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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 

školský rok 2013/2014 

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 www.zskanianka.edupage.org 

Zriaďovateľ Obecný úrad Kanianka 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľka Mgr. Jana Stančeková 046/5400530 0917 997 392 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   
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Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci 
Zastúpenie 

predmetov 
Poznámka 

MZ 1. - 2. ročník 
Mgr. Janete 

Simonová 

všetky v 1. - 2. 

ročníku 
  

MZ 3. - 4. ročník 
Mgr. Ľubica 

Gromová 

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 

Ing. Daniela 

Masárová 
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. Róbert Letavaj 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 školy: 324 

Počet tried: 17 

Podrobnejšie informácie: 

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

počet tried 2 2 2 2 2 1 2 2 2 17 

počet žiakov 37 40 31 35 31 28 33 58 31 324 

z toho ŠVVP 0 6 3 6 7 4 4 12 11 53 

z toho v ŠKD 27 25 15 4 4 0 0 0 0 75 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 

V januári 2014 bolo do 1. ročníka zapísaných 33 detí, z toho 4 deti majú odklad povinnej školskej 

dochádzky. Všetci boli zaškolení v MŠ. V septembri nastúpilo do 1. ročníka 28 žiakov, 11 chlapcov a 17 

dievčat. Jedna žiačka nastúpila do Lehoty pod Vtáčnikom. 
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Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30. 6. 2014: 

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

Počet žiakov 0 4 0 0 0 31 35 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 
Na 8-ročné gymnázium boli prijatí 4 žiaci 5. ročníka.  

Umiestnenie  žiakov 9.roč. na SŠ  

Na stredné školy bolo prihlásených 31 žiakov 9. ročníka. Uchádzali sa o umiestnenie na nasledovných 

školách: 

         Bilingválne gymnázium Sučany: 4 žiaci 

         Gymnázium V.B. Nedožerského Prievidza: 4 žiaci 

         Stredná odborná škola T. Vansovej Prievidza: 1 žiak 

         Stredná odborná škola Handlová: 3 žiaci 

         Stredná odborná škola Nováky: 3 žiaci 

         Obchodná akadémia Prievidza: 5 žiaci 

         DSOŠ obchodu a služieb Prievidza: 7 žiakov 

         SZŠ Trnava: 1 žiak 

         SZŠ Žilina: 1 žiak 

         SOŠ Žilina:  1 žiak 

         SOŠ B. Bystrica: 1 žiak 

Na jednotlivé školy boli prijatí všetci žiaci.  

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

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

1. A 
 

1 
    

1 
   

1,1 
   

1,05 

1. B 
 

1 
    

1 
   

1,38 
   

1,06 

2. A 1,2 
     

1 
 

1 
 

1,35 
   

1,05 

2. B 1,05 
     

1 
 

1 
 

1,2 
   

1,15 

3. A 1 
     

1 
 

1 
 

1,25 
  

1 1 

3. B 1,18 
     

1 
 

1 
 

1,53 
  

1 1,29 

4. A 1,35 
     

1 
 

1 
 

1,53 
  

1 1,12 

4. B 1,61 
     

1 
 

1 
 

1,61 
  

1 1,39 

5. A 1,75 
 

1,69 1,5 
 

1,63 1 
  

1 1,63 
 

1 
  

5. B 1,67 
 

1,87 1,4 
 

1,67 1 
  

1 1,67 
 

1 
  

6. A 2,14 
 

1,46 1,57 1,61 1,75 1 1,43 
 

1 2,07 1,36 1 
  

7. A 1,78 
 

1,39 2 1,61 1,67 1,06 1,5 
 

1 1,89 1,33 1,06 
  

7. B 2,27 
 

1,67 2,07 2,33 2,2 1 2,27 
 

1 2,6 1,6 1 
  

8. A 2,24 
 

2,21 2,24 2,34 2,07 1,31 2,41 
  

2,21 1,55 1,24 
  

8. C 2,07 
 

1,86 1,69 2,28 1,93 1,17 2,31 
  

1,97 1,55 1,28 
  

9. A 2,31 
 

1,31 1,75 1,38 1,38 1 2 
 

1 1,94 1,38 1 
  

9. B 2,87 
 

2,2 2,4 2,67 1,67 1 2,47 
 

1 2,53 1,87 1 
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Trieda SJL SPR SVP TECH TSV TEV TVČ VLA VYU VYV 

1. A 1,2 1 
   

1 1 
  

1 

1. B 1,5 1 
   

1 1,06 
  

1 

2. A 1,4 1 
   

1 1 1,2 
 

1 

2. B 1,4 1 
   

1 1,05 1,05 
 

1 

3. A 1,33 1 
   

1 1 1 
 

1 

3. B 1,47 1 
   

1 1,18 1,41 
 

1 

4. A 1,71 1 
   

1 1,06 1,12 
 

1 

4. B 1,67 1 
   

1 1 1,22 
 

1,06 

5. A 1,56 1 1 
 

1 
    

1,06 

5. B 1,67 1 1 
 

1 
    

1 

6. A 2,14 1 1 
 

1 
    

1,04 

7. A 1,78 1 1 
 

1 
    

1 

7. B 2,2 1 1 
 

1,07 
    

1,07 

8. A 1,93 1 
 

1,1 1 
   

1,14 
 

8. C 2,03 1 
 

1 1 
   

1 
 

9. A 2 1 
 

1 1 
   

1 
 

9. B 2,33 1 
 

1,2 1 
   

1 
 

 

 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1. A 20 20 0 0 

1. B 17 17 0 0 

2. A 20 20 0 0 

2. B 20 20 0 0 

3. A 14 14 0 0 

3. B 17 17 0 0 

4. A 17 17 0 0 

4. B 18 18 0 0 

5. A 16 16 0 0 

5. B 15 15 0 0 

6. A 28 28 0 0 

7. A 18 18 0 0 

7. B 15 15 0 0 

8. A 29 29 0 0 

8. C 29 29 0 0 

9. A 16 16 0 0 

9. B 15 15 0 0 
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Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. na 

žiaka 

1. A 20 915 45,75 915 45,75 0 0,00 

1. B 17 692 43,25 692 43,25 0 0,00 

2. A 20 1252 62,60 1252 62,60 0 0,00 

2. B 20 1361 69,61 1361 69,61 0 0,00 

3. A 14 725 60,42 725 60,42 0 0,00 

3. B 17 1084 63,76 1084 63,76 0 0,00 

4. A 17 1333 78,41 1333 78,41 0 0,00 

4. B 18 849 47,17 849 47,17 0 0,00 

5. A 16 1246 77,88 1246 77,88 0 0,00 

5. B 15 1141 76,07 1141 76,07 0 0,00 

6. A 28 2996 108,42 2996 108,42 0 0,00 

7. A 18 1663 92,39 1663 92,39 0 0,00 

7. B 15 1461 97,40 1461 97,40 0 0,00 

8. A 29 3562 124,66 3562 124,66 0 0,00 

8. C 29 2527 87,14 2524 87,03 3 0,10 

9. A 16 1394 87,13 1394 87,13 0 0,00 

9. B 15 1972 131,47 1972 131,47 0 0,00 

Výsledky externých meraní 

V školskom roku 2013/2014 sa naši deviataci mohli pochváliť veľmi úspešným zvládnutím celoslovenského 

testovania - TESTOVANIE 9. Žiaci sa poctivo pripravovali pod vedením pani učiteľky Mgr. Soni Fialkovej 

a pani učiteľky Kataríny Krajčiovej aj v popoludňajších hodinách na krúžkoch Slovenského jazyka a 

Matematiky. 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Slovenský priemer 9.A (16 žiakov) 9.B (15 žiakov) 

Testovanie 9 SJL 31 72,77% 62,00% 76,75% 68,53% 

Testovanie 9 MAT 31 70,81% 54,67% 75,94% 61,25% 

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Výchovno-vzdelávací proces prebiehal podľa školského vzdelávacieho programu ISCED1 a ISCED2.  

