
1.1 Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová 

v školskom roku 2019/2020 

(Vyhláška 9/2006 Z. z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky) 

 

Základné identifikačné údaje o škole 

 

Názov školy: Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová 

Adresa školy: Základná škola, Janka Palu 2, 914 41 Nemšová 

Telefón, fax: 032/6598290 

Internetová adresa školy: www.zsnemsova.edupage.org 

Elektronická adresa školy: riaditelka@zsnemsova.sk  

                    zsnemsova@gmail.com 

 

 

Súčasťou Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová je: 

 Školská jedáleň, Školská 9, Nemšová (v budove Katolíckej spojenej školy) 

 Školský klub detí 

 Centrum voľného času 

 

Údaje o zriaďovateľovi školy 

 

Zriaďovateľ: mesto Nemšová 

Adresa: Janka Palu 2/3, 914 41 Nemšová 

Štatutárny zástupca zriaďovateľa: 

Ján Gabriš, zástupca primátora (do 17. 10. 2019), 

JUDr. Miloš Mojto, primátor mesta (od 17. 10. 2019). 

 

 

Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie  

 

Mgr. Emília Mazanovská – riaditeľka (menovaná od 01. 07. 2004) 

Mgr. Lenka Tršková – ZRŠ (menovaná od 01. 07. 2019) 

Ing. Lívia Žovincová – vedúca školskej jedálne (od 08. 08. 2016) 

 

Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy 

  

Od 08. 12. 2016, kedy sa uskutočnili riadne voľby členov do rady školy, pretože členom 

skončilo funkčné volebné obdobie, pracovala rada školy v rovnakom zložení. Za 

predsedníčku bola opäť zvolená Vladimíra Begáňová (rodič), za podpredsedníčku opäť 

Dagmar Štefánková (rodič), Mária Husárová (rodič), Andrea Sedlárová (rodič). Novými 

členkami za pedagogických zamestnancov sa stali Mgr. Lenka Turáková a Ing. Jaroslava 

Sabadková. Za nepedagogických zamestnancov bola opäť zvolená Ing. Andrea Krchňávková. 

Členovia rady školy delegovaní zriaďovateľom boli: Ján Gabriš, Vladimír Gajdoš,  Stanislav 

Husár a Ing. Rastislav Guga.  

Štyri členky rady školy mali deti v deviatom ročníku, preto sa vzdali  členstva. Dňa 19. 12. 

2019 sa uskutočnila voľba do rady školy za rodičov. Zvolení boli: Andrea Maschtovská, Ján 

Štepita, Daniel Pavlačka a Mgr. Monika Husárová. 

mailto:riaditelka@zsnemsova.sk
mailto:zsnemsova@gmail.com
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Predsedníčkou rady školy sa stala Andrea Maschtovská, podpredsedom Daniel Pavlačka. 

 

 

Rada školy sa stretla počas školského roka štyrikrát. Na plánovaných stretnutiach predkladala 

riaditeľka školy rade školy na vyjadrenie počet prijímaných žiakov, správu o výchovno-

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach, správu o výsledkoch hospodárenia 

školy, informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu. 

 

Členovia rodičovského fóra 

 

Na triednom stretnutí rodičov dňa 19. 09. 2019 boli za triednych dôverníkov zvolení: Pavol 

Haliak, Ing. Darina Macharová, Peter Puček, Miroslava Hošková, Mgr. Jana Tibenská, Petra 

Motolová, Kristína Dobešová, Norbert Mrázik, Petra Prnová, Ľuboš Daniš, Lenka Bahnová, 

Mgr. Mária Pavlačková, Gabriela Klimecká, JUDr. Michal Filípek, Milan Patka, Martina 

Knápková, Ing. Ľubica Mutňanová, Marcela Belková, Katarína Chlebanová, Andrea 

Sedlárová. 

 

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach – poradných orgánoch 

riaditeľky školy: MZ – metodické združenie, PK – predmetová komisia 

(RD – rodičovská dovolenka) 

 

Od septembra 2019 sme mali na 1. stupni 12 tried, na 2. stupni 8 tried. Vyučujúce na 1. stupni 

boli v metodickom združení 1. – 4. ročník. 

  

MZ: 1. – 4. ročník: Mgr. Erika Lajčiaková – vedúca. 

Členky:  Mgr. Lenka Mičková, Mgr. Edita Kadlečíková, Mgr. Mária Bezáková, Mgr. 

Dominika Klimecká, od 08. 01. 2020 Mgr. Andrea Wiedermannová zastupovala počas 

materskej dovolenky, Mgr. Andrea Balajová, Mgr. Jeanette Švaralová, Mgr. Mária 

Moravčíková, PaedDr. Eva Ondrušková, Mgr. Zuzana Hauk, RŠ Mgr. Emília Mazanovská, 

Mgr. Edita Peťková, Mgr. Lenka Sabadková. 

 

PK: Slovenský jazyk a literatúra, dejepis, tvorivé čítanie a písanie: Mgr. Oľga Fraňová – 

vedúca. 

Členky: PhDr. Adriana Králiková (SJL, CPT), Mgr. Andrea Panáková (SJL), Mgr. Mária 

Lašová (SJL, DEJ, CPT), Mgr. Jeanette Švaralová (DEJ), Mgr. Simona Ištoková (DEJ). 

  

PK: Cudzie jazyky (anglický jazyk – ANJ, nemecký jazyk – NEJ, francúzsky jazyk – FRJ): 

Ing. Jaroslava Sabadková – vedúca. 

Členky: Mgr. Lenka Mičková (ANJ), Mgr. Erika Lajčiaková (ANJ), Mgr. Lenka Turáková 

(ANJ), Mgr. Mária Lašová (ANJ), Mgr. Simona Ištoková (ANJ), PhDr. Adriana Králiková 

(NEJ), Mgr. Oľga Fraňová (FRJ). 

