                       

- 26. 1. 2013 - Zápis do 1. ročníka                                   



 

- 8. 2. 2013 - Maškarný ples v našej škole                                    

- žiaci 1. stupňa absolvovali Didaktické hry (v mesiaci september), Cvičenia v prírode (mesiac jún) a žiaci 2. 

stupňa Účelové cvičenia (v mesiacoch september a jún)                              

-10. 6. – 14. 6. 2013 – plavecký výcvik žiakov štvrtého ročníka                      

- Lyžiarsky kurz –Krpáčovo - pre žiakov 7. ročníka                                                        

- 17.12.2013 – kultúrnym programom, výrobkami žiakov a rodičov sme prispeli k realizácii  podujatia 

Vianočná akadémia a Vianočná burza.          

 - Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami - „Šikovné ruky starej mamy“ – 

rodina, v ktorej žijem.                                                            

9.10.2012-otvorená hodina- tvorivé dielne – p. Eva Dubcová 

- Prevencia drogových závislostí                            

22.11.2012 – výchovný koncert „ Hviezdy v prachu“                        

3.4.2013 – hudobno – dramatické pásmo „ Zneužívanie moci“ (šikanovanie) 

- Uplatňovanie zákazu všetkých foriem diskriminácie                   

31.5.2013 – hudobno – dramatické pásmo – „Pozerajte našimi očami“ 

- Realizovali sem aktivity na rozvoj zdravia a zdravého životného štýlu, 

8.3.2013 – „Ľadový medveď“ – p. Grolmus a p. Balážová – význam otužovania – beseda + kúpanie 

v priehrade-3. A 

 - V súlade s odporúčaním EU o prevencii úrazov a zvyšovania bezpečnosti sme realizovali triednické 

hodiny. 

20.2.02013 – beseda so zamestnancom zdravotníctva, téma : prvá pomoc, triedy 3.A, 3.B.(p. Ján Facuna, 

Silvia Grolmusová) 

- V apríli sme zorganizovali ešte jedno zaujímavé podujatie. Bolo to stretnutie so známou slovenskou 

ilustrátorkou a karikaturistkou - pani Danielou Zacharovou-Jarunkovou, dcérou nemenej známej 

spisovateľky Kláry Jarunkovej. Beseda sa konala 10.apríla 2013 v priestoroch jedálničky DK v Kanianke. 

Zúčastnili sa na nej žiaci 5.a 6.ročníka.          

 - Otvorené hodiny tried 1. stupňa:          

 1. A – Vianočná besiedka – 17.12.2012          

 1. B – Vianočná besiedka – 18.12.2012                                              

 2. A – Vianočná besiedka – 18.12.2012                                             

 2. B – Vianočná besiedka – 19.12.2012                                             

 1. A, 1. B – Otvorená hodina pre budúcich prvákov – 18.2.2013                                          

 1. A, 1. B – Pasovanie prvákov – 11.6.2013       

 3. B – Vianočná besiedka – 18.2.2012        

 4. A – Vianočná besiedka – 18.2.2012                                               

 4. B – Vianočná besiedka – 19.2.2012                                                

- otvorené hodiny v rámci Projektových týždňov a dní.  

- aj v tomto školskom roku vychádzal školský časopis Praskot. Zúčastnili sme sa súťaže školských 

časopisov, ktorú organizovalo CVČ Prievidza. Získali sme ocenenie zlaté pásmo- Zlaté pero riaditeľky CVČ 

Prievidza. 

- Dňa 1. februára 2013  sa uskutočnil piaty ročník Plesu učiteľov a priateľov školy. 

 



 

 Okrem spomínaných aktivít, ktoré boli zorganizované v škole sme sa prostredníctvom krúžkov zapájali aj 

do diania obce  

 - Členovia Detského speváckeho zboru Pramienok sa v rámci Európskeho roka aktívneho starnutia 

a solidarity medzi generáciami  podujali na zorganizovanie koncertu v Domove dôchodcov v Kanianke. 

Účinkovali aj v programe Kanianskych dní 2013.  