Prvý cudzí jazyk - Anglický jazyk hravo  a  Anglický jazyk a  sa učili prváci a druháci jednu hodinu 

týždenne, aby sme zachovali kontinuitu s Materskou školou v Kanianke.  

Druhý cudzí jazyk  - Nemecký jazyk sa vyučoval 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 – ide  o Svet práce v piatom, šiestom, siedmom ročníku a Technika v ôsmom a 

deviatom ročníku. Ďalšie praktické zručnosti, spojené s kultúrnym vyžitím, získavali naši žiaci na hodinách 

Výtvarnej výchovy, Hudobnej výchovy a Výchovy umením. V ročníkoch 1. – 4. máme predmet Tvorivé 

čítanie pre posilnenie čitateľskej gramotnosti našich žiakov. 
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Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried v ročníku 2 2 2 2 2 1 2 2 2 17 

ISCED I / / / / 
     

8 

ISCED II 
    

/ / / / / 9 

Nepovinné predmety 

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 2013/2014 nemala 

žiadny nepovinný predmet. Popoludňajšie vyučovanie prebiehalo v podobe záujmových krúžkov. 

Minimálna týždenná povinnosť v 1. – 4. ročníku je 96 hodín, ktoré sú rozdelené nasledovne. V 1. ročníku 22 

hodín, v 2. ročníku 23 hodín, v 3. ročníku 25 hodín a v 4. ročníku 26 hodín.  V 5. – 9. ročníku je minimálna 

týždenná povinnosť 146 hodín, ktoré sú rozdelené nasledovne. V 5. ročníku 27 hodín, v 6. ročníku 29 hodín, 

v 7. ročníku 30 hodín, v 8. ročníku 30 hodín a v 9. ročníku 30 hodín.  

Je to viac, ako to bolo po minulé roky, čo samozrejme kladie väčšie nároky na žiakov a učiteľov.  

Rozširujúce hodiny 

Nemali sme v žiadnej triede rozširujúce hodiny. V každom ročníku máme k dispozícii voliteľné hodiny.  

V 1. – 4. ročníku je 20 voliteľných hodín a v 5. – 9. ročníku je 31 voliteľných hodín. Tieto hodiny sú použité 

na posilnenie existujúcich predmetov podľa potrieb školy a na vytvorenie nových predmetov.  

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov 

Prvého ročníka 2 38 

Bežných tried 15 286 

Spolu 17 324 

 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer: 

V školskom roku 2013/2014 mali všetci pedagogickí zamestnanci uzavretý pracovný pomer na dobu 

neurčitú, okrem pani učiteľky Anglického jazyka, ktorá počas celého školského roka zastupovala pani 

učiteľku na neplatenom voľne. Jedna pani učiteľka bola na rodičovskej dovolenke. Všetci nepedagogickí 

zamestnanci majú pracovné zmluvy uzavreté na dobu neurčitú. V školskom roku 2013/2014 bolo 

zamestnaných 15 nepedagogických pracovníkov: 2 pracovníčky ekonomického úseku, 1 pomocný 

administratívny pracovník, 1 školník a 5 upratovačiek. 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 pracujú na znížený úväzok. 
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Dohodu o pracovnej činnosti malo uzavretú:  

- 9 pedagogických zamestnancov (vykonávali činnosť v záujmových krúžkoch) 

- 6 nepedagogický zamestnanci (krúžková činnosť) 

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

Pracovná zmluva 25 15 

Dohoda 9 6 

Plný úväzok 25 11 

Znížený úväzok 0 4 

Rodičovská dovolenka 1 0 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Na  Základnej škole Kanianka pracuje 23 plne kvalifikovaných, vysokoškolsky vzdelaných učiteľov. V 

školskom klube pracovali 2 vychovávateľky s patričnou kvalifikáciou a jedna vychovávateľka na dohodu 

počas obeda a hodín, kedy bolo v ŠKD najviac detí.  

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 23 23 

vychovávateľov 0 2 2 

asistentov učiteľa 0 0 0 

Špeciálny pedagóg 0 0 0 

 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Nástupom novej koncepcie 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 kvetov, práca s papierom, s drevom, s plastmi, s kovom, príprava jedál, 

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 Mladý záchranár. Takže pri posudzovaní kvalifikovanosti sa zameriame len 

na aprobácie, kde je to jednoznačné a sú uvedené v nasledujúcej tabuľke. 

pracovníčky 

ekonomického úseku 

pomocný 

administratívny pracovník 
školník upratovačky pracovníčky ŠJ spolu 

2 1 1 5 6 15 

Pomocný administratívny pracovník a tri pomocné sily v ŠJ pracujú na znížený úväzok. 
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Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

4. A VLA 1 

4. A, 4. B PRÍ 1 

5. B GEO 2 

5. A, 5. B, 7. A, 7. B dievčatá TSV 2 

8. A, 8. B, 9. A, 9. B dievčatá TSV 2 

7. A skupina č. 2 NEJ 1 

6. A, 7. A INF 1 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

V školskom roku 2013/2014 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.  

Ďalšie vzdelávanie 
Počet absolventov v šk.roku 

2012/2013 

Počet 

študujúcich 

Počet 

absolventov 

1.kvalifikačná skúška 0 0 17 

2.kvalifikačná skúška 0 0 0 

aktualizačné štúdium 9 2 9 

špecializačné inovačné 

štúdium 
0 1 0 

špecializačné kvalifikačné 1 0 1 

doplňujúce pedagogické 0 0 0 

vysokoškolské pedagogické 0 0 23 

vysokoškolské nepedagogické 0 0 1 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

ZAPOJENIE  ŽIAKOV  DO  TVORIVÝCH  ČINNOSTÍ  A  SÚŤAŽÍ 

         Literárne súťaže 

Hviezdoslavov Kubín   

 Súťaž v prednese poézie a prózy. Na 1. stupni sa do triedneho kola zapojili všetci žiaci 1. – 4. 

ročníka.  Víťazi postúpili do školských kôl.                                  

Víťazi  I. kategória: Zoja Pekárová 2.A - poézia, Miriam Mandevová 3.B – próza 

 II. kategória- Enriko Janek 6.A - poézia , Kristína Belaňová 5.B - próza  

 III. kategória- Adriána Čechová 9.A – próza 

sa so svojimi ukážkami predviedli v okresnom kole v Prievidzi dňa 26.3.2014.  
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Šaliansky Maťko 

 Súťaž v prednese povestí. Od 2. – 6. ročník sa uskutočnili aj triedne kolá, vo vyšších ročníkoch sa do 

školských kôl pripravovali len talentovaní žiaci.  

 Do okresného kola postúpili víťazi: Zoja Pekárová z 2.A, Lucia Balážová zo 4.A a Emilia Thea 

Filt zo 6.A triedy. Okresné kolo sa konalo dňa 29.januára 2014 a Emilia Thea Filt si so svojou povesťou 

Kráľ Matej a rybnický metliar vybojovala 1.miesto, a tak nás potom reprezentovala  v krajskom kole dňa 

26.2.2014. Okrem najvyššej priečky v okrese sa nám podarilo získať aj veľmi pekné 3.miesto vďaka Zoji 

Pekárovej z 2.A.   

Štúrov a Dubčekov Uhrovec 

 Súťaž v rétorike. 25.2.2014 sa konalo školské kolo,  ktorého víťazi nás reprezentovali v okresnom 

kole dňa 6.3.2014 v Prievidzi. 

1.kategóriu zastupovala Nina Richvalská z 5.B a 2.kategóriu Christian Alexander Filt z 9.A, ktorý 

získal čestné uznanie za svoj veľmi pekný jazykový prejav. 