 

PK: Matematika, fyzika, informatika: Mgr. Monika Mojtová – vedúca.  

Členky: Mgr. Lenka Tršková (MAT, INF), Mgr. Viera Číková (FYZ), Mgr. Júlia Kebísková 

(MAT), Mgr. Zuzana Škorvánková (INF), Mgr. Dana Heynes (INF), Mgr. Andrea Balajová 

(INF), Mgr. Simona Ištoková (INF), Mgr. Mária Moravčíková (INF). 

 

PK: Geografia, biológia, chémia: Mgr. Lenka Turáková – vedúca.   
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Členky: Mgr. Monika Mojtová (CHE), Mgr. Zuzana Škorvánková (GEG), Mgr. Júlia 

Kebísková (BIO). 

 

PK: Hudobná výchova, výtvarná výchova, technika, telesná a športová výchova, občianska 

náuka, etická výchova, náboženská výchova: Mgr. Dana Heynes – vedúca. 

Členky: Mgr. Zuzana Škorvánková (TSV), Mgr. Dominika Klimecká (HUV), Mgr. Andrea 

Wiedermannová (HUV od 08. 01. 2020), Mgr. Mária Bezáková (VYV), Mgr. Lenka 

Sabadková (HUV, THD), Mgr. Zuzana Hauk (VYV, THD), Mgr. Andrea Panáková (OBN), 

Mgr. Viera Číková (THD, ETV), Mgr. Zuzana Škorvánková (TSV), Edita Peťková (VYV), 

Mgr. Anna Birasová (NBV). 

 

Mgr. Dominika Klimecká nastúpila 03. 01.2020 na materskú dovolenku, zastupovala ju od 

08. 01. 2020 Mgr. Andrea Wiedermannová. 

 

Pedagogická rada 

 

Na pracovných poradách sa pedagogické zamestnankyne stretávali spravidla prvý pondelok 

v mesiaci. Okrem iného sa oboznamovali s aktuálnou legislatívou, novými metódami práce, 

riešili organizáciu aktivít, navrhovali skvalitnenie materiálneho vybavenia školy, vyjadrovali 

sa k aktuálnym otázkam. 

Pedagogická rada na hodnotiacich a klasifikačných pedagogických poradách riešila 

výchovno-vyučovacie výsledky žiakov. Podľa plánu sa stretla trikrát.  

 

Žiacka školská rada 

 

Vybraní zástupcovia tried 4. – 9. ročníka sa počas roka stretli s riaditeľkou školy trikrát. 

Vyjadrovali sa k správaniu spolužiakov na vyučovaní, k čistote na WC, k jedálničku 

v školskej jedálni, dávali návrhy na zlepšenie materiálneho vybavenia školy, podieľali sa na 

tvorbe a zabezpečení dodržiavania školského poriadku.  

Členovia žiackej školskej rady odpovedali počas štátnej školskej inšpekcie v dotazníku na  

otázky, ktoré boli zamerané na vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským 

právam v ZŠ. 

 

 

Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

(§ 2 ods. 1 písm. b) 
 
ročník počet tried počet žiakov počet žiakov so ŠVVP počet žiakov v ŠKD 

15. 9. 31. 8. zmena 15. 9. 31. 8. zmena 15. 9. 31. 8. zmena 15. 9. 31. 8. zmena 

1. 4 4 0 70 72 +2 0 0 0 62 34 -28 

2. 3 3 0 60 60 0 0 0 0 53 35 -18 

3. 3 3 0 55 55 0 0 0 0 40 14 -26 

4. 2 2 0 49 49 0 3 3 0 25 9 -16 

5. 2 2 0 38 38 0 1 1 0 1 1 0 

6. 2 2 0 46 46 0 2 2 0 0 0 0 

7. 2 2 0 28 28 0 1 1 0 0 0 0 

8. 2 2 0 32 32 0 3 3 0 0 0 0 

9. 1 1 0 23 23 0 0 0 0 0 0 0 
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celkom 20 20 0 401 403 +2 10  10 0 180 92 -88 

 

K 15. 09. 2019 sme mali 10 integrovaných žiakov. Z toho traja pracovali s pedagogickou 

asistentkou.  

Vyučujúce intenzívne komunikovali s odborníkmi z poradenských zariadení. Špeciálne 

pedagogičky a psychologičky z poradenských zariadení pozorovali integrovaných žiakov na 

vyučovaní. Vyjadrili sa pochvalne o prístupe pani učiteliek a pedagogických asistentiek 

k žiakom.  

K 15. 09. 2019 sme mali jedného žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

  

 

Údaje o počte zapísaných detí do 1. ročníka základnej školy (§ 2 ods. 1 písm. c)  
 

zápis do 1. 

ročníka 

2020/2021 

        zapísaní 

v riadnom termíne 

dodatočne 

zapísaní  

z toho odklad 

povinnej šk. doch. 

počet % počet % počet % 

chlapci  34 50,00 1 1,47 6 8,82 

dievčatá 33 48,53 0 - 4 5,88 

spolu 67 98,53 1 1,47 10 14,70 

 

Údaje o počte  prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy (§ 2 ods. 1 písm. d) 

 

prehľad o počte žiakov prijatých na 

 SŠ a SOŠ 

 

 

stredné odborné školy s maturitou 13 

SOŠ 3-ročné odbory 2 

gymnáziá  6 

stredné umelecké školy 2 

osemročné gymnáziá z 5. ročníka 2 

dvojročný odbor 0 

športová škola 0 

bilingválne gymnázium z 8. ročníka 0 

celkom počet 25 

 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa 

vzdelania (§ 2 ods. 1 písm. e)  

