
 
  

  

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

S P R Á V A 

  

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej školy sv. Ladislava,  Lipová 3868, Topoľčany 

za školský rok 2021/2022 

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Predkladá:            ....................................................  

               Mgr. art. Dominika Balková  
                               riaditeľka školy  

  

 

  

  

   
Základná 

  
škola sv. Ladislava 

      

     Lipová   3868 ,   955   01    Topoľčany   

  
  



   

Prerokované na pedagogickej rade školy dňa 3. 10. 2022 

 

Prerokované na rade školy dňa 11. 10. 2022 

 

 

 

Vyjadrenie rady školy: 

 

 

 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi 

 

schváliť 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej školy sv. Ladislava, Lipová 3868, Topoľčany za školský rok 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     ........................................... 

                                                                                                                      predseda Rady školy pri 

                                                                                                                ZŠ sv. Ladislava, Topoľčany 

 

 

 

Stanovisko zriaďovateľa: 

 

 

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra, Námestie Jána Pavla II. č. 7, Nitra 

 

schvaľuje – neschvaľuje 

 

 

 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej školy sv. Ladislava, Lipová 3868, Topoľčany za školský rok 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 ............................................ 

                                                                                                                   PaedDr. Peter Buranský 

                                                                                                                          riaditeľ DŠÚ 



 

 

Vypracovali: 

  

Mgr. art. Dominika Balková –   riaditeľka školy 

  

Mgr. Katarína Gardianová  – zástupkyňa riaditeľky školy 

  

Beáta Kluková - personalistka 

  

  

  

  

Východiská a podklady: 

  

  

Správa je vypracovaná v zmysle: 

    

  

1. Vyhlášky MŠ SR č. 435/2020 Z.z. účinnej od 1. 1. 2021 o štruktúre a obsahu správ  o  

výchovno-vzdelávacej  činnosti,  jej  výsledkoch  a  podmienkach  škôl a školských zariadení  

 

2. Koncepcie  rozvoja školy 

  

3. Správ   jednotlivých  predmetových komisií a  metodického združenia 

  

4. Správy výchovného poradcu 

  

5. Správy školského psychológa 

  

6. Správy koordinátora environmentálnej výchovy 

  

7. Správy koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

  

8. Správy koordinátora programu zdravá škola 

  

9. Správy koordinátora finančnej gramotnosti 

  

10. Správy školského klubu detí 

  

11. Správy centra voľného času 

  



  

a)    Základné identifikačné údaje o škole  

  

1/ Názov školy: ZŠ sv. Ladislava, Lipová 3868, Topoľčany 

  

2/ Adresa: Lipová 3868, Topoľčany 955 01 

  

3/ Tel: 038/ 532 88 96 

  

4/ E-mail: skola.to.ladislava@nrb.sk 

  

      Web: www.zs-ladislava.sk 

  

  

5/ Zriaďovateľ:  

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Nitra  

Námestie Jána Pavla II. č.7, Nitra  

Riaditeľ DŠÚ: PaedDr. Peter Buranský   

  

               Tel: 037/7412801 

  

      E-mail: dsunr@ksnr.sk 

    

  

6/ Vedúci zamestnanci:  

  

 

          Riaditeľka školy:     Mgr. art. Dominika Balková  

  

          Zástupkyňa riaditeľky:     Mgr. Katarína Gardianová   

  

          Vedúca CVČ:       Mgr. art. Dominika Balková   

  

         Vedúca ŠKD:      Mgr. Katarína Gardianová   

  

         Vedúca ŠJ:      Dana Babicová 

  

  

  

  

7/ Poradné orgány školy:  

  

Rada školy pri Základnej škole sv. Ladislava Topoľčany je 11 členný poradný orgán školskej 

samosprávy. Bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z .z. o štátnej správe a v školstve 

a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  

predpisov a Vyhlášky č. 291/2004 o školskej  rade.   

 

http://www.zssvladto.edu.sk/
http://www.zssvladto.edu.sk/
http://www.zssvladto.edu.sk/


  

 

V školskom roku  2021/2022 zasadala RŠ 4-krát. Všetky zasadnutia boli uznášania schopné. 

Na zasadnutiach RŠ bola prítomná riaditeľka školy, ktorá predkladala správy a informácie podľa 

požiadaviek RŠ. Priebežne sa riešili podnety zo strany rodičov, či ostatných členov RŠ, ukladali sa 

a kontrolovali plnenia úloh. 

Zo zasadnutí RŠ sú vyhotovené zápisnice a prezenčné listiny. 