Súťaže v hláskovaní, v technike čítania, v čítaní s porozumením 

Uskutočnili sa na 1. stupni, zúčastnili sa ich všetci žiaci. A tu sú výsledky: 

Technika čítania - najlepší  
  1. A Lukáš Kamody                                 

  1. B Patrik Kucman 

  2. A Sabína Andelová 

  2. B Louise Šipošová 

 

Hláskovanie  1.A – Pavol  Oller 

1. B – Benjamín Buzna 

Čítanie s porozumením- 100%- 2.A-  6 žiakov, 2.B- 11 žiakov 

3. a 4. ročník : 

Najlepšie výsledky v technike čítania formou správne prečítaných slov súvislého neznámeho textu za 1. 

minútu : 

3.A -   J Uramová -160 

3.B – A Šušol - 140  

4.A – B. Grolmusová  - 148 

4.B – K. Piešová  - 159 

Najlepšie výsledky v čítaní s porozumením: 

3.A – J Uramová: 100% 

3.B – T. Čertík, P. Hollá, D. Krakovik : 100% 

4.A – L. Balážová, P. Bulinová, M. Cmarko, N. Daumerová: 100% 

4.B – M.Kochanová, A.Lukáč, K.Piešová, E.Štubňová, V.Vážanová – 100% 

         Súťaže z anglického jazyka  

Súťaž v hláskovaní  anglických slov pre 3.-5.ročník.Z novembra bola presunutá do nasledujúceho mesiaca 

a jej najúspešnejšími žiakmi sa stali Natália Daumerová zo 4.A, Martina Kochanová zo 4.B, Andrej 

Ambróz z 5.A a Timea Matejková z 5.B.   
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Kvíz reálií.  

- súťaž v anglickom jazyku pre žiakov 9.ročníka.20.3.2014 si 28 žiakov rozdelených do 4 skupín  zmeralo 

svoje vedomosti. Kvíz bol zameraný na oblasť geografie - hlavné mestá, svetadiely, rieky, oceány 

a dejepisu - história a pamiatky. Víťazom sa stalo družstvo modrých z 9.A.Bola to netradičná hodina 

anglického jazyka, kde žiaci využili poznatky z viacerých predmetov. V takýchto nezvyčajných hodinách 

chceme pokračovať aj v budúcnosti. 

Výstava cudzojazyčných kníh – uskutočnila sa 29.5.2014 prostredníctvom zástupcu vydavateľstva Oxford 

bookshop. Žiaci si na nej mohli pozrieť, objednať alebo aj priamo zakúpiť knihy v angličtine, v nemčine, ale 

aj v ruštine-slovníky, gramatiky, detské knihy, beletriu, metodiky k učebniciam i doplnkový materiál. 

Výstava je jednou z ciest, ako žiakov motivovať k čítaniu kníh v cudzích jazykoch. 

         Matematické súťaže: 

PIKOMAT  
celoslovenská súťaž – R. Juríková, 8.C – úspešný riešiteľ – 4.miesto 

Matematická olympiáda 
Celkovo sa do školského kola Matematickej olympiády zapojilo  14 žiakov. 

obvodové kolo: 

Enriko Janek, 6. A – úspešný riešiteľ, 3.miesto 

Rebeka Kohútová, 6.A – úspešný riešiteľ, 5. miesto 

Pytagoriáda 3. a 4. ročník 
Zapojilo sa 10 žiakov 3. ročníka a 11 žiakov 4. ročníka 

úspešní riešitelia: 

Lipovský Matej, 3.B 

Lubik Juraj, 3.B 

Jalová Tajana, 4.B 

Šipoš Raoul, 4.A 

Daumerová Natália, 4.A 

Gundová Jessica, 4.B 

Pytagoriáda 5. ročník 
Ambróz Andrej, obvodové kolo – úspešný riešiteľ, 6. miesto 

Pytagoriáda 6. ročník 
Belan Patrik, Janek Enriko, obvodové kolo – neúspešní riešitelia 

Pytagoriáda 7. ročník 
Bielik Martin, obvodové kolo – úspešný riešiteľ, 4. miesto 

Pytagoriáda 8. ročník 
Rybárová Dominika, Juríková Róberta, obvodové kolo – neúspešní riešitelia  

Celkovo sa do školského kola Pytagoriády zapojilo 39 žiakov druhého stupňa. 

KOMPARO  
Aby žiaci úspešne zvládli Testovanie 9, mali možnosť sa zapojiť do testovania Komparo. Toto testovanie si 

žiaci platia a účasť je dobrovoľná. 

V tomto školskom roku sa do Kompara zapojili aj žiaci 4. ročníka. – 10 žiakov zo 4.A, 8 žiakov zo 4.B 

         Informatické súťaže: 

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

43 žiakov. Žiadny z nich sa bodovo v súťaži nepresadil. 

imagineLogoCup – programovacia súťaž. Do súťaže sa celkovo zapojili 2 žiaci. Nakoľko sa 

programovaniu žiaci nevenujú aktívne, nikto z nich nepostúpil do celoslovenského kola. Ale veľmi úspešne 
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sa umiestnila Alžbetka Tadialová z 5.A, ktorá v silnej konkurencii 100 žiakov z celého Slovenska obsadila 

32. miesto. 

Scratch Cup – programovacia súťaž. Do súťaže sa celkovo zapojili 2 žiaci. Nakoľko sa programovaniu 

žiaci nevenujú aktívne, nikto z nich nepostúpil do celoslovenského kola. Ale veľmi úspešne sa umiestnil 

Martin Bielik zo 7.A, ktorý v silnej konkurencii 130 žiakov z celého Slovenska obsadil 18. miesto. 

 Výtvarné súťaže 

Svetový deň mlieka v školách 

Po niekoľkoročnej skúsenosti a pozitívnom ohlase sme opäť rozvíjali tvorivé projektovanie a výrobu 

zaujímavých priestorových objektov z odpadového materiálu  mliečnych výrobkov. Tie boli následne 

nainštalované ako výstavné artefakty na chodbách našej školy. Zapojili sa všetky ročníky druhého stupňa. 

Zamerali sme sa na dôležitosť zdravej výživy doplnenej o mlieko a mliečne výrobky a ochranu životného 

prostredia pred znečisťovaním odpadkami. 

„ Moje prázdniny"  

Súťaže sa zúčastnili deti z MŠ Kanianka a žiaci zo všetkých tried našej školy. V KD Kanianka sa konala 

vernisáž, z ktorej najlepšie práce postúpili do krajského kola v Trenčíne. Súťaž vyhlásil Miestny odbor 

Matice slovenskej a Dom kultúry Kanianka na základe výzvy Krajskej rady Matice slovenskej v Dubnici 

n/Váhom.  

Keď sa zima opýta 

Aj v tomto školskom roku sa zapojili žiaci našej školy do súťaže, ktorú vyhlásil Miestny odbor Matice 

slovenskej a Dom kultúry Kanianka na základe výzvy Krajskej rady Matice slovenskej v Dubnici n/Váhom.  

Európa v škole 

Dňa 11. 2. 2014 sa konala v priestoroch našej školy slávnostná vernisáž výstavy výtvarných  prác žiakov 

našej školy, ktorí prezentovali svoj talent umeleckými výtvormi v rámci súťaže Európa v škole. 

Motto 61. ročníka medzinárodného projektu/ súťaže „ Ako chceme žiť v Európe ?“ sa viaže k Európskemu 

roku zosúladenia pracovného času a rodinného života a vyhlásila ho pre rok 2014 Európska Únia. 

Do súťaže sa zapojili všetci žiaci našej školy, ktorí na hodinách SJL, VYV, VYU, DEJ, GEO, OBN o danej 

problematike vzájomne diskutovali. Tvorivé nadšenie sa prenieslo do umeleckých výstupov, ktoré zdobili 

chodby našej školy. 