 Priemerné známky za II. polrok v školskom roku 2019/2020, 1. stupeň 

 

predmety/trieda 

1. A 1. B 1. C 1.D 2. A 2. B 2. C 3. A 

 

3. B 

 

3.C 4. A 4. B Ø 

Správanie 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Slov. jazyk a lit. h h h h h h h h h h h h h 

Anglický jazyk  a a a a a a a h h h h h h 

Matematika h h h h h h h h h h h h h 

Informatická výchova - - - - - - - a a a a a a 

Prvouka/Prírodoveda a a a a a a a h h h h h h 

Vlastiveda - - - - - - - h h h h h h 
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Etická výchova - a a a a a a - a a a a a 

Náboženská výchova a a a a a a a a a a a a a 

Pracovné vyučovanie - - - - - - - a a a a a a 

Hudobná výchova a a a a a a a a a a a a a 

Výtvarná výchova a a a a a a a a a a a a a 

Telesná výchova a a a a a a a a a a a a a 

 

a – absolvoval/a; h – hodnotený/á slovne 

Všetci žiaci postupujú do vyššieho ročníka. 

 

 

Priemerné známky za II. polrok v školskom roku 2019/2020, 2. stupeň 

 

predmety/trieda 5. A 5. B 6. A 6. B 7. A 8. A 8. B 9. A Ø 

Správanie 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Slov. jazyk a lit. 2,06 1,89 2,09 1,61 1,68 2,06 2,43 2,43 2,03 

Anglický jazyk 2,00 1,53 2,09 2,0 1,96 2,12 2,57 2,17 2,05 

Nemecký jazyk - - - - 1,67 1,47 1,75 2,54 1,86 

Francúzsky jazyk - - - - - - - 2,7 2,7 

Matematika 2,11 1,79 2,64 1,91 2,21 2,00 2,71 2,43 2,23 

Informatika a a a a a a a a a 

Fyzika - - a a a a a a a 

Chémia - - - - a a a a a 

Biológia a a a a a a a a a 

Dejepis a a a a a a a a a 

Geografia a a a a a a a a a 

Občianska náuka - - a a a a a a a 

Etická výchova a a a a a a a - a 

Náboženská 

výchova 
a a a a a a a a a 

Technika a a a a a a a a a 

Výtvarná výchova a a a a a a a a a 

Hudobná výchova a a a a a a a - a 

Telesná a športová 

výchova 
a a a a a a a a a 

Tvorivé čítanie a 

písanie 
a a - - - - - a a 

Priemer  2,06 1,79 2,27 1,84 1,9 1,97 2,37 2,45  

 

Všetci žiaci postupujú do vyššieho ročníka. 

Trom žiakom (piatak, šiestačka a ôsmak) bolo vydané vysvedčenie v neskoršom termíne, keď 

odovzdali úlohy, ktoré ostatní žiaci vypracovali počas prerušeného vyučovania. 

 

Výchovné opatrenia za II. polrok    

 

výchovné opatrenia 1. stupeň/ 

počet žiakov  

2. stupeň/  

počet žiakov 

napomenutie tr.  učiteľkou 0 3 

pokarhanie tr. učiteľkou 0 0 
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pokarhanie riad. školy 0 0 

pochvala tr. učiteľkou 0 12 

pochvala riaditeľkou školy 3 9 

druhý stupeň zo správania 0 0 

tretí stupeň zo správania 0 0 

štvrtý stupeň zo správania 0 0 

 

 

 

Úspešnosť žiakov v celoslovenskom testovaní piatakov TESTOVANIE 5 – 2019   

  

trieda počet žiakov/písalo MAT 

Ø v % 

škola 

MAT 

Ø v % 

v SR 

rozdiel SJL 

Ø v % 

škola 

SJL 

Ø v % 

V SR 

rozdiel 

5. A 18 67,7 63,4 + 4,3 77,2 64,8 + 12,4 

5. B 16 64,2 63,4 + 0,8 70,4 64,8 + 5,6 

spolu 34 66,2 63,4 + 2,8 74,0 64,8 + 9,2 

 

Testovanie deviatakov T9 – 2020 sa neuskutočnilo z dôvodu prerušeného vyučovania, šírenia 

respiračného ochorenia koronavírusu COVID-19.   

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v jednotlivých ročníkoch (§ 2 ods. 1 písm. f) 

 

V 1., 2., 3. a 4. ročníku sme uplatňovali Rámcový učebný plán pre základné školy 

s vyučovacím jazykom slovenským a Štátny vzdelávací program pre primárne vzdelávanie – 

1. stupeň základnej školy.  

 

V 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku sme uplatňovali Rámcový učebný plán pre základné školy 

s vyučovacím jazykom slovenským a Štátny vzdelávací program pre nižšie stredné 

vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy.  

 

Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie (§ 2 ods. 1 písm. g)  
 

 

 ZŠ/prepočít. ŠKD/prepočítané ŠJ/prepočítané  spolu prepočítaný  

počet 

zamestnanci spolu 35/33,0769 6/5,6400 8/7,9333 49 46,6502 

pedagogickí 

zamestnanci 

27/26,0435 6/5,6400 
0 

33 31,6835 

 z toho 

pedagogickí 

zamestnanci 

kvalifikovaní 

 

 

25/23,2174 

 

 

6/5,6400 

 

0 

 

 

31 

 

 

28,8574 

asistent učiteľa 2/2,8261 0 0 2 2,8261 

odborní 

zamestnanci 

kvalifikovaní 

 

2/1,5000 

 

0 0 

 

2 

 

1,5000 

z toho sociálny 

pedagóg 

2/1,5000 0 
           0 

2 1,5000 
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školský špeciálny 

pedagóg 

0 0 
0 

0 0 

upratovačky 3/2,6667 0 0 3 2,6667 

kuchárky 0 0 3/3,0000 3 3,0000 

ostatní 

zamestnanci 

3/2,8667 0 
5/4,9333 

8 7,8000 

 

 

Na škole pracovali od septembra 2019 tri pedagogické asistentky. Od 04. 04. 2018 bola škola 

zapojená v projekte V základnej škole úspešnejší. V rámci tohto projektu pracovala so 

štvrtáčkou pedagogická asistentka a so žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia 

sociálna pedagogička. 