 

 

Na zasadnutí dňa 7. 10. 2021 RŠ vzala na vedomie informáciu  o organizácii školského roka, o  

vyučovaní voliteľných predmetov a nepovinných predmetov, o počtoch  tried a počtoch žiakov a o 

triednictve. Tiež informáciu o pedagogicko-organizačnom a materiálnom zabezpečení        

    výchovno-vzdelávacieho procesu. Ďalej schválila členov RŠ do nasledovných funkcií: 

      -     Mgr. J. Bošanskú ako predsedu RŠ 

- Ing. D. Sujovú ako podpresedu RŠ 

- p. A.Ševčíkovú ako zapisovateľku RŠ 

 

Takisto RŠ schválila aj  Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti    

Základnej školy sv. Ladislava, Lipová 3868,  Topoľčany za šk. rok 2020/2021  a odporučila ju  na 

schválenie BÚ. 

 

Na zasadnutí dňa 20. 12. 2021 RŠ  vzala na vedomie vyhodnotenie  výchovno – vyučovacích 

výsledkov  za I. štvrťrok šk. roka 2021/2022 a schválila Plán zasadnutí RŠ na rok 2022. 

     

Na zasadnutí dňa  29. 3. 2022  RŠ vzala na vedomie vyhodnotenie výchovno – vyučovacích 

výsledkov za I. polrok šk. roka 2021/2022, informáciu o pláne financovania  v  roku 2022, o pláne 

čerpania pridelených dotácii a správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2021 a schválila Výročnú 

správu rady školy za rok 2021. 

Na toto zasadnutie bol prizvaný aj  diecézny ekonóm - p. Mgr. Ing. Martin Štofko, aby poinformoval 

o  stave prevodu budovy do majetku BÚ/Kapituly a vyjadril sa k možnostiam čerpania finančných 

prostriedkov z EÚ, Plánu obnovy, BÚ na opravu budovy a k príprave s tým súvisiacej dokumentácie. 

 

Na zasadnutí dňa 27. 6. 2022 RŠ vzala na vedomie informáciu o výchovno-vzdelávacej činnosti za 

2. polrok šk. rok 2021/2022,  jej výsledkoch a podmienkach, informáciu o plnení plánu činnosti CVČ 

a ŠKD, rozmiestnení žiakov 9. ročníka, informáciu o výsledkoch celoštátneho testovania T 9-2022 

a o predpokladaných počtov žiakov v triedach a počet žiakov v 1. ročníku. 

 



Po ustanovujúcej schôdzi konanej 7. 10. 2021 RŠ fungovala v zložení: 

 

Členovia  za zriaďovateľa : 

 

Vdp. Mgr.Tomasz Róbert Kurowidzki 

Ing. Mário Pätoprstý, PhD. 

Ing. Marianna Martošová 

Andrea Ševčíková 

 

 

Členovia  za rodičov: 

Michal Bohát 

Mgr. Andrej Budaj 

Ing. Dana Sujová 

Mgr. Michaela Fliegová 

 

 

Členovia za pedagogických pracovníkov: 

Mgr. Janka Bošanská  

PaedDr. Katarína Korecová 

 

Člen za nepedagogických pracovníkov: 

 Zuzana Poláková 

 

  

  

Pedagogická rada tvorená 29 pedagógmi, z toho učitelia primárneho vzdelávania v počte 9 a  

učitelia nižšieho stredného vzdelávania 12  a 4 vychovávateľky  ŠKD a 3 asistentky učiteľa a 1  

školská psychologička. 

  

  

  Metodické združenie roč. 1.- 4. a ŠKD 

  

sekcia roč. 1.-4.  

sekcia ŠKD 



    

Predmetová komisia prírodovedných predmetov  

matematika, fyzika, biológia, chémia, informatika, finančná gramotnosť, ekológia 

    

Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov  

slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, dejepis, geografia, občianska náuka, katolícke 

náboženstvo 

  

Predmetová komisia výchovných predmetov  

technika, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, hudobná výchova, multimediálna 

technika 

 

Metodické združenie 1.-4. roč. 

 

V školskom roku 2021/22 zasadlo 4 krát. Na prvom zasadnutí členovia plánovali diagnostiku 

úrovne vedomostí a zručností po prerušení prezenčného vyučovania v šk. rok 2020/21, rozdelilii 

si organizovanie školských kôl súťaží a olympiád, realizáciu prierezových tém a dlhodobých 

a čiastkových úloh. Ďalej naplánovali výlety a exkurzie, skompletizovali objednávku časopisov 

a pracovných zošitov. Na ďalších 3 zasadnutiach sa venovali analýze vstupných, polročných 

a výstupných písomných prác z matematiky a slovenského jazyka, podrobnejšie vyhodnotili typy 

úloh, s ktorými mali žiaci najväčšie problémy a navrhli prijaté opatrenia na zlepšenie. Tiež sa 

venovali riešeniu výchovno-vzdelávacích problémov jednotlivých tried. Do diskusie sa zapojili 

nielen triedni učitelia, ale aj ďalší vyučujúci a vychovávateľky ŠKD. 