Otvorenie výstavy sprevádzal krátky kultúrny program spestrený piesňami DSZ Pramienok a 

vyvrcholil vyhodnotením školskej súťaže. Výsledky súťaže sú nasledovné: 

 

 Umelecké práce 
1. kategória:  1. miesto s postupom do okresného kola -  Paulína Minichová 2. A 

  2. miesto Viktória Zmeková 2. A 

  3. miesto  Kristína Piešová  4. B 

 

2. kategória:  1. miesto s postupom do okresného kola – Ivona Kotianová 5. B 

  2. miesto Patrik Senko 5. A 

  3. miesto Vanesa Vidová 6. A 
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3. kategória:   1. miesto s postupom do okresného kola – Juraj Grolmus 7. B 

  2. miesto Anna Hepnerová 7. B 

  3. miesto Monika Gromová 7. A 

 

 Písomné práce 
2. kategória: 1. miesto s postupom do okresného kola – Adriana Hollá 6. A 

3. kategória: 1. miesto s postupom do okresného kola – Jakub Borko 8. A 

 

Maľujeme a fotografujeme s PRIMALEXOM 

V tomto školskom roku sme sa zapojili do celoštátnej výtvarnej súťaže maľujeme a fotografujeme 

s Primalexom. Vyhlasovateľom súťaže a organizátorom súťaže bol PPG Deco Slovakia, s.r.o., Marketingové 

oddelenie, Kamenná 11, 010 01 Žilina. Súťaž sa uskutočnila na ročníkoch 5. - 8. Do celoslovenskej súťaže 

postúpilo zo školského kola 11 najoriginálnejších malieb a koláží. 

 

         Spevácke súťaže 

MY POP STAR – Organizátorom bolo CVČ Prievidza 

Okresné kolo: Našu školu v speve populárnej piesne po prvý raz v histórii školy reprezentovali Martin 

Baláž ( 6.A), Dominika Dubcová ( 8.C) a Miroslava Štancelová ( 8.C). Do krajského kola postúpili všetci 

traja súťažiaci. 

Krajské kolo: Krajské kolo speváckej súťaže populárnej piesne MY POP STAR sa konalo v Dome kultúry 

v Považskej Bystrici. Naši žiaci si vyskúšali konkurenciu výborných spevákov trenčianskeho kraja 

a v ťažkej konkurencii obstála a prebojovala sa žiačka Miroslava Štancelová z 8.C triedy do celoslovenskej 

súťaže v Trenčíne.  

Slávik Slovenska  

Školské kolo: 

 Dňa 16. 4. 2014 sa konala školská spevácka súťaž v interpretácii slovenskej ľudovej piesne Slávik 

Slovenska. Súťažilo sa v troch kategóriách. Do súťaže sa zapojilo 13 žiakov, ktorí si vybrali piesne z 

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

Slovenska a vybrala nasledovných víťazov: 

I. kategória:     1. miesto –Juraj Lubik 3.B 

  2. miesto –Sofia Balážová 1.A 

  3. miesto - Sára Šimoňáková, Natália Vidová (1.A) Timea Novotová, Sofia Strelcová ( 1.B),   

                                          Natália Miklošová (3.B) 

II. kategória:   1. miesto - Martin Baláž, 6.A,  

 2. miesto - Karolína Erneyová, 6.A 

III. kategória:  1. miesto - Dominika Dubcová, 8.C 

 2. miesto – Júlia Hanáčková 7.A 

 3. miesto - Mária Šimurková 8.A, Tatiana Pernišová 8.C 

Okresné kolo: 
Našu školu reprezentovali dňa 29.4.2014 v CVČ v Prievidzi:  

v I. kategórii: Juraj Lubik z 3.B,  

v II. kategórii Martin Baláž zo 6.A   

v III. kategórii Dominika Dubcová z 8.C triedy 
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 Dejepis a občianska náuka  

 

- dejepisná tematická súťaž pre žiakov 6.-9. roč. (vyhodnotená v januári)                                

- menšie projektové súťaže vyhodnotené na hodinách dejepisu a občianskej náuky 

- v rámci občianskej náuky sa uskutočnila beseda s policajtami v triedach ôsmeho ročníka na tému „Trestná   

   zodpovednosť mladistvých“ 

         Športové súťaže a akcie: 

Zúčastnili sme sa na 26 športových súťažiach, kde sme postupne odohrali obvodové kolá, obvodové finále 

a v piatich súťažiach sme postúpili do okresného kola. 

Súťažili sme v týchto športových odvetviach: 

- cezpoľný beh - stolný tenis 

- vybíjaná - florbal 

- hádzaná - veľký futbal 

- malý futbal - basketbal 

- atletika  

Do okresného kola sme sa prebojovali : 

-          Vo florbale 5.-7.ročník CH – 3. miesto  (R.Linder, S.Líška, K.Perniš, M.Bielik, T.Vlha, A.Mráz) 

-          Vo veľkom futbale 7.- 9.ročník CH – 3. miesto  (M.Čatloš, O.Bugár, M.Radošínsky, M.Móc, D. Molnár, 

Ľ.Mečiar, V.Gunda, M.Kračmer, R.Linder, S.Líška, K. Perniš, Š.Brindza) 

-          v basketbale 7.- 9.ročník D – 3. miesto  (A.Čechová, N.Fomincevová, H.Lipovská, B.Mečiarová, 

R.Rybianska, D.Švarcová, G.Jendrišáková) 

-           v malom futbale 3.- 4.ročník CH – 4.miesto  (M.Cmarko, D.Hozlár, M.Dobrotka, D.Chudý, E.Jurík, 

I.Mendel, T.Polačik, R.Šipoš, R.Šorman, D.Vážan) 

-          V atletike 7.- 9.ročník CH –  3.miesto   Róbert  Bernát   – vrh guľou 

                                       D –   1.miesto    Ema  Kmeťková – beh na 60 m 

                                                1.miesto    Ema Kmeťková  – skok do diaľky 

Ďalšie športové podujatia: 

 

- Plavecký výcvik – žiaci 4. ročníka, realizovaný v dňoch 8.-16.4.2014 

- Lyžiarsko-snoubordový výcvik – žiaci 7. ročníka, uskutočnil sa v dňoch 3.2.-7.2.2014 v lyžiarskom 

stredisku Jasenská dolina.  

-  žiaci prvých ročníkov sa zúčastnili športového dopoludnia v MŠ Kanianka, spojené  s púšťaním šarkanov.  

- žiačky našej školy Grétka Jendrišáková, Zuzka Odrušková, Mirka Štancelová a Dominika Švorcová sa 

zúčastnili spolu so ZŠ Nedožery - Brezany a ZŠ s MŠ Lazany na stolnotenisovom turnaji. HostitEľom bola 

práve ZŠ Lazany, ktorá zostavila dosť silné družstvo, no naše dievčatá im to len tak ľahko nepustili a trošku 

ich potrápili. Skončili na krásnom druhom mieste.            

- medziročníkové turnaje vo vybíjanej a futbale                                                  

- športové súťaže v rámci MDD 
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OLYMPIÁDY 

 Olympiáda v slovenskom jazyku  

- Je to náročná súťaž (určená žiakom 8. alebo 9. ročníka) – zahŕňa všetky zložky jazyka formou testu 

a naviac sa súťaží v štylizácii a následnej rétorike. Našu školu v okresnom kole reprezentovala Lenka 

Pálešová z 9.B triedy.  

 Olympiáda v anglickom jazyku 

- V decembri prebehlo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku v 2 kategóriách. Jej víťazi Emilia 

Thea Filt zo 6.A za 1.kategóriu a Christian Alexander Filt z 9.A za 2.kategóriu nás reprezentovali 

15.januára 2014 v okresnom kole v Prievidzi, kde si obidvaja vybojovali krásne 2.miesta.  

 Olympiáda v nemeckom jazyku  

Školské kolo sa pre vysokú chorobnosť žiakov uskutočnilo až v januári a jeho víťaz už len za 1.kategóriu 

Samuel Líška zo 7.A nás tiež úspešne reprezentoval v okresnom kole v Prievidzi dňa 23.1.2014 a obhájil si 

už druhýkrát 2.miesto.                                                                                                                                                                    

 Geografická olympiáda 

 - do školského kola sa zapojilo 45žiakov 5.-9.roč. Víťazi (1.-3.miesto) boli na konci roka odmenení 

vecnými cenami a diplomami. 