 

Odbornosť vyučovania  

1. stupeň – odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov: 

 

predmet SLJ ANJ VLA MAT PDA PVC PVO VYV HUV TSV ETV NBV INF 

odborne 

neodborne 

(počet 

hodín) 

103 

0 

8 

24 

7 

0 

48 

0 

10 

0 

5 

0 

10 

0 

19 

0 

12 

0 

24 

0 

1 

1 

12 

0 

0 

6 

odborne 

neodborne 

(%) 

100 

0 

25 

75 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

50 

50 

100 

0 

0 

100 

 

1. stupeň – odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov: 

Na 1. stupni sme mali 89,31 % odbornosť vyučovania. Neodborne bolo odučených 10,69 % 

predmetov. 

 

2. stupeň – odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov: 

 

predmet SLJ ANJ NEJ FRJ CPT MAT BIO FYZ CHE DEJ GEG OBN TSV 

odborne 

neodborne 

(počet 

hodín) 

40 

0 

36 

8 

10 

0 

2 

0 

3 

0 

40 

0 

15 

0 

14 

0 

9 

0 

0 

12 

12 

0 

6 

0 

20 

0 

odborne 

neodborne 

(%) 

100 

0 

81,8 

18,2 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

0 

100 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

 

predmet VYV HUV NBV ETV INF THD 

odborne 

neodborne 

(počet 

hodín) 

8 

0 

7 

0 

8 

0 

0 

2 

3 

6 

12 

2 

odborne 

neodborne 

(%) 

100 

0 

100 

0 

100 

0 

0 

100 

33,33 

66,67 

85,7 

14,3 
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Na 2. stupni sme mali 89,09 % odbornosť vyučovania. Odbornosť vyučovania hlavných 

predmetov je 100 %. Neodborne bolo odučených 10,91 % predmetov. 

 

Odbornosť vyučovania na 1. a 2. stupni bola 89,20 %, neodborne sme vyučovali 10,80 % 

predmetov. 

 

Triednictvo a učebné varianty 

 

Trieda Učebný variant Cudzí jazyk Triedna učiteľka 

1. A  primárne vzdelávanie ANJ Mgr. Edita Kadlečíková 

1. B primárne vzdelávanie ANJ Mgr. Erika Lajčiaková 

1. C primárne vzdelávanie ANJ Mgr. Lenka Mičková 

1. D primárne vzdelávanie ANJ Mgr. Mária Bezáková 

2. A primárne vzdelávanie ANJ Mgr. Dominika Klimecká/ 

Mgr. Andrea Wiedermannová 

2. B primárne vzdelávanie ANJ Mgr. Lenka Sabadková 

2. C primárne vzdelávanie ANJ Mgr. Edita Peťková 

3. A primárne vzdelávanie ANJ Mgr. Mária Moravčíková  

3. B primárne vzdelávanie ANJ Mgr. Andrea Balajová 

3. C primárne vzdelávanie ANJ PaedDr. Eva Ondrušková 

4. A primárne vzdelávanie ANJ Mgr. Zuzana Hauk  

4. B primárne vzdelávanie ANJ Mgr. Jeanette Švaralová 

5. A nižšie stredné vzdelávanie ANJ Mgr. Dana Heynes 

5. B nižšie stredné vzdelávanie ANJ Mgr. Mária Lašová 

6. A nižšie stredné vzdelávanie ANJ Mgr. Júlia Kebísková 

6. B nižšie stredné vzdelávanie ANJ Ing. Jaroslava Sabadková 

7. A nižšie stredné vzdelávanie ANJ/NEJ Mgr. Zuzana Škorvánková 

8. A nižšie stredné vzdelávanie ANJ/NEJ Mgr. Monika Mojtová 

8. B nižšie stredné vzdelávanie ANJ/NEJ Mgr. Oľga Fraňová 

9. A nižšie stredné vzdelávanie ANJ/NEJ/FRJ Mgr. Lenka Turáková 

 

Netriedne učiteľky: 

Mgr. Viera Číková, PhDr. Adriana Králiková, Mgr. Simona Ištoková, Mgr. Andrea Panáková. 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy (§ 2 ods. 1 písm. h) 

 

druh vzdelávania          počet pedagógov 

 začalo pokračuje ukončilo 

adaptačné vzdelávanie  5 0 5 

rozširujúce štúdium 0 0 0 

doplňujúce  0 0 0 

aktualizačné 71 0 71 

1. atestácia 1 0 1 

2. atestácia 1 0 1 

inovačné vzdelávanie 0 0 0 

 

Dňa 05. 03. 2020 sa 34 pedagogických zamestnankýň zúčastnilo aktualizačného vzdelávania 

Súčasný rodič, žiak, škola. Lektorom bol PhDr. Jan Svoboda, uznávaný český psychológ 

z Pedagogickej fakulty Ostravskej univerzity.. 
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Počas prerušeného vyučovania absolvovali všetky pedagogické a odborné zamestnankyne 

aktualizačné vzdelávanie Informačno-technologický systém pre školy (EduPage) a aplikácie 

pre komunikáciu so žiakmi (Zoom, Cisco Webex) dištančnou formou. 