 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov 

 

Mala počas školského roku 2021/22  5 zasadnutí.  Na úvodnom zasadnutí riešili členovia následky 

dištančného vyučovania v školskom roku 2020/21 z dôvodu pandémie. V matematike sa stihlo 

prebrať učivo podľa plánu, vypustené boli rozširujúce témy a náročnejšie typy úloh. Vo fyzike 

a chémii vypustili laboratórne práce, redukovali sa úlohy zamerané na výpočty. Z dôvodu 

krátenia počtu hodín vyučovaných dištančne bolo nutné presunúť neprebraté TC do vyššieho 

ročníka. V biológii boli vynechané praktické cvičenia. Pedagógovia si vymenili skúsenosti, ktoré 

nadobudli počas dištančného vzdelávania, hlavne v oblasti použitia rôznych vzdelávacích 

programov a platforiem. Venovali sa tiež spôsobu motivácie žiakov a tiež spôsobu práce so 

slabými a integrovanými žiakmi.  Na ďalších zasadnutiach sa venovali príprave súťaží 



a olympiád, realizácii prierezových tém, matematickej a čitateľskej gramotnosti a tiež 

problematike slabej nadväznosti učiva v jednotlivých prírodovedných predmetov. Ďalej spoločne 

pripravovali aktivity ku Dňu vody a Dňu Zeme. V rámci adaptačného vzdelávania Ing. 

Poláčikovej jej poskytli pomoc a skúsenosti.  

 

Predmetová komisia spoločensko-vedných predmetov 

 

Členovia sa stretli 3 krát. Koordinovali vzdelávaciu činnosť vo svojich predmetoch, prácu 

s nadanými žiakmi a prípravu na súťaže a olympiády, ktoré sa ale z dôvodu pandémie 

uskutočnili len online (okrem recitačných súťaží). Štvrťročne hodnotili napredovanie 

jednotlivých tried, zdieľali skúsenosti z riešenia náročnosti práce so žiakmi po dištančnom 

vzdelávaní v minulom roku a tiež nároky, ktoré kládlo kombinované prezenčno-dištančné 

vzdelávanie z dôvodu zatvárania tried do karantény.  

 

Predmetová komisia výchov 

Za školský rok 2021/22 sa uskutočnili 2 zasadnutia. Na úvodnom stretnutí sa vyučujúci dohodli 

na postupe organizácie vyučovania, spôsobe hodnotenia a  organizovaní súťaží a exkurzií počas 

prípadného dištančného vyučovania z dôvodu pandémie. Za minulý školský rok bolo potrebné 

väčšinu učiva redukovať a vypustiť, prípadne presunúť do ďalšieho ročníka. Väčšina súťaží bola 

školskom roku 2021/22 organizovaná v obmedzených podmienkach, športové súťaže boli všetky 

zrušené, úspešne sme sa zúčastnili len šachových turnajov, ktoré boli prevažne oline. Aj napriek 

nepriaznivým okolnostiam sa nám podarilo pripraviť viaceré kultúrne programy, ktoré boli 

v prípade potreby streamované a vyslať žiakov na 2 turnusy lyžiarskeho výcviku. Pohybovým 

aktivitám sa žiaci venovali aj na turistických krúžkoch.  

   

  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 



b)    Počet žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

  

  

Ročník  Počet tried  Počet žiakov  Žiaci  so  ŠVVP  

1  2  34 0 

2  2  33  5 

3  2 36 1  

4  1 17  0  

5  1  31  1 

6  2  35 2 

7  1  22  0  

8  2  42 7 

9  1  23 0  

Spolu  14  273 16 

  

  

Školský klub detí pri ZŠ sv. Ladislava:  počet detí: 74 počet oddelení: 4 

Centrum voľného času pri ZŠ sv. Ladislava : počet záujmových útvarov : 15 

     počet detí v záujmových útvaroch: 184 

    

  

c)     Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ na školský rok 2022/2023  

  

Pre školský rok 2022/2023 bolo zapísaných 46 detí, z ktorých 7 detí  bolo neprijatých (z 

dôvodu pokračovania v predprimárnom vzdelávaní, z dôvodu prijatia do ŠZŠ alebo z dôvodu 

zdvojeného zápisu). 

  

 d)   Hodnotenie a klasifikácia žiakov     

  

V školskom roku  2021/2022  prospelo  261  žiakov, 0 neprospelo,  5  boli neklasifikovaní z 

dôvodu plnenia povinnej školskej dochádzky v zahraničí, 2 žiaci plniaci si povinnú školskú 

dochádzku v zahraničí úspešne zložili komisionálne skúšky. Žiaci vzdelávajúci sa podľa 

učebného plánu pre cudzincov boli hodnotení slovne (3 žiaci z Ukrajiny).  Nebola udelená 



znížená známka zo správania.  Po prerokovaní pedagogickou radou školy bolo udelené 1 

napomenutie a 1  pokarhanie triednym učiteľom a 5 pochvál riaditeľkou školy. 

    

Žiaci za celý šk. r. 2021/2022  aj vďaka pandémii Covid-19 vymeškali 31 321 hod., v priemere 

122,42  hod. na žiaka. Neospravedlnené hodiny 14. 