- V  Dome kultúry v Prievidzi sa 15. 2. 2013 uskutočnil slávnostný večer KULTÚRA 2012, kde boli 

ocenené osobnosti a telesá pôsobiace v oblasti kultúry v našom regióne. Ocenenie si odniesol aj náš školský 

spevácky zbor Pramienok: „Cenu za dlhoročnú kultúrno- osvetovú činnosť“. V školskom roku 2012/2013 

spevácky zbor oslávi 20 rokov od svojho založenia.  

- Žiaci 2. stupňa pod vedením pani učiteľky Pernišovej boli pozdraviť zdravotne postihnutých na výročnej 

schôdzi v Dome kultúry Kanianka.  

- 24. januára 2013 sa uskutočnil golfový novoročný turnaj detí z golfového krúžku  na našej škole. Opäť 

nás prišli navštíviť  aj členovia golfového klubu SCOTLAND , ktorí si s deťmi aj zasúťažili. Súťažili štyri 

družstvá v štyroch disciplínach. Výsledky boli nasledovné: 

 1. miesto /Vaneska  Benčoková, Kristínka Andelová, Emilka Filt, p. Masár/ - 450 b.                     

 2. miesto /Kika Kohútová, Aďko Minich, Kubko Masár, p. Smatana/ - 440 b.                     

 3. miesto /Karolínka olejková, Deniska Tásková, Vaneska Vidová, p. Paule/ - 410 b.  

 4. miesto /Anetka Minichová, Maťa Kohútová, Viki Benčoková, p. Masárová/ - 150 b. 

- DFS Kolovrátok a DSZ Pramienok prispeli svojím programom do Vianočnej akadémie. 

- Účinkovanie Detského folklórneho súboru Kolovrátok:      

 - zažíhanie stromčekov, otvorenie Vianoc v Kanianke      

 -vianočný program v Penzióne v Kanianke,         

 - Vianočné trhy v Bratislave,          

 - Fašiangy v MŠ a v Penzióne Kanianka,         

 - stavanie májov,            

 - MDŽ v DK Kanianka,           

 - Kanianske dni 2013,           

 - Hornonitrianske folklórne slávnosti v Prievidzi.                        

Pri príležitosti 20. výročia založenia súboru sa uskutočnilo slávnostné posedenie a zábavný deň pre členov 

súboru - chata „Ostrá“ Nedožery - Brezany.  

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Škola reaguje na výzvy ministerstiev a organizácií na predkladanie projektov. V školskom roku 2012/2013 

sme sa zapojili do nasledovných.  

Medzinárodný projekt „Vstávaj Európa a hraj“ (Get Europe up and Playing) 

V školskom roku 2011/2012 sme sa zapojili do medzinárodného školského projektu v podprograme 

Comenius. Je zameraný na aktivity v oblasti športu, kultúry, ako aj rozšírenie vedomostí vo viacerých 

školských predmetoch. Projekt okrem vzájomnej výmeny výsledku projektových aktivít umožňuje 

i návštevu partnerských škôl v zahraničí našimi žiakmi a učiteľmi. V tomto školskom roku sa uskutočnili 

dve projektové stretnutia.  

  



 

20.-25.01.2013  Projektové stretnutie v anglickom  Portsmouth 

 V dňoch 21. – 25. 4. 2013 sa uskutočnilo medzinárodné stretnutie detí, študentov a pedagógov partnerských 

krajín na pôde našej školy. Počas stretnutia sa rozvíjali športové, kultúrne a turistické aktivity. Pobyt hostí 

vyvrcholil dňa 24. 4. 2013 slávnostným Galakoncertom v KD Kanianka, na ktorom zazneli ukážky 

rozmanitých inonárodných kultúr a to v piesňach, tancoch, skečoch, sólach. Naši žiaci sa zapojili 

vystúpením DSZ Pramienok, DSF Kolovrátok, hra na akordeón Martin Hollý, spev Michaela Posová. 

Program i pobyt sa vydaril, o čom svedčia ohlasy hostí prostredníctvom e-mailov.  