 

Vzdelávanie učiteľov menovite: 

 

Adaptačné vzdelávanie:  

Asistentka učiteľa Mgr. Lucia Urbánková začala adaptačné vzdelávanie 05. 09. 2019. 

Adaptačné vzdelávanie ukončila otvorenou hodinou zameranou na čítanie s porozumením a 

záverečným pohovorom dňa 28. 11. 2019. Uvádzajúcou pedagogickou zamestnankyňou bola 

Mgr. Zuzana Hauk. 

 

Začínajúca pedagogická zamestnankyňa Mgr. Simona Ištoková začala adaptačné vzdelávanie 

05. 09. 2019. Adaptačné vzdelávanie ukončila otvorenou hodinou na tému Budúci čas slovesa 

will a záverečným pohovorom dňa 23. 06. 2020. Uvádzajúcou pedagogickou 

zamestnankyňou bola Ing. Jaroslava Sabadková. 

 

Začínajúca pedagogická zamestnankyňa Mgr. Andrea Panáková začala adaptačné vzdelávanie 

05. 09. 2019. Adaptačné vzdelávanie ukončila otvorenou online hodinou na tému Určovanie 

hlavných vetných členov, prisudzovací sklad a záverečným pohovorom dňa 26. 06. 2020. 

Uvádzajúcou pedagogickou zamestnankyňou bola Mgr. Oľga Fraňová. 

 

Začínajúca pedagogická zamestnankyňa Radka Križková začala adaptačné vzdelávanie 05. 

09. 2019. Vypracovala záverečnú prácu Didaktické zásady vo vyučovaní a adaptačné 

vzdelávanie ukončila záverečným pohovorom dňa 22. 06. 2020. Uvádzajúcou pedagogickou 

zamestnankyňou bola Mgr. Lenka Sabadková. 

 

Začínajúca pedagogická zamestnankyňa Klaudia Neunerová začala adaptačné vzdelávanie 05. 

09. 2019. Vypracovala záverečnú prácu Výchovný program školského zariadenia a adaptačné 

vzdelávanie ukončila záverečným pohovorom dňa 22. 06. 2020. Uvádzajúcou pedagogickou 

zamestnankyňou bola Mgr. Lenka Sabadková. 

 

 

Atestácie: 

II. atestácia – obhajoba: PaedDr. Eva Ondrušková (23. 11. 2020) 

I. atestácia – obhajoba: Mgr. Anna Birasová (07. 02. 2020) 

I. atestácia – obhajoba: Mgr. Zuzana Škorvánková (30. 06. 2020) 

 

 

Študentka Vysokej školy Dubnického technologického inštitútu, s. r. o. Lucia Gagová 

absolvovala 21. 10. 2019 dva náčuvy u Mgr. D. Heynes a Mgr. V. Číkovej na predmete 

technika.  

 

Študentka diaľkového pomaturitného štúdia SOŠ pedagogickej sv. Andreja-Svorada 

a Benedikta v Trenčíne Monika Vercholová absolvovala v dňoch 09. 12. – 20. 12. 2019 

odbornú prax v ŠKD u vychovávateľky Ľ. Pavlusovej. 

 

Pomoc neaprobovaným učiteľom ANJ poskytovala priebežne Ing. J. Sabadková a Mgr. L. 

Mičková. 
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Riaditeľka školy Mgr. Emília Mazanovská sa zúčastňovala pracovných stretnutí 

a informačno-konzultačných seminárov. 

 

Noví zamestnanci boli poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej ochrane 

pri nástupe do zamestnania. 

 

 

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm. i) 

 

Aktivity v spolupráci s mestom 

 

Nemšovský spravodajca, korekcia článkov, písanie článkov. 

Výstava ovocia a zeleniny, výtvarné práce s tematikou ovocie, zelenina a návšteva výstavy. 

Vianočné predajné trhy na trhovisku v Nemšovej. 

 

Exkurzie, divadelné predstavenia 

 

Výstava Ľudské telo v OZC Laugaricio v Trenčíne – 58  žiakov 2. ročníkov. 

Exkurzia v tlačiarni J+K, s. r. o. – žiaci 4. ročníka. 

Návšteva prezentačnej výstavy stredných škôl STREDOŠKOLÁK – HRDINA REMESLA – 

21 žiakov 9. ročníka. 

Dejepisno-chemická exkurzia – Múzeum M. R. Štefánika Košariská, Galvanika Brezová pod 

Bradlom – 21 žiakov 9. ročníka. 

Dejepisná exkurzia – Slavkov pri Brne – 8. ročník. 

Návšteva divadelného predstavenia Tajný denník Adriana Molla v Štúdiu L + S v Bratislave 

– 30 žiakov 8. ročníka. 

Návšteva muzikálového predstavenia Cyrano z predmestia – Nová scéna v Bratislave – 9. A. 

Bábkové divadlo Žilina – Dievčatko Momo a stroj času – 46 žiakov 4. ročníka. 

Návšteva divadelného predstavenia Boyband – Nová scéna v Bratislave  – 7. A. 

Týždeň vedy a techniky na PdF TU v Trnave – 30 žiakov 8. ročníka. 

Návšteva anglického divadelného predstavenia Jack and Joe + Trenčianske múzeum – 7. 

ročník. 

 

Výlety 

 

Vzhľadom na hygienicko-epidemiologické opatrenia sa výlety na konci školského roka 

neuskutočnili z dôvodu prerušeného vyučovania, šírenia respiračného ochorenia koronavírusu 

COVID-19.   

 

 

Vedomostné súťaže 

 

iBOBOR – informatická súťaž – 105 zapojených žiakov, z toho 31 úspešných riešiteľov. 