 

 5. ročník:  

1. miesto- Andrej Ambróz 5.A 

2. miesto- Alžbeta Tadialová 5.A 

3. miesto- Kristína Belaňová 5.B 

 

 6. ročník:  

1.miesto- Enriko Janek 6.A 

2. miesto- Cmarko Samuel 6.A 

3. miesto- Eliška Minichová 6.A 

 

 7. ročník: 

1. miesto- Martin Bielik 7.A 

2. miesto- Stela Richterová 7.B 

3. miesto- Samuel Cmarko 7.A 

 

 8. ročník: 

1. miesto- Dominika Rybárová 8.A, Róberta Juríková 8.C 

2. miesto- Lenka Minichová 8.A , Gréta Jendrišáková 8.A 

3. miesto- Katarína Sigetová 8.A, Jakub Borko 8.A 

Poznámka- žiaci mali rovnaký počet bodov 

 

 9. ročník: žiaci 9.roč. neboli úspešní riešitelia 

 

 Výsledková listina z okresného kola GO 2013/2014 

 

5.roč.   piatakov do okresného kola tento školský rok nepozývali 

 

6.roč.  Eliška Minichová  6.A 11.miesto, ÚR 

 

7.roč.  žiak bol neprítomný v škole 

8.roč   Róberta Juríková  8.C 13.miesto, NR 

9.roč    neposielali sme žiaka 
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Geografická olympiáda prechádza tiež zmenami, vzhľadom na školskú reformu. 

Analýza výsledkov ukázala dobré vedomosti žiakov teoretické, ale potrebu zdokonaliť sa pri práci s mapou, 

atlasom, v praktickej časti, to si ale vyžaduje časový priestor. 

 Biblická olympiáda 

Dňa 25. 3 sa konalo okresné kolo v Biblickej olympiády. Naši žiaci (Lucia Balážová, Martin Bielik a Nikola 

Barčinová, všetci 7.A) sa umiestnili na peknom 3. mieste 

 Technická olympiáda  

V školskom kole sa do technickej olympiády zapojilo 17 žiakov 6. – 9. ročníka. Na základe výsledkov 

v tomto kole sme vybrali reprezentovať našu školu v okresnom kole troch najlepších žiakov. V kategórii B – 

Martin Petrík, 6. A a v kategórii A – Branislav Andel, 9. A; Samuel Štorcel, 9. B. 

Výsledky okresného kola:  

 

Martin Petrík, 6.A – 13. miesto 

Branislav Andel, 9. A – 11. miesto 

  

 Chemická olympiáda 

Aj v tomto školskom roku 2013/2014 sme sa zapojili do chemickej olympiády . Úspešnou riešiteľkou bola 

Sofia Štrohnerová, žiačka 9.A  

 Fyzikálna olympiáda 

Aj v tomto školskom roku 2013/2014 sme sa zapojili do riešenia fyzikálnej olympiády. Lenka Minichová, 

žiačka 8.A, Klára Richvalská 9.B a Radka Rybianska 9.A. Ani jeden sa nestal úspešným riešiteľom 

olympiády. Môže za to hlavne momentálny nesúlad medzi preberaným učivom na základných školách, ktoré 

vyplýva z ISCED 2 a príkladmi, ktoré pripravil olympijsky výbor. 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

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

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

zdravej školy pri príležitosti Svetového dňa mlieka na školách (25.9.2013) a tiež Svetového dňa výživy 

(14. 10. -18. 10. 2013 – projektový týždeň).  Žiaci na prvom stupni tieto dni realizovali formou otvorených 

hodín, tvorivých dielní s rodičmi, ktorí sponzorsky prispeli a aktívne sa podieľali na tvorivých dieľňach,  

v 1. A,B (Zlúkyová, Burdová, Šimoňáková;  a v 2.A,B (Minichová) - výroba ovocných šalátov, posedenie 

pri bylinkovom čaji, ochutnávka ovocných koláčov, tematické zameranie výchovno-vzdelávacieho procesu 

počas celého týždňa. Na druhom stupni vypracovali propagačné  plagáty a projekty. Žiaci pracovali na 

hodinách literatúry s textami a sami si pripravili zaujímavé referáty. 

 V októbri sa naša škola zapojila pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc do 

projektu Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice. Cieľom podujatia bolo zaujímavou a zábavnou 

formou priblížiť deťom rôzne podoby rozprávky (kniha, rozhlasová hra, divadelná hra, ilustrácia, leporelá) 

a poukázať na nezastupiteľné miesto knihy v živote detí i dospelých. Jednotlivé aktivity prebiehali  v týždni 

od 21.októbra 2013 a vyvrcholili 28.októbra 2013 - Medzinárodným dňom školských knižníc. Podujatie sa 

realizovalo v ročníkoch 4.,5.,6.,deti pracovali s Rozprávkou o hlúpej žene. Spoznali jej rozhlasovú 
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a literárnu podobu, vytvárali ilustrácie a nakoniec si pozreli jej  divadelné stvárnenie v podaní divadelného 

súboru Zelienka zo Zvolena. Podujatie bolo uskutočnené formou projektového vyučovania, hrania rolí 

a zážitkového vyučovania. Aktivity prebiehali nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale aj na 

výtvarnej výchove, nielen v školskej knižnici, ale aj v triedach. Celé podujatie malo veľmi dobré ohlasy 

a pozitívne hodnotenie zo strany žiakov, učiteľov, ale i rodičov a určite sa bude  v podobných aktivitách 

pokračovať.                                                                                 

Vianočná akadémia a vianočná burza 16. 12. 2013 

Po minuloročnom úspechu sa nám aj v tomto školskom roku podarilo zrealizovať Vianočnú 

akadémiu a Vianočnú burzu. V programe sa predstavili všetky ročníky našej školy s krátkym umeleckým 

programom. V rámci príspevku našej predmetovej komisie za HUV sa predstavili úspešní reprezentanti 

súťaže MY POP STAR a DSZ Pramienok s piesňami o zime. Na hodinách VYV a VYU sa 

v predvianočnom čase tvorili vianočné darčeky, ktoré priniesli na vianočnej burze uznanie za originalitu a 

finančný zisk pre potreby školy.  

Projektový týždeň zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti „Čitateľský maratón“ 

Cieľ čitateľského maratónu: plnil sa jeden z hlavných cieľov MZ a PK - Rozvoj komunikačných 

kompetencií, čitateľskej gramotnosti. Zameranie: zistiť a analyzovať úroveň techniky čítania a čítania 

s porozumením. Zistiť úroveň aktívneho počúvania a úroveň schopnosti žiakov realizovať fonematický 

rozbor slov v súťaži hláskovania v prvých ročníkoch. Témou bola detská literatúra, Alica v krajine zázrakov. 

Výsledky boli spracované elektronicky za pomoci p. uč. Smidu uvedené v prehľadných grafoch ktoré 

realizovali žiaci 7. ročníka. 

Deň vody – projektový deň 24. 3. 2013 

             Už 21 rokov si tento deň pripomína celý svet ako DEŇ VODY. Ani my sme naň nezabudli. Bol 

zrealizovaný aktivitami v triedach - dodržiavanie pitného režimu, spôsoby šetrenia vodou na hodine VYV,  

šetrenie pri ostatných činnostiach v škole. Ráno sme prišli oblečení v modrom. Každá hodina sa niesla v 

duchu využitia, šetrenia vody, ochrany vodných zdrojov. Druhý stupeň si pripravil reláciu do školského 

rozhlasu a vernisáž, na ktorej žiaci prezentovali svoje projekty zamerané na vodu a jej ochranu.  

Deň Zeme – projektový deň 25. 4. 2013 

 Tento deň sa realizoval prostredníctvom brigád. Každá trieda mala svoj rajón, o ktorý sa postarala. 

Mladší žiaci sadili liečivé bylinky, vytvorili záhradku z liečivých byliniek, upravili terasy. Aktivity prebehli 

v spolupráci s rodičmi. Starší sa starali o svoje políčka a upravovali okolie školského areálu.  

Zber plastových fliaš 

 V marci sme sa zapojili do projektu Zber plastových fliaš vyhlásenou obchodným reťazcom LIDL. 

Zber papiera 

 Aj tento rok prebehol jesenný aj jarný zber. Zapojili sa všetky triedy v našej škole. Výťažok išiel do 

triedneho fondu každej triedy.  