  

   



 

 

 

 



 

 
 

 



 
 
 

 

   
 

 



Výsledky externých meraní  

   

ZŠ TESTOVANIE 5-2022 

 

Počet testovaných 25 žiakov. 

  

Matematika 77,5 % čo je 16,5 %  nad priemer celoslovenský priemer 

Slovenčina 77,1 % čo je 7,9 % nad priemer celoslovensky priemer 

  

  

ZŠ TESTOVANIE 9-2022 

  

Počet testovaných 22 žiakov. 

  

Matematika 63,2 % čo je 10 %  nad priemer celoslovenský priemer 

Slovenčina 69,2 % čo je 10,1 % nad priemer celoslovensky priemer 

  

  

 

e)   Počet zamestnancov a plnenie kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 

  

  

  

  Spolu           

  zamestnanci ZŠ spolu  40          

  

z toho pedag. 

zamestnanci (PZ)  

  

29 

I. stupeň II. stupeň vychovávateľky asistent 

učiteľa 

školský 

psychológ 

10  12  4 3  0 

Kvalifikovaní PZ  28 10  11  4 3 0 

Nekvalifikovaní PZ  1 0  1 0  0  0 

Dopĺňajú si vzdelanie  0  0  0  0  0  0 

Z toho odborní 

zamestnanci 

1 0 0 0 0 1 

Z celkového počtu 

zamestnancov počet PZ 

v %  

72,50%  25%  30%  10%  7,5%   

  

  

  

 

  

 



f)           Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov  

 

   

P.č.  Meno a priezvisko  

  

Forma 

vzdelávania  

Názov  vzdelávania  

1.  Mgr. Miriama Križmová  adaptačné Adaptačné vzdelávanie 

začínajúceho odborného 

zamestnanca  

  ZARADENÁ dňa 12. 11. 

2021 

UKONČENÉ dňa 29. 4. 2022 

2.  Ing. Lucia Poláčiková  adaptačné Adaptačné vzdelávanie 

začínajúceho pedagogického 

zamestnanca 

 ZARADENÁ dňa 1. 9. 2021 

 UKONČENÉ dňa 29. 3. 2022 

3.  Mgr. Monika Hrčková adaptačné Adaptačné vzdelávanie 

začínajúceho pedagogického 

zamestnanca 

 ZARADENÁ dňa 8. 9. 2021 

UKONČENÉ dňa 15. 12. 2021 

4.  Ing. Lucia Poláčiková  kvalifikačné  UKF Nitra 

Doplňujúce pedagogické štúdium 

UKONČENÉ dňa 30. 05. 2022 

5.  Mgr. art. Dominika Balková funkčné Rozširujúci modul: Vedenie ľudí  

v škole a školskom zariadení   

UKONČENÉ dňa 9.11.2021 

  

 

 

g)     Aktivity a prezentácia školy na verejnosti  

    

  

Úspechy v súťažiach 

   

  

A Prírodovedné 

 

  

Pytagoriáda 

 

Okresné kolo: 

 

Michal Krško, III.A – kategória P3 - úspešný riešiteľ 

  



Tomáš Fabo, III. B – kategória P3 - úspešný riešiteľ 

 

Jonáš Bago, IV. – kategória P4 – úspešný riešiteľ 

 

Hana Galovičová, VIII.A – kategória P8 – (3. miesto) 

 

 

Matematická olympiáda 

   

Okresné  kolo: 

  

Michal Sucháň, V. - kategória Z5 – (2 .- 3.miesto) 

Andrea Sitárová, VI. – kategória Z6 – úspešný riešiteľ 

Laura Budajová, VI. - kategória Z6 – úspešný riešiteľ 

Rudolf Karaba, VII. – kategória Z7 – (3. - 7.miesto) 

 

  

Súťaž v tvorbe powerpointových prezentácií  

 

Mestská súťaž: 

Samuel Tŕnik, IX. – 1. miesto 

 

  

Šalamúnov poklad  

  

Mestská súťaž:  

 

Samuel Švenda, V. – knižná odmena 

 

Adrián Manduch, V. – knižná odmena 

 

Ema Pätoprstá, V. – knižná odmena 

 

  

B Spoločenskovedné 

   

Hviezdoslavov Kubín  

 

Okresné kolo: 

 

Veronika Poluchová, VI. A – II. kategória (2. miesto) 

 

Stanislava Keptúnová, VIII.A – III. kategória (2. miesto) 



 

 

A Slovo bolo u Boha  

 

Krajské kolo: 

 

Aaliyah Sari Chaternuchová, II.A – I. kategória – poézia - (3. miesto) 

 

Andrea Sitárová, VI.A – III. kategória – próza - (2. miesto) 

 

 

Biblická olympiáda 

 

Dekanátne kolo: 

 

Katarína Poluchová, VIII.A,  Eliška Guliková, VIII.B,  Richard Gulik, VIII.B – (1. miesto) 

 

  

Dejepisná olympiáda  

  

Okresné kolo:  

 

Adrián Bezák, VII. – kategória E -  (3.miesto) 

 

 

 

C Športové 

  

  

Šach 

 

Rudolf  Karaba, VII. – šachová liga -  (1. miesto) 

Rudolf Karaba, VII.  – školská online liga – (2. miesto) celoslovenské kolo 

                                     (ako škola 21. miesto v SR) 

Carmen Hajduk, IV. – šachová liga – (3. miesto) 

Katarína  Poluchová , VIII.A  - šachová liga – (3. miesto) 

 

Ostatné športové súťaže boli z dôvodu pandémie Covid-19 v šk. roku 2021/2022 pozastavené. 