Náboj junior – matematicko-fyzikálna medzinárodná súťaž – 8 zapojených žiakov (321. 

a 398. miesto v rámci SR zo 433 zúčastnených škôl, 696. a 824. miesto z 905 zapojených škôl 

v rámci SR, ČR, PL). 

Matematická olympiáda, školské kolo – zapojených 16 žiakov. 

Matematická olympiáda, okresné kolo – postúpil T. Zuzík (5. B), zo zdravotných dôvodov sa 

nemohol zúčastniť. 



 11 

 

Pytagoriáda, školské kolo, 55 žiakov, z toho 22 úspešných riešiteľov. 

Klokan, zo 103 prihlásených žiakov sa zapojilo do online súťaže 49 žiakov, 15 úspešných 

riešiteľov. 

KOMPARO, cvičné testovanie MAT pre 9. ročník. 

KOMPARO, cvičné testovanie SJL pre 9. ročník. 

Olympiáda v ANJ, okresné kolo, A. Ďuriš – 8. B, úspešný riešiteľ, 8. miesto, M. Spurný – 7. 

A – 16. miesto. 

Olympiáda v NEJ germanofónnych žiakov – E. Vidrová – 7. A, 2. miesto v krajskom kole. 

Olympiáda v SJL – okresné kolo, Ch. Tršková – 8. A, úspešná riešiteľka, 8. – 10. miesto. 

Technická olympiáda, školské kolo – 12 žiakov. 

Technická olympiáda, okresné kolo – 3 žiaci. 

Technická súťaž (SOŠ Trenčín) – 4 žiaci. 

Biblická olympiáda, školské kolo – 2. stupeň. 

SOŠ-kársky päťboj, Dubnica nad Váhom. 

 

Výchovné predstavenia 

 

Slovensko spieva, OZ Škola života – I. stupeň 

Pozitív, OZ Škola života – II. stupeň 

 

 

Iné aktivity 

 

Dopisovanie s rovesníkmi z Mikronézie v ANJ. 

Vianočné tvorivé dielne – I. + II. stupeň. 

Vianočné besiedky – I. + II. stupeň. 

Vianočné pečenie medovníkov. 

eTwinning – Christmas card – List Santovi na Severný pól, 3. a 4. ročník. 

Vynášanie Moreny – 4. A. 

Deň otvorených dverí pre rodičov predškolákov. 

Úprava areálu školy. 

Vianočné predajné trhy v budove školy. 

Návšteva predškolákov (len 1 materská škola). 

Z rozprávky do rozprávky. 

Desiatové prestávky v areáli školy. 

Európsky deň jazykov. 

Zápis do 1. ročníka. 

Lyžiarsky výcvik. 

Korčuliarsky kurz. 

Plavecký kurz (3. B nedokončila z dôvodu prerušeného vyučovania šírenia respiračného 

ochorenia koronavírusu COVID-19).   

 

 

 

Zbery 

 

Zber papiera, 1x do roka. 

Zber uzáverov z plastových fliaš po celý rok. 

Zber bateriek po celý rok. 

Zber použitých zubných kefiek po celý rok. 
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Tematické dni 

 

Európsky deň jazykov. 

Zemiakové kráľovstvo – I. stupeň. 

Mikulášsky deň – I. stupeň. 

Hry na snehu, snežný deň – I. stupeň. 

Mesiac zdravých zubov – 1. ročník. 

Z rozprávky do rozprávky – 1. ročník. 

Deň v maskách. 

Deň jablka – I. stupeň. 

Deň princov a princezien. 

Deň zdravej výživy. 

Medzinárodný deň mieru. 

Deň detskej knihy. 

Deň vody. 

Deň Zeme. 

Svetový deň bez tabaku. 

 

Besedy, prednášky 

 

Rovesnícke vzťahy – 5. A. 

Hospodárske a domáce zvieratá, MVDr. Dušan Bútora – 6. ročník. 

Beseda s našim bývalým žiakom Patrikom Begáňom – 8. a 9. ročník. 

Detský čin roka, porota. 

 

Aktivity s rodičmi 

 

Tekvicová párty. 

Fašiangový karneval. 

Tanečná školská zábava. 

Týždeň hlasného čítania.  

 

Literárne súťaže, aktivity 

 

Zážitkové čítanie. 

Hodiny čítania v školskej knižnici. 

Marec – mesiac knihy. 

Medzinárodný deň školských knižníc, 145. výročie narodenia J. G. Tajovského. 

List Ježiškovi – I. stupeň + 5. ročník. 

Čitateľský oriešok. 

Výstava kníh v triede – I. stupeň. 

Detský čin roka – detská porota. 

Prednes poézie a prózy – triedne kolá. 

Prednes poézie a prózy – školské kolo, 17 žiakov 5. – 8. ročníka. 

Prednes poézie a prózy – obvodné kolo, 6 žiačok, S. Bahnová (3. miesto), M. Vavrúšová (2. 

miesto + postup do okresného kola), L. Červeňanová (1. miesto + postup do okresného kola). 
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Športové  aktivity 

 

Beh pre zdravé srdce – I. stupeň. 

Športový deň – I. stupeň. 

Rozhýb celú triedu – I. stupeň. 

Cvičenia v prírode. 

Didaktické hry Ochrana života a zdravia. 

Plavecký výcvik – 3. A, 3. C. 

Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. ročníkov. 

Turnaje vo vybíjanej alebo vo futbale – I. stupeň. 

Spoločná TSV – I. stupeň. 

Turistická vychádzka – I. stupeň. 

Školské majstrovstvá okresu žiakov a žiačok v šachu – 3 žiaci (8., 12., 30. miesto). 

Volejbal žiakov ZŠ – základné kolo, 10 žiakov, 3. miesto. 

Vybíjaná pre I. stupeň – 12 žiakov, okresné kolo, 6. miesto. 

Vybíjaná  – školský turnaj. 