Burza hračiek 

V tomto školskom roku sme prvýkrát vyskúšali pozbierať s deťmi nepotrebné hračky, ktoré sa za 

symbolickú cenu predávali na Burze hračiek. Vyzbieralo sa 50 €.  
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SRDCE PRE DETI  

Počas mesiacov september - október sa trieda 9.B zapojila do súťaže „SRDCE PRE DETI“, ktorú 

organizovalo O₂. V našej obci od obyvateľov vyzbierali 247 starých mobilných telefónov. Z každého 

mobilu bolo 1 € odovzdané do detských domovov. Sme radi, že suma 247 € bude určená pre tieto deti a že aj 

my sme aspoň trochu mohli spríjemniť ich život.  

Jesenná brigáda 

Dňa 26. 10.2013 sa uskutočnila v spolupráci s RZ jesenná brigáda na úprave okolia našej školy. 

Všetkým zúčastneným rodičom, pedagógom i žiakom aj touto cestou ešte raz ďakujeme.    

Deň rodiny 

 Dňa 7.6.2014 sa v príjemnom prostredí Kanianskej vodnej nádrže uskutočnila veľkolepá oslava 

Dňa rodiny. V spoločnom projekte spojili svoje sily viaceré miestne organizácie a vytvorili pútavý kultúrny 

a spoločenský program pre občanov obce Kanianka. V rámci hudobného umenia predstavili svoje talenty 

DSZ Pramienok so svojimi sólistami, DFS Kolovrátok s ľudovými tradíciami. Výtvarné umenie 

reprezentovali  na burze v stánku našej školy originálne ručné práce deti celej našej školy.   

 

Slávnostná vyhodnocovacia akadémia- telocvičňa, 26.6.2014 

 Koncert s programom DSZ Pramienok, tanečnou choreografiou “Cigánky“ žiakov 7.ročníka a 

spevácko-tanečnými číslami žiakov 9.ročníkov. V rámci akadémie odznelo celkové vyhodnotenie 

výchovno-vzdelávacích výsledkov a úspechov žiakov našej školy za školský rok 2013/2014 a najúspešnejší 

žiaci boli ocenení riaditeľkou školy pochvalami a vecnými cenami. 

  

KONCERTY, KULTÚRNE PODUJATIA, NETRADIČNÉ HODINY, OTVORENÉ HODINY 

Zvyšovali sme  frekvenciu a kvalitu styku s verejnosťou prostredníctvom otvorených hodín, tvorivých 

dielní, akciami usporiadanými k sviatkom(Vianočná akadémia, Deň rodiny) 

25.9.2014 – Svetový deň mlieka na školách, tvorivé dielne s rodičmi 

september 2014 – Účelové cvičenia pre 2. stupeň 

16. a 17.10.2013 – otvorené hodiny ku Projektovému týždňu zdravej výživy, aktivity s rodičmi 

25.10.2013 – tvorivé dielne so starými rodičmi 

26.10. 2013 – Rozprávka o hlúpej žene – div. súbor Zelienka zo Zvolena  

29. 10. 2013 - slávnostné vyhodnotenie projektu Zazelenania obce 

27.11.2013 – „Drogy ničia mňa, moje telo a rodinu“ beseda s policajtom p. Erneyom 

                         pre žiakov 6. a 7. ročníka 

29.11.2013 – tvorivé dielne s rodičmi – príprava výrobkov na Vianočnú burzu 

3.12.2013 –  predstavenie kúzelníka 

9.12.2013  -  Divadelné predstavenie: Zabudnutý čert 

13.12.2013 – tvorivé dielne so starými rodičmi v spolupráci s Klubom dôchodcov 

16.12.2013 – Vianočná akadémia – príprava programu, výzdoby  

16.1.2014 – „Problematika šikany na školách“ – beseda s policajtkou – 8. ročník 

25.1.2014 – Zápis do 1. roč. 

28.2.2014 – Fašiangový karneval 

13.3.2014 – Divadlo Maska:Alica v krajine zázrakov – zaradené do projektového týždňa Čitateľský maratón 
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11.4.2014 – Deň narcisov – zbierka 

15.4.2014 – „Význam Veľkej noci a tradície Veľkej noci vo svete“ Otvorená hodina NAV 

                       (pre 1.-5. ročník  pripravili žiačky 8.A triedy) 

23.4.2014 – Cesta Slovenskou históriou – netradičná hodina vlastivedy 

28.4.2014 – Čujte slovo - otvorená hodina vlastivedy a tvorivé dielne HNM 

2.6.2014  -   Oslava MDD – žiaci 9.ročníka pripravili zábavný program a súťaže pre žiakov 1.-4.ročníka 

28.2.2014 - Fašiangový karneval 

29.5.2014 – Burza hračiek 

2.6.2014 -  Oslava dňa detí –Žiaci žiakom- žiaci 9. ročníkov pripravili súťaže a zábavný program pre žiakov   

                   1. – 4. ročníkov 

7.6.2014 - Deň rodiny  - v spolupráci s ostatnými organizáciami obce- zapojili sme sa účasťou a prípravou 

výrobkov do burzy, darčekov, pohostením.  

17.6.2014 – výchovný koncert Akordeonika ZUŠ Bojnice 

23.6.2014 – didaktické hry ( teoretická príprava 20.6.2014) 

Školský časopis PRASKOT 

 Už desať rokov vychádza v našej škole školský časopis PRASKOT. Päť rokov má farebnú podobu, 

za čo vďačíme dobrej spolupráci s rodičmi. Poďakovanie patrí rodine Lipovskej, ktorá nám pri tlačení 

časopisu ponúkla pomoc.  

DFS KOLOVRÁTOK A DSZ PRAMIENOK  

Október – mesiac úcty k starším - Z príležitosti mesiaca úcty k starším deti pripravili pozdravy pre našich 

starých rodičov a deti z DFS Kolovrátok navštívili Domov dôchodcov v Kanianke s pekným programom. 

Slávnostné vyhodnotenie projektu Zazelenania obce - V programe slávnostnej akadémie účinkoval 

školský spevácky zbor Pramienok s krátkym kultúrnym programom, ktorý pozostával z detskej vokálnej 

tvorby našich slovenských skladateľov. 

Fašiangové zvyky a obyčaje - V rámci rozvoja regionálnej kultúry si žiaci pôsobiaci v DFS Kolovrátok 

a DSZ Pramienok pripravili pre ročníky I. stupňa krátke fašiangové vystúpenie. Prostredníctvom 

účinkovania oboch umeleckých telies sa snažíme podporovať uvedomenie si národného povedomia 

a národnej hrdosti. 

Koncert v DK Kanianka pre ZŤP - Dňa 2.4. 2014 sa uskutočnilo vystúpenie členov DSZ Pramienok na 

výročnej členskej schôdzi zdravotne ťažko postihnutých občanov obce Kanianka. Predstavili sa v krátkom 

programe s ľudovými, populárnymi a detskými piesňami a tiež recitáciou slovenskej prózy.  

Deň matiek- moja mama - V mesiaci máji si deti na hodinách NAv a ETV pripravili kvetinky a pozdravy 

pre naša mamy a staré mamy a deti z DFS Kolovrátok  vystúpili v mesiaci máj v Domove dôchodcov 

s programom zameraným na deň matiek. 

Deň rodiny -  Dňa 7.6.2014 sa v príjemnom prostredí Kanianskej vodnej nádrže uskutočnila veľkolepá 

oslava Dňa rodiny. V spoločnom projekte spojili svoje sily viaceré miestne organizácie a vytvorili pútavý 

kultúrny a spoločenský program pre občanov obce Kanianka. V rámci hudobného umenia predstavili svoje 

talenty DSZ Pramienok so svojimi sólistami, DFS Kolovrátok s ľudovými tradíciami.  