 

D Výtvarné 

 

Biblia očami detí  

 

Diecézne kolo: 

Lenka Haňová , IX. – cena poroty 



 

Mestská polícia – naša pomoc a ochrana 

 

Mestská súťaž: 

Samuel Lisoň, III.A – (3. miesto) 

Patrik Žifčák,  VII. – (3. miesto) 

Katarína Poluchová, VIII.A – (2.miesto) 

 

Vesmír očami detí 

 

Mestská súťaž: 

Mia Máte, III.A – 2. kategória – (3. miesto) 

 

 

 

          

Prezentačné podujatia a vystúpenia žiakov našej školy 

  

  

Výchovné koncerty  

  

Neuskutočnili sa. 

  

  

Kultúrno - spoločenské  podujatia 

   

• Imatrikulácia prvákov  

• Mesiac úcty k starším – aktivity so starými rodičmi, výroba darčekov 

• Vianočný program  - online    

• Vianočné besiedky v triedach 

• Deň otvorených dverí pre deti z MŠ - online  

• Fašiangový karneval– v triedach  

• Bábkové divadielko žiakov V. ročníka 

• Program  ku Dňu Matiek  

• Návšteva ministra školstva  



• MDD – program v areáli školy  

• Deň otcov – II. A  

 

  

Duchovný program 

    

• Slávnostné Veni Sancte 

• Modlitba sv. ruženca  

• Misijná zbierka – Boj proti hladu 

• Modlitba sv. ruženca 

• Súťaž vo výrobe ružencov  

• Milión detí sa modlí ruženec  

• Sviatok všetkých svätých - karneval  

• Posvätenie adventných vencov  

• Adventné  roráty  

• Sv. Mikuláš  

• Trojkráľové posvätenie školy 

 

• Krížové cesty  

 

• Hraná krížová cesta,  krížová cesta na Kalvárii 

 

• Deň počatého dieťaťa 

 

• Relácie v školskom rozhlase k liturgickým obdobiam a sviatkom  

• 1. sv. prijímanie – 3. ročník  

• Sviatosť birmovania - 8. a 9. ročník 

• Školské sv. omše 

• Celoškolské sv. omše na prikázané sviatky 

• Možnosť sv. spovede pred sviatkami a na prvý piatok 

• Relácia o škole v rádiu Lumen 

 

 



  

Výcviky a školy v prírode 

 

• Lyžiarsky výcvik - 2 turnusy (VI.A, VII. VIII.A, VIII.B, IX.) 

• Škola v prírode – 2 turnusy (III.A, III.B, IV., II.A) 

• Plavecký výcvik – II. ročník 

• Cvičenia v prírode 

• Jazykový kurz pre cudzincov (3 žiaci z Ukrajiny) 

  

 

Aktivity koordinátorov (protidrogová výchova, enviromentálna výchova, výchova k manželstvu a  

 

rodičovstvu, zdravá škola, ľudské práva, finančná gramotnosť) 

  

  

• Európsky týždeň športu  

 

• Európsky deň jazykov 

 

• Dni Európskeho kultúrneho dedičstva 

  

• Deň vody 

  

• Deň Zeme 

 

• Zber papiera 

 

• Svetový deň sporenia 

 

• Beseda s policajtom  

  

• Deň mlieka 

 

• Hovorme o jedle 

 

• Výstava – plody jesene 

 

• Séria prednášok pre 8. ročník – Sebapoznanie, Sebaprijatie, Identita muža, Identita ženy, 

Interrupcia, Eutanázia 

 

• Séria prednášok pre 9. ročník – výchova k manželstvu a rodičovstvu (Priateľstvo a láska, Ako 

nájsť toho pravého, Sexuálne prenosné ochorenia, Nebezpečenstvo pornografie, Etapy lásky) 

 

• Deň počítačovej bezpečnosti 



 

•      Ochrana života a človeka – didaktické hry 

 

•      Dopravná výchova – blokovo (1. stupeň) 

 

•      Zber batérií 

 

•      Separovanie papiera a PET fliaš 

 

 

  

Verejnoprospešné aktivity 

  

  

• Zbierka boj proti hladu  

 

• Dobrá novina 

 

• Raňajky pre Afriku 

 

• Zbierka deň narcisov 

 

• Brigáda 

 

 

Aktivity školského psychológa 

 

  

• Diagnostické a intervenčné programy na klímu v triede 

 