 Baterky na správnom mieste - projekt zameraný na recykláciu batérií a akumulátorov podporovaný 

Ministerstvom živ. prostredia.  

 Program Školské ovocie 

 Učebňa kontinuálneho vzdelávania - pokračovanie z predchádzajúceho školského roka.  

 Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety - technické 

zabezpečenie projektu prebieha. Čakáme na dodanie techniky.  

 Projekt o najzaujímavejšie športové podujatie -  SPORTTUBE  DAY 2013 (1. miesto - výhra 1500 € by 

mala byť použitá pre účely TV) 

 Projekt vyhlásený starostom obce Zazelenanie obce 

-zapojili sa takmer všetky triedy našej školy. V jarných mesiacoch deti spolu s rodičmi skrášlili plochy pod 

terasami tried, v okolí školy, v obci, vysadili množstvo rastlín a vlastnými zdrojmi, silami a s vkusom 

upravili terén. Vyhodnotenie projektu je naplánované v budúcom školskom roku.  

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Štátna školská inšpekcia prebehla na našej škole vo februári 2006. Výsledky inšpekčnej komisie sú 

zverejnené v záverečnej správe 2006/2007 

Záver 

Odporúčania Štátnej školskej inšpekcie boli riaditeľom školy akceptované. Plnenie odporúčaní malo 

pozitívny vplyv na výchovno-vzdelávací proces a na prácu učiteľov s integrovanými žiakmi so ŠVVP. 

Opatrenia prijaté kontrolovaným subjektom boli primerané. Boli reálne a splnené v stanovenom termíne. Ich 

splnenie prispelo k hodnoteniu žiakov v súlade s platnými metodickými pokynmi. Dodržanie 

psychohygienických podmienok pri tvorbe rozvrhu hodín zlepšilo organizáciu práce aj kvalitu výchovno-

vzdelávacieho procesu v škole. 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

BUDOVA - VNÚTORNÉ PRIESTORY ( INTERIÉR ) 

Kmeňové triedy:  

Hlavné vyučovanie prebiehalo v 18-tich kmeňových triedach. Začiatkom školského roka 2010/2011 dostala 

škola do užívania celé, novopostavené 2. poschodie pavilónu A, v rámci ktorého sú aj štyri kmeňové triedy.  



 

Niektoré triedy pavilónu B a C boli poškodené dažďovou vodou, ktorá zatekala zo striech v dôsledku 

poškodenej hydroizolácie. Začiatkom školského roku 2011/2012 boli tieto strechy opravené a preto na konci 

šk. roku 2011/2012 (v čase hlavných prázdnin) mohli byť aspoň dve triedy zrekonštruované. Čo sa týka 

interiéru tried a chodieb, tak steny a strop sú pravidelne udržiavané, ale najväčší problém má škola s 

podlahami. Na konci šk. roka 2012/2013 nám ušetrené finančné prostriedky umožnili vymeniť podlahovú 

krytinu v troch triedach na prvom poschodí pavilónu A. Do týchto tried sa kúpili aj nové stoly a stoličky, 

aby sa nové linoleum nezničilo od starého nábytku. V tomto trende by sme chceli pokračovať aj v budúcich 

rokoch. Cez hlavné prázdniny bolo ešte vymenených 8 tabúľ typu DUBNO. Tieto tabule majú stred 

pripravený na písanie klasickou školskou kriedou, ale po zatvorení krídiel je tabula biela (keramická) 

pripravená na písanie fixkami.  

Odborné učebne:  

Učebňa fyziky a chémie (2. poschodie pavilón C) Postačujúco vybavená učebňa pomôckami, ktoré 

pravidelne dopĺňame. Problém: V učebni je úplne zdevastované linoleum a aj časť podlahy medzi 

laboratórnymi stolmi. Samotné stoly sú značne zničené a opotrebované. Časté zatekanie pri poveternostných 

zrážkach spôsobilo porušenie omietky na stenách a na strope učebne. 

Učebňa techniky (prízemie pavilón E) Postačujúco vybavená učebňa náradím, ktoré pravidelne obmieňame. 