INTERNET 

         www.zskanianka.edupage.org 
Tak pre žiakov, ako aj učiteľov a rodičov slúži internetová stránka školy. Ponúka verejnosti nahliadnuť do 

diania v škole i mimo nej. V budúcnosti máme v pláne rozbehnúť elektronickú triednu knihu a popri nej 

bude nutné zaktívniť aj elektronickú žiacku knižku. Žiaci tu nájdu užitočné odkazy na jednotlivé predmety, 
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rodičia, ktorí majú deti so špeciálnymi vývinovými poruchami sa dostanú k radám, ako pristupovať 

k takýmto deťom.  

         www.bezkriedy.sk 
je ďalšou stránkou, ktorú vyučujúci / zborovna.sk/ spolu so žiakmi a aj rodičmi /komensky.sk/ využívajú 

hlavne na domácu prípravu. Je viac možností ako pracovať – môžeme žiakom poslať testy alebo iné typy 

súborov na precvičenie alebo im môžeme poslať priamo domácu úlohu. Po skúsenostiach v tomto roku 

v celom 7.ročníku, čo je 60 žiakov, nikto nemal problém s vypracovaním domácej úlohy na internete.  

         www.planetavedomosti.iedu.sk 
Vzdelávací portál Planéta vedomostí predstavuje komplexný nástroj pre školy a ich učiteľov, ktorý slúži na 

prípravu výučbových materiálov, na prácu so žiakmi počas vyučovacej hodiny a následne na kontrolu 

domácich úloh vypracovaných žiakmi. 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Škola reaguje na výzvy ministerstiev a organizácií na predkladanie projektov. V školskom roku 2013/2014 

sme sa zapojili do nasledovných.  

P.č. NÁZOV HODNOTA 

1. 

 

Aktivizujúce metódy vo výchove  

(Interaktívna tabuľa Hitachi StarBoard vrátane príslušenstva, 

projektor Hitachi vrátane príslušenstva, držiak na projektor) 

1.381,29€ 

2. 
 

Baterky na správnom mieste 
prebieha 

3. 
 

Elektronizácia vzdelávania systému regionálneho školstva 
11.736,00€ 

4. 

 

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických 

javov v školskom prostredí 

prebieha 

5. 

 

Medzinárodný projekt „Vstávaj Európa a hraj“                                                                 

„Get Europe up and Playing!“ 

21.000,00€ 

6. 
 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť 

 

1.926,61€ 

7. 

 

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety 

(Notebook I Lenovo Think Pad B590, sada reproduktorov + kabeláž ozvučenie učebne)  

prebieha 

8. 
 

Program eTwinning 
prebieha 

9. 
 

Projekt vyhlásený starostom obce Zazelenanie obce 

 

330,00€ 

10. 

 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania 

(národný projekt (ITMS) 

 

4.236,00€ 

11. 
 

Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy 

 

   468,71€ 

 

 

SPOLU 

 

41.078,70€ 

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

Základná škola v Kanianke  počas nasledujúcich dvoch školských rokov 2012/13 a 2013/14 spolupracovala 

s piatimi partnerskými školami z Poľska (Ruda Śląska), Nemecka (Duisburg-Meiderich), Anglicka 

(Portsmouth), Portugalska (Vila Real) a Turecka (Polatli / Ankara).  
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 Chceli sme  ponúknuť naším žiakom, aby sa mohli v rámci vyučovania venovať aj ďalším zaujímavým 

aktivitám spoločne so svojími učiteľmi. Rozvíjať ich talent a záujem v oblasti športu, kultúry, cudzích 

jazykov, geografie, informatiky, ... . Naučiť sa spoluorganizovať projektové aktivity a byť tými najlepšími 

hostiteľmi, resp. hosťami pri spoločných projektových stretnutiach. 

V školskom roku 2013/2014 sa uskutočnili 4 projektové stretnutia a to v septembri 2013 v Poľsku (Ruda 

Śląska), novembri 2013 v Portugalska (Vila Real), koncom marca a začiatkom apríla 2014 v  Turecku 

v meste  (Polatli / Ankara) a v máji 2014  v Nemecku (Duisburg-Meiderich) kde sme tento projekt úspešne 

ukončili. 

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

Ministerstvom živ. prostredia.   

Učebňa kontinuálneho vzdelávania - pokračovanie z predchádzajúceho školského roka.  

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

zabezpečenie projektu – notebook + sada reproduktorov + kabeláž (ozvučenie učebne)  

 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.  

Aktivizujúce metódy vo výchove (AMV)  -  Projekt AMV sa zameriava na skvalitnenie vzdelávania 

odborných a pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy. Špecializuje sa pritom na profesionálne 

zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove nielen v reálnom prostredí, ale i v spojení s novými 

informačnými technológiami. Účastníci vzdelávania, pracujúci v oblasti výchovy si posilnia kompetencie v 

implementácii aktivizujúcich metód do praxe, tak aby ich dokázali využívať v prospech formovania 

základných hodnôt detí a mládeže, posilnenia mediálnej gramotnosti a znižovania výchovných problémov. 

 Elektronizácia vzdelávania systému regionálneho školstva  - národný projekt – cieľom Projektu je 

vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických 

služieb do prevádzky, tak ako aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried, prispôsobenie digitálneho obsahu 

a v neposlednom rade aj vyškolenie vybraných pracovníkov pre zabezpečenie ďalšieho vzdelávania 

pedagogických pracovníkov. 

Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania – štandardné 

testovanie  e-Test 

Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom 

prostredí – národný projekt VÚDPaP – poradenský systém pre výchovných poradcov. 

Program eTwinning – sa zameriava na podporu využívania moderných informačných a komunikačných 

technológii za účelom vytvorenia partnerstiev európskych škôl. Naša škola nadviazala partnerstvo so školou 

v Španielsku. Témou bolo programovanie hier na motívy ľudových rozprávok. Spoločným komunikačným 

jazykom bola angličtina. Žiaci na hodinách informatiky vyhľadávali na internete slovenské ľudové 

rozprávky  - v príslušných programoch kreslili, skenovali, vytvárali animácie, komixy, programovali hry, 

aby priblížili partnerským kamarátom naše rozprávky  a na hodinách anglického jazyka ich preložili. 
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§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: február 2006 

Druh inšpekcie: komplexná 

 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

BUDOVA - VNÚTORNÉ PRIESTORY ( INTERIÉR ) 

Kmeňové triedy:  

Hlavné vyučovanie prebiehalo v 17-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 2.NP pavilónu A. V školskom roku 2013/2014 sme v týchto obnovách 

pokračovali a vymenili sme podlahovinu na 2. poschodí pavilónu C. 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 tabuľa 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. Na konci školského roka 2013/2014 

sme začali kompletnú rekonštrukciu tejto učebne pozostávajúcu z opravy stien, stropu a podlahy. Učebňa 

bude vybavená novým nábytkom, inštaláciami, interaktívnou tabuľou a internetom. 

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

Problém: Jedna miestnosť s pracovnými stolmi je slabo osvetlená. V školskom roku 2013/2014 sme 

vymenili svetelné zdroje v tejto miestnosti. 

Učebňa anglického jazyka č. 1 (1. poschodie pavilón C) Pekná svetlá učebňa s pripojením na internet a s 

DATA projektorom. 

Učebňa anglického jazyka č. 2 (2. poschodie pavilón C) Pekná svetlá učebňa s pripojením na internet a s 

interaktívnou tabuľou. 

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

pripojením na internet. 



22 
 

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: Zastaralé spotrebiče. 

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). 

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 patria 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 (2. poschodie pavilón A)  

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

hlavné prázdniny táto miestnosť bola asanovaná a tým sa dala do pôvodnej podoby chodba na 2. poschodí 

pavilónu A. Zároveň sa na celej chodbe vymenila podlaha. 

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

školského roku 2013/2014 sklad učebníc premiestnený do miestnosti pre športové potreby. 

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.  
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Jedáleň (1. poschodie pavilón D) Pekná a svetlá miestnosť spĺňajúca hygienické predpisy. Nová maľovka. 

Problém: Starší nábytok (stoly a stoličky) Potrebné obnoviť (opraviť): stoly, stoličky, výdajná linka, 

elektrická stolička, tanier, 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 -  vydraté farebné 

označenie. 