• Prednáška na tému kyberšikana 

 

• Beseda na tému emócie 

 

• Prednáška na tému ľudské práva, zdravý životný štýl, závislosti 

 

• Teambuildingový deň 

 

• Noc v knižnici 

 

 

Aktivity v spolupráci s Tribečskou knižnicou 

  

  

• Čítame s Osmijankom  

• Osmijankova literárna záhrada – návšteva knižnice 



• Čitateľský maratón 

• Les ukrytý v knihe  - beseda s lesný pedagógom 

• Guľko Bombuľko – beseda o knihe 

• Deň školských knižníc 

• Knižná šifra 

• Marec mesiac knihy 

• Šalamúnov poklad  

• Beseda so spisovateľom Braňom Jobusom 

• Aktivity po triedach zamerané na rozvoj čitateľskej gramotnosti  

 

   

Aktivity CVČ  

  

• Krúžková činnosť  

• Sme super – bodovanie čistoty  

• Výstava – plody jesene  

• Sviatok všetkých svätých - karneval 

• Hovorme o jedle trochu inak  

• Výroba darčekov k Mesiacu úcty k starším  

• Výroba ružencov  

• Svätý Mikuláš  

• Pečieme medovníčky 

• Dobrá novina 

• Valentínska pošta 

• Fašiangový karneval 

• Súťaž – jarné dekorácie  

• Deň matiek  

• Deň detí  

• Zber papiera  

• Letný tábor  

  

Zoznam krúžkov:  

  

• Počítačovo – didaktický   

• Šikovníček 

• Delfínkovia 

• Poznávaco - turistický 

• Športový I.  

• Športový II.  

• Matematika hrou  



• Hravá slovenčina  

• Šachový  

• Turistický  

• Šikovné dievča, chlapec 

• Volejbalový I.  

• Volejbalový II.  

• Spevokol  

• Machule 

  

  

Aktivity ŠKD:  

  

• Vítanie nových členov klubu  

• Deň jablka  

• Výroba darčekov pre starých rodičov  

• Panna Mária očami detí – výtvarná súťaž  

• Výroba ružencov - súťaž  

• Marec, mesiac knihy – v spolupráci s knižnicou 

• Najkrajšia kraslica  

• Lego súťaž  

• Deň Zeme – maľovanie na chodník, výtvarná súťaž  

• MDD – súťažné popoludnie  

• Koncoročná opekačka 

 

 

 

 

Súťaže:  

  

(minimálne školské kolo, vyššie kolá boli väčšinou online formou)  

• Olympiáda z anglického jazyka  

• Biblická olympiáda  

• Dejepisná olympiáda  

• Hviezdoslavov Kubín  

• A Slovo bolo u Boha 

• Šaliansky Maťko 

• Matematická olympiáda  

• Pytagoriáda  

• Matematický klokan 



• Maxík 

• Chemická olympiáda  

• Fyzikálna olympiáda 

• Majstrovstvá v šachu  

• Biblia očami detí 

• Vesmír očami detí  

• Život na Marse 

• Mestská polícia – naša pomoc a ochrana  

• Šalamúnov poklad  

• Súťaž v tvorbe powerpointových prezentácií 

• Dlaň dokorán 

   

 

Exkurzie:  

 

• ZOO Bojnice – II.B 

Z dôvodu pandémie sa iné exkurzie neuskutočnili. 

 

 

 

 

Výlety:  

 

• Bojnice – I.A, I.B 

• Piešťany – II.A, II.B  

• Bradlo, Košariská, Driny – III.A, III.B, IV. 

• Baťov kanál, Skalica, Spytihnev – V., VI.A 

• Západné Tatry, Malá Fatra – VI.B, VII. 

• Tesáre – VIII.A, VIII.B 

• Vysoké Tatry – IX. 

 

 

 



h) Projekty, do ktorých je škola zapojená  

 

   • Edunet – systém školského internetu 

 

   • Národný projekt pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – POP II. – vytvorenie  

           a refundovanie mzdových nákladov na členov inkluzívneho tímu (1 školský psychológ  

           a 3 asistentky učiteľa) 

 

  

  

i) Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 

  

V školskom roku 2021/2022 sa neuskutočnila na škole žiadna inšpekčná činnosť.  

  

  

     j)    Materiálno – technické a priestorové podmienky školy  

  

  

ZŠ sv. Ladislava Topoľčany je školou, ktorá je podľa projektovej dokumentácie postavená na 

zabezpečenie vyučovania v 13 kmeňových triedach, v 5 špeciálnych učebniach a v 3  

miestnostiach vhodných na občasné činnosti spojené s vyučovacou a vzdelávacou činnosťou. 

  

  

V školskom roku 2021/2022 sme na vyučovanie využívali: 

  

• 14 kmeňových tried  

• telocvičňu, náraďovňu, posilňovňu  

• učebňu výpočtovej techniky  

• dielňu  

• učebňu cudzích jazykov  

• 1 špeciálnu učebňu s interaktívnou tabuľou pre roč. 5.-9.  