Problém: Jedna miestnosť s pracovnými stolmi je slabo osvetlená. 

Učebňa anglického jazyka č. 1 (1. poschodie pavilón C) Pekná svetlá učebňa. Problém: Chýba internetové 

pripojenie a DATA projektor. 

Učebňa anglického jazyka č. 2 (2. poschodie pavilón C) Provizórne vymurovaná učebňa bez umývadla. 

Problém: Chýba internetové pripojenie. 

Učebňa nemeckého jazyka (1. poschodie pavilón C) Malá, provizórne vymurovaná učebňa bez umývadla. 

Problém: Chýba internetové pripojenie a DATA projektor. 

Učebňa hudobnej výchovy (1. poschodie pavilón A) Provizórne vymurovaná učebňa bez umývadla pekná 

svetlá. Učebňa je dobre vybavená (syntetizátor, combo, bicie, CDmagnetofón, akordeón ...) Problém: Staré, 

rozladené piáno. 

Učebňa rodinnej prípravy (prízemie pavilón E) Dobre vybavená učebňa. Problém: Pokazené šijacie stroje 

2ks. 

Učebňa interaktívnej tabule č. 1 (1. poschodie pavilón B) Menšia učebňa so slabým vetraním bez vonkajšej 

steny. Problém: Chýbajú moderné stoly a lavice.  

Učebňa interaktívnej tabule č. 2 ( 1. poschodie pavilón A) Pekná nová učebňa vybavená novým nábytkom a 

počítačmi pre učiteľov. 

Počítačová učebňa č.1 (1. poschodie pavilón B) Dobre vybavená učebňa (11PC, tlačiareň, skener, DATA 

projektor) 

Počítačová učebňa č. 2 (1. poschodie pavilón B) Dobre vybavená učebňa (11 PC, DATA projektor) 

Počítačová učebňa č. 3 (2. poschodie pavilón A) Pekná nová učebňa. (21 notebookov, DATA projektor, 

web pripojenie) 

Video učebňa (prízemie pavilón A) Učebňa dobre vybavená (televízor, videoprehrávač, DVD rekordér, 

DVD prehrávač). Problém: nefunkčné diaľkové ovládanie na DVD rekordér. 

 



 

 

Triedy Školského klubu detí: (prízemie pavilón E) ŠKD disponuje tromi miestnosťami. Dve triedy pekné 

svetlé s priestorom na učenie, ale aj na hranie. Jedna miestnosť (bez okien) slúži na odkladanie tašiek a na 

príležitostné hranie spoločenských hier. ŠKD je vybavená televízorom, video a DVD prehrávačom.  

Telocvičňa (pavilón F) Športová plocha 469,42 m2 s drevenou palubovkou, dobre vybavená. Vymenené 

osvetlenie na konci roku 2011. Problém: Niektoré časti parkiet sú poškodené, k telocvični patrí náraďovňa a 

šatne a sprchy, ktoré boli čiastočne zrekonštruované v šk. roku 2009/2010. Dievčenské šatne prešli 

rekonštrukciou v školskom roku 2012/2013. 

Zborovňa (1. poschodie pavilón A) Pekná miestnosť s novým nábytkom. Problém: Chýba DATA projektor. 

Kancelárie (prízemie pavilón B) Pekné miestnosti vybavené počítačmi pre riaditeľku, zástupcov a 

ekonomický úsek. Problém: Kancelária zástupcov je menšia so starým nábytkom a zastaraným školským 

rozhlasom. 

Kabinety (všetky pavilóny, všetky poschodia) Jednotlivé kabinety sú v dobrom stave, s dobrým vybavením, 

ktoré je dopĺňané podľa požiadaviek vyučujúcich. 

Archív (prízemie pavilón B) Problém: Malá, do budúcnosti nevhodná miestnosť. 

Knižnica (2. poschodie pavilón C) Vyhovujúca, provizórne vybudovaná miestnosť bez umývadla. Problém: 

Slabá obmena knižného fondu.  

Sklad učebníc (prízemie pavilón D) Vyhovujúca miestnosť bez vonkajšej steny a okien. 