Vybíjaná žiačok II. stupeň – 11 žiačok – 1. miesto. 

Vybíjaná žiačok II. stupeň – 12 žiačok – okresné kolo, 5. miesto. 

Turnaj O putovný pohár sv. Michala, Nemšová, 1. miesto dievčatá vybíjaná, 3. miesto chlapci 

futbal. 

Turnaj vo futsale žiakov, 9 žiakov, 3. miesto. 

SK LIGA florbal žiakov, žiačok, základné kolo. 

SK LIGA florbal, okresné kolo, 1.  miesto. 

Florbal žiačky ZŠ, základné kolo, Trenčín, 1. miesto. 

Florbal žiačky ZŠ, okresné kolo, Trenčín, 1. miesto. 

Prehadzovaná I. stupeň, základné kolo, 2. miesto. 

Stolný tenis O pohár primátorky mesta Trenčianske Teplice, 10 žiakov a žiačok, A. Korienek 

3. miesto. 

 

Výtvarné súťaže 

 

Záložka do knihy spája školy – I. stupeň. 

Vianočná pohľadnica – I. stupeň. 

Príroda, životné prostredie a deti – I. stupeň, 6. – 8. ročník, 17 žiakov. 

Cemmac – I. stupeň + 5. ročník, B. Kocianová, R. Šebík, M. N. Van Haong – ocenení žiaci. 

Vetropack – Nekonečný príbeh skla – 26 žiakov. 

Vesmír očami detí –S. Begáňová, R. Holeček – ocenené práce. 

 

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená (§ 2 ods. 1 písm. j) 

 

 Inkluzívne vzdelávanie, poskytovateľom bolo Ministerstvo práce, sociálnych vecí 

a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej republiky. Dopytovo orientovaný projekt bol spolufinancovaný 

Európskym sociálnym fondom. 

    Dĺžka realizácie projektu od 04/2018 do 03/2021. 

 

 Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality VP. Operačný program Ľudské 

zdroje.  

    Dĺžka realizácie projektu od 01/2016 do 10/2020. 
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 Projekt Vybavenie učební a školskej knižnice ZŠ, Janka Palu 2, Nemšová. Žiadateľom 

bol zriaďovateľ ZŠ, Janka Palu 2, Nemšová, mesto Nemšová. Výška nenávratného 

finančného príspevku: 48 478,94 €, výška finančnej podpory z EÚ: 43 375,89 €.  

Realizácia: 08/2019 – 11/2019, knihy do školskej knižnice dodané 03/2020. 

 

 Školské ovocie 2019/2020. Dodávka čerstvého ovocia a výrobkov z ovocia od firmy  

Plantex, spol. s r. o. Veselé pri Piešťanoch.  

    Dĺžka realizácie projektu od 10/2019 do 6/2020, okrem apríl, máj 2020. 

       

 Recyklohry – celoročne boli žiaci zapojení do environmentálnych projektov. 

       Dĺžka realizácie projektu od 09/2019 do 06/2020. 

 

 Záložka do knihy spája školy, partnerskou školou bola ZŠ s MŠ, Olomouc – Holice, 

ČR 

       Dĺžka realizácie projektu od 09/2019 do 11/2019. 

       

 Poznajme navzájom svoju kultúru – dopisovanie s rovesníkmi z Mikronézie.  

       Dĺžka realizácie projektu od 2010 trvá. 

 

 Projekt Malé veci (Vetropack Nemšová) – informačná tabuľa Poznáte dobu rozkladu? 

Dĺžka realizácie projektu od 07/2020 do 01/2021. 

 

 SadOVO 2020 – projekt na výsadbu ovocných stromov v školskom areáli, žiadosť 

bola neúspešná. 

 

 

 

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2 

ods. 1 písm. k) 

 

Štátna školská inšpekcia (Školské inšpekčné centrum v Trenčíne v zastúpení Mgr. M. 

Šištíková, Mgr. A. Pechová, Mgr. P. Vakošová) vykonala v dňoch 14. 10. – 18. 10. 2019 

školskú inšpekciu zameranú na identifikáciu faktorov ovplyvňujúcich úroveň dosiahnutých 

kompetencií žiakov 9. ročníka základnej školy v oblasti prírodovednej gramotnosti.  

Záver:  

Škola rozvíjala prírodovednú gramotnosť vo všetkých 4 dimenziách poznania (faktografické, 

konceptuálne, procedurálne a metakognitívne). Žiaci na nasledovných hodinách predmetov 

biológia, chémia a fyzika zvládli vždy 2 typy kognitívnych procesov (poznanie a zručnosť). 

Tretí typ schopnosť preukázali na všetkých hodinách vo faktografických vedomostiach a na 

troch štvrtinách hodín v konceptuálnych a procedurálnych vedomostiach. 

V metakognitívnych vedomostiach dosiahli len stupeň poznanie, ojedinele zručnosť. Získané 

úrovne poznania žiakov dávali predpoklady na dosiahnutie ich nadpriemernej úspešnosti 

v testoch z prírodovednej gramotnosti v porovnaní s národným priemerom žiakov v teste aj 

vyššiu percentuálnu úspešnosť s priemerom žiakov v testovaných školách v Trenčianskom 

kraji.  

 

Druhú inšpekčnú činnosť vykonala ŠŠI v dňoch 11., 13., 14. 02. 2020. Predmetom školskej 

inšpekcie bolo vzdelávanie k demokratickému občianstvu a k ľudským právam v ZŠ. Závery 

ŠŠI: 
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1. Škola deklarovala prostredníctvom svojich cieľov v ŠkVP prihlásenie sa 

k demokratickým hodnotám a vytvorenie prostredia rešpektujúceho práva a osobnosť 

každého žiaka. 