• kaplnku 

    

Pre činnosť ŠKD sme vyhradili okrem využívania 2 kmeňových tried žiakov i samostatné 

priestory vybavené vhodným nábytkom a didaktickou technikou. Na škole je integrovaná 

pobočka okresnej knižnice, ktorú pravidelne využívame počas vyučovania  na  organizovanie  

školských,  umeleckých,  literárnych  a  dramatických  súťaží, besied so spisovateľmi, hodín  

literatúry a čítania. 

  



  

V školskom roku 2021/2022 sme zabezpečili:  

  

- opravy spotrebičov v ŠJ (elektrický šporák, panvice, kotol) 

- celková rozsiahla rekonštrukcia  WC 1. poschodie vľavo 

- výmena starých WC kabín za nové na 1. poschodí  vpravo 

- ďalšia čiastočná oprava strechy 

- výmena osvetlenia vo vestibule 

- zasklenie rozbitých okien 

- maľovanie chodby na 1. poschodí vľavo 

- hydročistenie kanalizácie 

- propagačný kalendár 

- rebrík, mechanické metly, nožnice na konáre 

 

Darom od RZ pri ZŠ sv. Ladislava: 

- stoličky do tried 10 ks 

- grafické tablety 2  ks 

- učebné pomôcky pre 1. stupeň (dvojramenná váha, sada zlomkov, experimentálna sada,       

drevené geometrické tvary, váha na pružine, postavme si čas) 

- projektory  a nástenné projekčné plátna  2 ks 

- stojany na bicykle 

 

Financované z projektu: 

- notebook, monitor 

 

Prostredníctvom brigády: 

- nový náter časti oplotenia a renovácia dopravného ihriska 

 

 

Revízie a odborné posudky: 

  

- čistenie a kontrola komínov  

- revízia hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov  a tlakové skúšky požiarnych hadíc  

- revízie plynových kotlov 

-  odborná prehliadka a skúšky elektrických zariadení 

-  odborný posudok na havarijný stav strechy 

 

 

  

 

 

 

 



k) Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú    

         nedostatky a treba zlepšiť úroveň výchovy a vzdelávania vrátane návrhov opatrení 

    

  

SWOT analýza:  

  

 

Silné stránky 

   

• farský kostol v blízkosti  areálu školy  

• spolupráca s farnosťou a pátrami rádu sv. Paula prvého pustovníka  

• spolupráca s CZUŠ sv. Lukáša v Topoľčanoch  

• spolupráca s mestom Topoľčany  

• školská knižnica a spolupráca s Tribečskou knižnicou v Topoľčanoch  

• fungujúce ŠKD a CVČ   

• zapájanie sa žiakov do súťaží, ich umiestňovanie najmä v spoločenskovedných, 

prírodovedných  a športových súťažiach  

• mnohé kultúrne, náboženské ale i športové aktivity  

• integrácia detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami  

• kvalifikovanosť pedagógov  

• vlastná kaplnka  v priestoroch školy  

• vlastná telocvičňa  

• vlastná školská jedáleň  

• vlastná kotolňa  

• spolupráca s odborovou organizáciou na škole   

 

• vlastný youtube kanál – streamovanie duchovného programu a zverejňovanie programov 

našich detí  

• zintenzívnenie komunikácie a spolupráce s rodičmi pomocou Edupage počas dištančného  

         vzdelávania  

  

• inkluzívny tím v zložení školský psychológ a 3 asistentky učiteľa 

  



Slabé stránky  

  

•      stav budovy   

•       veľké energetické straty (potrebné zateplenie, výmena okien, zlepšenie regulácie      

      vykurovania)  

• presakovanie strechy (potrebná systémová obnova v primeranej kvalite a zvýšenie    

            tepelnoizolačných vlastností) 

 

• nevyhnutná výmena podlahovej krytiny minimálne v štyroch triedach a na časti  

             chodieb 

 

• neestetický vzhľad (nová fasáda) 

 

• stav vonkajších športovísk 

 

• zastaralé učebné pomôcky  

  

Príležitosti  

  

• získavanie mimorozpočtových zdrojov pre školu  

• postupné obnovovanie budovy, externých športovísk  

• dovybavenie posilňovne  

• prezentovanie činnosti školy na verejnosti  

• spolupráca s partnermi a absolventmi  

• zvyšovanie kvalifikovanosti pedagógov formou rozširujúceho štúdia  

• obnovenie a doobstarávanie výpočtovej techniky 

• modernizácia učebných pomôcok 

   

• primeranou racionalizáciou optimalizovať využitie finančných prostriedkov  

• podporovať a rozvíjať množstvo existujúcich prezentačných podujatí, vystúpení žiakov,  

          duchovných i športových aktivít, zapájanie sa do súťaží 

  

• podporovať a rozširovať funkčný systém odborného a psychologického poradenstva  

• rozširovať ponuku krúžkov Centra voľného času  

• využitie ochoty rodičov spolupracovať na úprave okolia školy  účasťou na brigádach  