Kuchyňa (prízemie pavilón D) Vyhovujúca miestnosť spĺňajúca hygienické predpisy. Problém: Staršie 

vybavenie kuchyne a príslušenstva. Potrebné je obnoviť (opraviť): Vzduchotechnika, podlaha, chladnička, 

mraznička, konvektomat, parný kotol, smažiaca panvica, umývačka riadu, šľahací robot, plynový sporák.  

Jedáleň (1. poschodie pavilón D) Pekná a svetlá miestnosť spĺňajúca hygienické predpisy. Problém: Starší 

nábytok (stoly a stoličky) Potrebné obnoviť (opraviť): stoly, stoličky, výdajná linka, elektrická stolička, 

taniere, príbory. 

DVOR - VONKAJŠIE PRIESTORY ( EXTERIÉR) 

Miniihrisko s umelou trávou: rozmery 40m x 20m. Odovzdané do užívania v októbri 2007. Problém: 

Porušené mantinely a ochranná sieť. 

Asfaltové ihrisko hádzanársko-futbalové: rozmery 50m x 30m  Problém: Celkovo zastaralé. Výrazne 

porušené ochranné siete, vydraté farebné označenie. 

Asfaltové ihrisko volejbalové: rozmery 22m x 10m. V šk. roku 2010/2011 obnovené farebné značenie a 

celková obnova. 

Antuková bežecká dráha: dĺžka 70 m. Slúži na športovú disciplínu "beh na 60m" 

Pieskové doskočisko. Slúži na športovú disciplínu "skok do diaľky". 

Záhrada (pestovateľské políčko): rozmer 6m x 4m 

V rokoch 2009 až 2010 prešla škola rozsiahlou rekonštrukciou obvodového plášťa budovy, v rámci ktorej sa 

vymenili všetky výplne otvorov a pribudla aj tepelná izolácia.  



 

 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na normatívne financovanie   460 120,00 € 

Prehľad čerpania:  mzdy            285 531,24 €   

   odvody do poisťovní a ÚP            99 463,76 €   

   cestovné                               439,93 €   

   energie (teplo, voda, plyn, komunálny odpad)    48 030,75 €   

   materiál (interiérové vybavenie, výpočtová technika,     

   čistiace a hygienické prostriedky, učebné pomôcky,    

   pracovné odevy, licencie)         5 377,19 €   

   údržba           1 650,10 €   

   služby (stravovanie, tvorba SF, dohody, komunálny     

   odpad, poplatky)         15 471,74 €   

   nemocenské dávky              913,29 €   

   odstupné             3242,00 €    

   SPOLU:        460 120,00 € 

 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy       10 498,00 € 

Prehľad čerpania:  mzdy                690,00 €    

   na odvody do poisťovní a ÚP            241,00 €   

   na materiál (kopírka a učebné pomôcky)        3 627,64 €    

   na služby (dohody, športové podujatia)        5 939,23 €    

   SPOLU:                     10 498,00 € 

 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na stravu a školské potreby pre žiakov                          

v hmotnej núdzi                            717,80 € 

Prehľad čerpania:  na školské potreby              585,00 €   

   na stravu               132,80 €    

   SPOLU:               717,80 € 

 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na odchodné           1 621,00 €  

Prehľad čerpania:  odchodné do dôchodku          1 621,00 €  

 

 

Dotácia z obce pre ZŠ na opravu tried           3 682,12 € 

Prehľad čerpania:  oprava tried          

   (trieda 2. posch. C a trieda 1. posch. A)          3 682,12 € 

 

 



 

 

 

Príjmy z prevádzkovej činnosti ZŠ         13 828,39 € 

Prehľad príjmov:  telocvičňa            5 638,00 €   

   ihrisku s umelou trávou            989,00 €   

   posilňovňa              322,00 €   

   chodba              282,00 €   

   časopis, kopírovanie              29,05 €   

   dobropis za teplo r. 2011         5 921,88 €    

   dobropis za virtuálnu knižnicu r. 2011            16,56 €   

   úroky z vkladov               13,17 €   

   cestovné projekt Comenius            616,74 € 

 