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

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 

Vrokoch 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 

Položka 
Príjem 

(€) 

Čerpanie 

(€) 
Použitie prostriedkov 

Dotácia zo štátneho rozpočtu 

 (prenesené kompetencie) 
481 259 481 259 Na prevádzku školy a mzdy zamestnancov 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na 

vzdelávacie poukazy 
9 692 9 692 

Na odmeny vedúcich krúžkov, energie, 

učebné pomôcky, dohody 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na 

odchodné 
742 742 Odchod upratovačky do dôchodku 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na 

mimoriadne výsledky žiakov 
1 000 1 000 

Na prevádzku školy - nákup učebných 

pomôcok 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na deti zo 

SZP 
167 167 

Na prevádzku školy - nákup učebných 

pomôcok 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na 5 % 

zvýšenie platov v ŠKD 
898 898 Na mzdy vychovávateliek 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na 5 % 

zvýšenie platov v ŠJ 
1 642 1 642 Na mzdy zamestnancov v ŠJ 

Dotácia zo štátneho rozpočtu - Hmotná 

núdza (školské potreby) 
199 199 

Na nákup školských potrieb žiakom v 

hmotnej núdzi 

Dotácia zo štátneho rozpočtu - Hmotná 

núdza (na stravu) 
644 644 Na stravu žiakom v hmotnej núdzi 

Vlastné príjmy ZŠ  

(originálne kompetencie) 
15 317 15 317 Na prevádzku telocvične a ZŠ 
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Príspevok od rodičov za ŠKD 

(originálne kompetencie) 
3 416 3 416 Na prevádzku ŠKD 

Z režijných nákladov ŠJ 13 021 13 021 Na prevádzku ŠJ 

Dotácia z obce pre ŠKD  

(originálne kompetencie) 
21 347 21 347 Na mzdy a prevádzku v ŠKD 

Dotácia z obce pre ŠJ  

(originálne kompetencie) 
39 902 39 902 Na mzdy zamestnancov a prevádzku v ŠJ 

 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

V školskom roku 2013/2014 sme dosahovali výborné  výchovno – vzdelávacie  výsledky, o čom svedčia aj 

výsledky v rôznych umeleckých a športových súťažiach, či výsledky celoslovenských meraní KOMPARO 

9, KOMPARO 4 kde sme sa zaradili medzi 25%  najúspešnejších škôl Slovenska.  Ineko – Inštitút pre 

ekonomické a sociálne reformy / www.ineko.sk / zverejnil na svojom webovom sídle hodnotenie  

základných škôl v rámci celého Slovenska. Hodnotenie zahŕňa výsledky žiakov za roky 2011-2014  a do 

hodnotenia boli zahrnuté predovšetkým výsledky žiakov v Testovaní  9  zo slovenského jazyka a literatúry a 

z matematiky,  ako aj mimoriadne výsledky žiakov v predmetových súťažiach a olympiádach. Naša škola sa 

zaradila  medzi školy s veľmi dobrými výsledkami (6,0). 

Chcem sa opäť poďakovať žiakom, ktorí sa o tieto výsledky zaslúžili, ale  predovšetkým sa chcem 

poďakovať svojim skvelým kolegom za vynikajúce výsledky, ktoré dosiahli  pri vzdelávaní žiakov našej 

školy. 

 Motto „Tvorivý učiteľ aktívny žiak“ – 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: 

  spolupráca s rodičmi 

  tvorivosť pedagógov a vysoká odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov 

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

krúžková činnosť 

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

cudzieho jazyka – nemeckého jazyka 

  zapájanie sa do pedagogických projektov  

  medializácia školy cez web stránku školy 

  aktívny postoj učiteľov k ďalšiemu vzdelávaniu sa pedagógov 

  

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. 
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  Slabé stránky školy: 

  poškodené  schody v areáli školy  

  zastarané sociálne zariadenia  

  chýba školský psychológ z finančných dôvodov 

  chýbajú  relaxačné priestory 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, lebo toho vzdelávania je nepomerne viac. 

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. Aby však deti chodili rady do školy, tak 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 

Aj v školskom roku 2013/2014 sme sa snažili vyplniť deťom popoludňajší voľný čas. V našej škole 

pracovalo v tomto školskom roku 27 krúžkov. 

 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Cykloturistický krúžok 17 1 Mgr. Oliver Smida 

Folklórny krúžok 18 1 Veronika Foltánová 

Futbalový krúžok I. 14 1 Viliam Ugróczy 

Futbalový krúžok II. 15 1 Martin Pipíška 

Golfový krúžok 18 1 Ing. Daniela Masárová 
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Hádzanársky krúžok 15 1 Mária Šemodová 

Krúžok anglického jazyka 15 1 Mgr. Andrea Filt 

Krúžok redakčnej rady 26 1 Mgr. Magdaléna Píšová 

Testovanie 9 - SJL 31 2 Mgr. Soňa Fialková 

LEGO krúžok 19 1 Mgr. Jolana Majzlanová 

Testovanie 9 - MAT  31 2 Mgr. Katarína Krajčiová 

Počítačový krúžok I. 19 1 Mgr. Oliver Smida 

Počítačový krúžok II. 19 1 Mgr. Oliver Smida 

Počítačový krúžok III. 16 1 Mgr. Roman Mik 

Spevácky krúžok 17 1 Mgr. Magdaléna Štangová 

Stolnotenisový krúžok  14 1 Dušan Píš 

Športový krúžok I. 26 1 Mgr. Janeta Simonová 

Športový krúžok II. 19 1 Mgr. Róbert Letavaj 

Športový krúžok III. 14 1 Mgr. Róbert Letavaj 

Športový krúžok IV. 12 1 Mgr. Róbert Letavaj 

Turistický krúžok I. 21 1 Mgr. Marta Pernišová 

Turistický krúžok II. 26 1 Antónia Píšová 

Volejbalový krúžok I. 17 1 Mgr. Marcela Karaková 

Volejbalový krúžok II. 17 1 Mgr. Marcela Karaková 

Výtvarný krúžok I. 15 1 Mgr. Antónia Pipíšková 

Výtvarný krúžok II. 14 1 Mgr. Antónia Pipíšková 

Orientálne tance 15 1 Jana Švorcová 

§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

V našej škole 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 sa väčšinou  využíval  na 

zabezpečenie mimoškolskej činnosti školy (podpora projektov, cestovné na súťaže, knižné odmeny pre 

žiakov, zabezpečenie plaveckých a lyžiarskych kurzov a pod.).  Okrem členských príspevkov časť príjmov 

tvoria aj 2% zo zaplatenej dane, do tejto akcie sa zapájajú takmer všetci zamestnanci školy.  

Dobrá spolupráca s rodičmi našich žiakov sa zaznamenala aj na   jesennej brigáde zameranej  na  

úpravu okolia školy, natieraní plotu a rozoberaní starého školského nábytku. 

       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. Riaditeľka školy sa pravidelne zúčastňovala 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 pod. Ide o spoluprácu dynamickú a neustále sa rozvíjajúcu.         
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Spolupráca školy s rodičmi je založená na vzájomnej dôvere a na snahe v každom smere pomôcť 

v prvom rade hlavne dieťaťu. Svedčia o tom spoločné akcie. 

§ 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 so žiakmi, ale aj s 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.  

V šk. roku 2013/2014 sa začala rozvíjať aj spolupráca s dôchodcami zo ZO JDS Kanianka, ktorí sa 

stretávajú v Klube dôchodcov Kanianka. Uskutočnili sa spoločné tvorivé dielne pred Vianocami, pred 

Veľkou nocou a pred Dňom rodiny. Naši žiaci zase poli pozdraviť dôchodcov pri príležitosti Októbra - 

mesiaca úcty k starším a spestrili im chvíle v predvianočnom období.  

Záver 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, výsledkoch a podmienkach Základnej školy Kanianka za školský 

rok 2013/2014 v počte strán 27. 

Vypracovali: Mgr. Jana Stančeková, riaditeľka školy 

                      Mgr. Eduard  Čibik, zástupca riaditeľky školy 

                      Mgr. Magdaléna Píšová, zástupkyňa riaditeľky školy 

                               Mária Šemodová – ekonómka školy  

Správa predložená Pedagogickej rade Základnej škole Kanianka dňa: 28. 08. 2014 

V Kanianke, 9. októbra 2014 