• potencionálne zvyšovanie počtu žiakov – výstavba nových bytových domov  



 

Riziká  

  

• demografický pokles populácie  

• zvyšovanie výdavkov na prevádzku z dôvodu energetickej krízy 

• nedostatok finančných prostriedkov na pokrytie prevádzkových nákladov po zvýšení ceny 

elektrickej energie a plynu 

• nedostatok finančných prostriedkov na investície  

• nedostatok   financií   na odmeňovanie  pedagogických  a  nepedagogických zamestnancov 

• havarijný stav budovy 

 

   

l)      Úspešnosť žiakov školy v prijímaní na ďalšie štúdium  

  

Celkový počet žiakov:     23 žiakov       umiestnenie  100 % 

  

z toho 1 žiak z 8. roč. na Obchodnú akadémiu v Trenčíne 

  

Študijné odbory: 23  žiakov –   100 %  Učňovské odbory: 0 žiakov – 0 %  

  

  

  

Rozmiestnenie žiakov na stredných školách 

  

   

Škola  počet žiakov  percento z počtu žiakov v ročníku  

Gymnáziá  8  34,78 %  

Gymnáziá s 

talentovkami  

0  0 %  

Stredné školy 

s talentovkami  

  3 13,04 %  

OA  4 17,39 %  

SOŠ 4. roč.  8 

 

34,78 %  

 Gymnázium   

  8. roč.  

0  0 %  

   



Prehľad rozmiestnenia žiakov do stredných škôl a gymnázií v šk. roku 2020/2021  
 

 

Škola a jej sídlo  Počet žiakov  %  

Gymnázium Topoľčany  3 13,04 

Obchodná akadémia Topoľčany  3 13,04 

Obchodná akadémia Trenčín 1 4,34 

Katolícka spojená škola Nitra  3  13,04 

Gymnázium Vrbové 1  4,34 

Gymnázium Párovská Nitra 1  4,34 

Stredná zdravotnícka škola Topoľčany 1  4,34 

SPŠ  elektrotechnická Nitra 1  4,34 

SPŠ  elektrotechnická Piešťany 2  8,69 

SOŠ drevárska  Topoľčany  2 8,69 

SOŠ agrotechnická Topoľčany  1  4,34 

Súkromná SOŠ pedagogická Topoľčany  3 13,04 

SOŠ J. A. B. Partizánske 1 4,55 

  

  

  

  

2/ Vzájomné vzťahy medzi školou a deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými a 

právnickými osobami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní v škole  

  

Spolupráca s Rodičovským združením pri ZŠ je veľmi dobrá, schôdze sú organizované 

priebežne počas roka, spravidla štyrikrát, v alternácii s informačnými popoludniami. RZ 

prostredníctvom svojich členov, rodičov našej školy, materiálne a finančne pomáha riešiť 

aktuálne úlohy školy. Počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu boli informačné popoludnia  

a rodičovské schôdze realizované aj on-line. 

  

Dobrá spolupráca je s Mestským úradom Topoľčany v oblasti organizovania mestských súťaží 

a účasti na nich.  

  

Okresná knižnica poskytuje našim žiakom knihovníka a značnú časť knižného fondu, ktorý  

je priamo na našej škole v školskej knižnici. 

  



CZUŠ sv. Lukáša v Topoľčanoch poskytuje umelecké vzdelávanie našim žiakom v hudobnom, 

výtvarnom a literárno-dramatickom odbore priamo na našej škole. Žiakom takto dáva možnosť 

bližšie spoznať umenie, nechať sa ním obohatiť a možno i inšpirovať pri výbere ich ďalšieho 

štúdia a životného povolania. 

  

Osvedčila sa nám aj spolupráca s bývalými žiakmi – absolventami našej školy pri organizáciu 

aktivít CVČ (letný tábor). 

  

Dobrá je spolupráca s materskými školami v Tovarníkoch, Nemčiciach a MŠ Lipová v oblasti 

zaškolenia žiakov 1. ročníka, vzájomných návštev, spoločných programov. Spolupracujeme aj  

so strednými školami v meste v rámci profesijnej orientácie žiakov našej školy. 

 

  

Našim najbližším partnerom je samozrejme farnosť sv. Gorazda. Škola sa teší veľmi dobrému 

vzťahu s farnosťou, ochote k spolupráci i k pomoci. Cirkevná škola musí byť a je živou súčasťou 

farnosti. Veľkým pozitívom je umiestnenie farského kostola v spoločnom areáli so školou. Takto 

môže byť škola nielen duchovne, ale aj hmotne priamo v srdci farnosti. Škola, zvlášť základná, 

nie je len spoločenstvom žiakov a učiteľov, ale aj rodičov. Preto môže škola vytvoriť vo farnosti 

vhodný priestor i pre pastoráciu rodín, o ktorej sa v súčasnosti toľko hovorí. 

  

  