Prehľad čerpania:  elektrická energia             600,00 €   

   teplo            2 505,83 €    

   vodné, stočné             200,00 €   

   čistiace prostriedky, kľúče            103,20 €   

   časopis Mladý záchranár              14,85 €   

   toner časopis Praskot              72,00 €   

   údržba ihriska s umelou trávou           801,60 €   

   vyregulovanie ústredného kúrenia        3 880,07 €    

   vodomery pre školskú jedáleň        1 914,30 €   

   podlahovina do tried         2 100,00 €   

   služby (frézovanie ihriska)              14,00 €   

   dohoda (odmena pre správcu)        1 005,80 €   

   cestovné projekt Comenius            616,74 €   

   SPOLU:         13 828,39 € 

 

Dotácia z obce pre Školský klub detí        19 189,00 €          

Poplatky ŠKD od rodičov detí           3 108,00 €    

   SPOLU:         22 297,00 € 

 

Prehľad čerpania:  mzdy          15 626,23 €   

   odvody do poisťovní a ÚP                    5 484,99 €   

   cestovné                30,64 €    

   energie              360,00 €   

   učebné pomôcky, materiál            308,23 €   

   stravovanie, tvorba SF           486,91 €    

   SPOLU:         22 297,00 €  

 

 

 

 



 

Dotácia z obce pre Školskú jedáleň         37 954,54 €          

Poplatky za stravovanie v ŠJ (réžia cudzí stravníci a za zamestnancov)    12 228,40 €              

Úroky                                 1,03 €    

   SPOLU:         50 183,97 € 

Prehľad čerpania:  mzdy          25 019,30 €   

   odvody do poisťovní a ÚP         8 259,05 €   

   cestovné                14,55 €   

   energie         12 106,13 €   

   materiál (prac. odev, KP, ČP, licencie)       1 787,61 €   

   údržba              248,94 €   

   služby (stravovanie, tvorba SF, komunálny odpad)     2 571,19 €   

   nemocenské dávky             177,20 €    

   SPOLU:         50 183,97 € 

 

Celkový príjem financií v roku 2012:      562 948,28 € 

Celkové výdavky financií v roku 2012:      562 948,28 € 

 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Naša škola aj v školskom roku 2012/2013 dosahovala výborné  výchovno – vzdelávacie  výsledky, o čom 

svedčia aj výsledky v rôznych vedeckých, umeleckých a športových súťažiach, čí výsledky celoslovenských 

meraní KOMPARO 9, VŠETKOVEDKO, TESTOVANIE 9. Školský vzdelávací program má svoje motto 

„Tvorivý učiteľ aktívny žiak“ – toto motto vyjadruje poslanie našej školy. Našim cieľom je, aby deti chodili 

do školy rady a tešili sa na množstvo zážitkov, ktoré tam zažijú, boli pripravení pre život, mohli realizovať 

svoje plány v budúcnosti - neustále máme na zreteli, že sme základná škola, ktorá pri formovaní osobnosti 

musí ponúknuť dieťaťu všestrannú prípravu tak, aby si už v ôsmom, resp. v deviatom ročníku vedelo hľadať 

zameranie pre svoje budúce povolanie a záľuby – boli pripravení na potrebu celoživotného vzdelávania.  

 Silné stránky školy: 

 orientácia sa na vyučovanie cudzích jazykov (anglický jazyk od 1. ročníka, a druhého 

cudzieho jazyka – nemeckého jazyka 

 tvorivosť pedagógov a vysoká odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov 

 poskytovanie pestrej ponuky aktivít pre žiakov (školské výlety, predmetové exkurzie, 

krúžková činnosť 

 zapájanie sa do pedagogických projektov  

 medializácia školy cez web stránku školy 

 spolupráca s rodičmi 

 

Nedostatky vidíme vo väčšej motivácií  našich žiakov v domácej príprave na vyučovanie. Niektorí žiaci 

podceňujú domácu prípravu, či už písomnú, alebo vedomostnú.  Problém sa snažíme riešiť v spolupráci 

s rodičmi. 

 

 

 



 

 

 Slabé stránky školy: 

 nedostatočne vybavené ihriská na športovanie, poškodené chodníky, schody v areáli školy  

 chýba školský psychológ z finančných dôvodov 

 nedostatok relaxačných priestorov pre žiakov 

 zapájanie sa do investičných projektov 

 

 

 Príležitosti: 

 reagovať na výzvy na predkladanie projektov s cieľom inovácie vyučovania jednotlivých 

predmetov 

 aktívne zapojiť rodičov do diania v škole 

 vzdelávanie učiteľov nasmerovať na využívanie IKT vo vyučovaní  

 

 

 Riziká: 

 demografický pokles obyvateľstva v regióne 

 nízke finančné ohodnotenie pedagógov 

 nedostatok finančných zdrojov  

 

 

§ 2. ods. 2 a 

Psychohygienické podmienky 

Naša škola sa radí ku školám „rodinného typu.“ Poznanie rodinných vzťahov, rodín, pravidelný kontakt 

s rodičmi sú dobrým predpokladom pre budovanie pozitívnej sociálnej klímy a prostredia na komunikáciu. 

Vhodné  prostredie podporuje u žiakov dosahovanie dobrých edukačných výsledkov.  Ako sme už 

spomenuli, našou snahou je hlavne posilnenie výchovy na škole. Nech sa na to pozrieme z akejkoľvek 

strany, kvalitný učiteľ je najlepšia devíza pre školu. A kvalitný učiteľský zbor zabezpečí vysoké hodnotenie 

na trhu škôl, aj keby ostatné faktory (budova, prostredie, jedáleň...)  znižovali imidž školy. Postupne sa 

snažíme tieto negatívne faktory odstraňovať. Aby však deti chodili rady do školy, okrem znižovania stresu,  

je vhodné spríjemniť životný priestor okolo nich. Aj v minulom šk. roku žiaci chodili do svetlých a čistých 

tried a učební. Chodby slúžia ako výstavné galérie prác našich žiakov  

 

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Vo voľnom čase deti navštevovali krúžky, ktoré boli hradené zo vzdelávacích poukazov. Niektoré z nich 

majú v našej škole dlhoročnú tradíciu a pomáhajú naším deťom reprezentovať školu na roznych kultúrnych 

a športových podujatiach. Prehľad krúžkov: 

 

 

 



 

Názov záujmového krúžku Vedúci 

Cykloturistický krúžok Mgr. Oliver Smida 

Folklórny krúžok Mgr. Veronika Foltánová  

Futbalový krúžok Viliam Ugróczy 

Golfový krúžok Ing. Daniela Masárová 

Krúžok anglického jazyka I. Mgr. Jana Hepnerová 

Krúžok anglického jazyka II. Mgr. Andrea Filtová 

Krúžok karate Ján Šimko 

Krúžok nemeckého jazyka Mgr. Ľubica Gromová 

Krúžok redakčnej rady Mgr. Magdaléna Píšová 

Krúžok slovenského jazyka I. Mgr. Marta Pernišová 

Krúžok slovenského jazyka II. Mgr. Marta Pernišová 

LEGO krúžok Mgr. Jolana Majzlanová 

Matematický krúžok I. Mgr. Helena Heráková 

Matematický krúžok II. Mgr. Helena Heráková 

Spevácky krúžok Mgr. Magdaléna Štangová 

Športový krúžok I. Mgr. Janeta Simonová 

Športový krúžok II. Mgr. Jarmila Dubcová 

Športový krúžok III. Mgr. Helena Heráková 

Športový krúžok IV. Mgr. Helena Heráková 

Športový krúžok V. Mgr. Róbert Letavaj 

Športový krúžok VI. Mgr. Róbert Letavaj 

Športový krúžok VII. Mgr. Róbert Letavaj 

Tanečný krúžok Mgr. Ľubica Bulinová 

Turistický krúžok I. Mgr. Marta Pernišová 

Turistický krúžok II. Mgr. Antónia Píšová 

Výtvarný krúžok I. Mgr. Mária Tužinská 

Výtvarný krúžok II. Mgr. Antónia Pipíšková 

 

 

§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

Pri Základnej škole Kanianka úspešne pracuje rodičovské združenie. Je potešiteľné, že na plenárnych 

schôdzach býva pomerne vysoká účasť rodičov.  Triednické schôdze a aktívy rodičovských združení sa 

konajú pravidelne podľa potreby 3-4 krát ročne. Rozpočet rodičovského združenia bol v školskom roku 

2012/2013  cca 5 tisíc €, väčšinou sa využíval  na zabezpečenie mimoškolskej činnosti školy (podpora 

projektov, cestovné na súťaže, knižné odmeny pre žiakov, zabezpečenie plaveckých a lyžiarskych kurzov 

a pod.).  Časť príjmov sa využíva na poistenie žiakov a časť sa využila na zakúpenie 14 ks  školských lavíc 

a 28 ks školských stoličiek, 1 ks katedry a 1 ks stoličky ku katedre.   Okrem členských príspevkov 

významnú časť príjmov tvoria aj 2% zo zaplatenej dane, do tejto akcie sa zapájajú takmer všetci 

zamestnanci školy.  

       



 

 

 Dôležitým samosprávnym orgánom školy s rozsiahlymi kompetenciami je Rada školy, ktorá má 11 členov. 

Rada pracuje veľmi dobre a zodpovedne si plní úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona, prerokúva a schvaľuje 

Školský vzdelávací program na nasledujúci školský rok, prerokúva a odporúča obecnému zastupiteľstvu na 

schválenie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za uplynulý školský rok. 

       Spolupráca školy s obcou, ktorá je naším zriaďovateľom, je prirodzenou a samozrejmou súčasťou 

fungovania školy. Riaditeľ školy sa pravidelne zúčastňoval na verejných zasadnutiach obecného 

zastupiteľstva, detský folklórny súbor Kolovrátok a spevácky zbor Pramienok pravidelne vystupujú na 

obecných akciách akými sú uvítanie detí do života,  Kanianske dni, Vianočné akcie, stavanie mája, 

vystúpenia v obecnom penzióne a v miestnom kostole a pod. Ide o spoluprácu dynamickú a neustále sa 

rozvíjajúcu.         

Spolupráca školy s rodičmi je založená na vzájomnej dôvere a na snahe v každom smere pomôcť 

v prvom rade hlavne dieťaťu. Svedčí o tom množstvo spoločných akcií. 

§ 2. ods. 2 d 

Spolupráca školy a verejnosti 

V oblasti výchovného poradenstva a prevencie úzko spolupracujeme  s Centrom pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie v Prievidzi. V oblasti kariérneho rastu a profesijnej orientácie 

žiakov je zabezpečená spolupráca s jednotlivými strednými školami v okrese, predstavitelia škôl majú 

možnosť stretnúť sa nielen zo žiakmi, ale aj rodičmi s cieľom oboznámenia sa s profiláciou jednotlivých 

škôl. 

Samozrejmá je aj spolupráca s obecnou materskou školou nielen pred zápisom žiakov do prvého 

ročníka, ale aj počas školského roku vzájomnými návštevami a exkurziami žiakov. Ide o spoluprácu 

metodickú i organizačnú.  

          Dlhoročnú spoluprácu máme aj s miestnou Obecnou políciou, pracovníci polície, spolupracujú so 

školou pri riešení mimoškolských priestupkov našich žiakov a vykonávajú preventívne kontroly na alkohol 

u mladistvých v miestnych pohostinstvách. 

          Dobrá spolupráca je aj s autoškolou Králik v Prievidzi pri organizovaní kurzov dopravnej výchovy 

v priestoroch našej školy. 

  

Záver 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30. 08. 2013 

Vypracovali:, Mgr. Eduard Čibik, Mgr. Magdaléna Píšová, Mgr. Jana Stančeková, Mária Šemodová 

Správu predkladá: Mgr. Jana Stančeková, riaditeľka školy 

V Kanianke, 9. októbra 2013 

 