2. Z dotazníkov zadaných pedagógom a žiakom vyplynulo, že výchovno-vzdelávací 

proces je založený na demokratickom dialógu, škola dbá na dôstojnosť každého 

človeka. 

3. Školský poriadok bol vypracovaný v súlade s ustanoveniami školského zákona 

a súčasťou jeho obsahu boli podmienky zamerané na bezpečnosť a ochranu zdravia 

žiakov, ... Z dotazníkov vyplynulo, že škola vytvára priestor na učiteľsko-žiacku 

diskusiu.  

4. ŠŠI hodnotila klímu školy ako otvorenú – je charakterizovaná vzájomnou dôverou 

v učiteľskom zbore, súdržnosťou kolektívu, angažovanosťou učiteľov, 

demokratickým štýlom riadenia školy, pričom systém riadenia je pevný a stabilný. 

 

 

 

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy (§ 2 ods. 1 písm. l) 

 

Budova školy je členená na bloky A, B, C. V r. 2010 bola zrekonštruovaná, má bezbariérový 

prístup. Na chodbách sú rôzne hry, pri ktorých žiaci počas prestávok relaxujú. V samostatne 

stojacej prízemnej budove sú školské dielne na vyučovanie techniky. V areáli školy využívali 

žiaci asfaltové ihrisko, multifunkčné ihrisko a školský park. 

Vyučujúce využívali počas vyučovania internetové pripojenie, notebooky,  dataprojektory a 

10 interaktívnych tabúľ.  

Z priestorových dôvodov boli oddelenia školského klubu detí v niektorých učebniach prvého 

stupňa. 

 

V septembri a októbri 2019 boli nainštalované zariadenia a v marci 2020 dodané knihy do 

žiackej knižnice z výzvy Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, 

školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, kód výzvy: IROP-

PO2-SC222-2016-13. Počas letných prázdnin  z projektu Vybavenie učební a školskej 

knižnice ZŠ, Janka Palu 2, Nemšová v sume  48 478,94 EUR vznikla nová učebňa cudzích 

jazykov, v učebni na vyučovanie informatiky sme vymenili 17 PC a získali sme ďalšie 

zariadenia. 

 

Rekonštrukcia kotolne ZŠ, Janka Palu 2 v Nemšovej bola v auguste 2019 dotovaná z 

finančných prostriedkov z kapitoly MŠVVaŠ SR na riešenie havarijnej situácie  vo výške 115 

000 eur s DPH a 33 811 eur  tvorila spoluúčasť zriaďovateľa, celková suma 148 811 eur. 

V kotolni demontovali staré zariadenia, inštalovali 3 nové kotly, vyregulovali vykurovací 

systém.  

 

Žiaci a zamestnanci počas školského roka využívali: 

 

 64 PC   

 17 klientskych staníc  

 9 multifunkčných zariadení   

 5 tlačiarní k PC  

 3D tlačiareň  

 2 telefónne linky 

 1 fax 
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 internetové pripojenie 

 13 CD prehrávačov 

 2 televízne prijímače 

 10 interaktívnych tabúľ  vrátane 2 nových, ktoré boli inštalované počas leta 2019 

 3 DVD prehrávače 

 24 notebookov 

 16 dataprojektorov 

 1 skener 

 jazykovú učebňu (21 notebookov)  

 

Bezpečnosť a ochrana zdravia 

 

Podľa harmonogramu úloh sme uskutočňovali revízie zariadení. 

  

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 2 ods. 1 

písm. m) 

 

1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov (v eurách): 

 

 normatívne príspevky:                                             690 911,-    

 mzdy:                                                                       605 911,-                              

 prevádzka                                                                   85 000,-  

 nenormatívne príspevky 

- na dopravu žiakov:                                                     2 125,02                  

- na asistentov učiteľa:                                                19 526,- 

- na pobyt v škole v prírode:                                        3 400,- 

- na lyžiarsky výcvik:                                                   6 300,- 

- pre žiakov zo SZP:                                                         250,- 

- na učebnice:                                                                1 753,- 

- za mimoriadne výsledky žiakov:                                  800,- 

 

 

2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením   

     školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

 

N/A                      

 

3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia 

v členení podľa financovaných aktivít (v eurách): 

 

 vzdelávacie poukazy:        5 440,- 

 učebné pomôcky:              1 622,67 

 záujmové útvary:               3 817,33              

 

4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,       

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

aktivít 
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N/A 

 

 

 

Občianske združenie Iniciatíva pre žiakov (v eurách):    
 

 príjmy:      2 297,20 

 výdaje:      9 492,68 

 

5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

 

 ŠKD:  69 133,29 €, z toho: -  dotácie od zriaďovateľa:   61 123,29 

                                                                -   vlastné príjmy:                     8 010,- 

 CVČ: 15 999,98 €, z toho: - dotácie od zriaďovateľa:      15 599,98  

                                                                -  vlastné príjmy:                         400,- 

 ŠJ: 106 268,73 €, z toho: - dotácie od zriaďovateľa:        73 999,10 

                                                               -  vlastné príjmy:                        32 269,63 

 kapitálové výdavky – prevádzkové stroje v ŠJ:                   10 300,-    

 peňažný dar CK Slniečko:                                                      120,- 

 dotácia prepravné florbal:                                                       186,60 

 peňažný dar OZ Iniciatíva pre žiakov:                                 9 300,-  

 projekt Inkluzívne vzdelávanie:                                         31 879,13  

 vlastné príjmy školy:                                                            5 102,08 

 dotácia na bežné výdavky ŠJ:                                               9 700,-   

 príspevok pre deti v hmotnej núdzi:                                           33,20 

 dotácie na mzdy a odvody:                                                   5 000,-        

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2019/2020 

(§ 2 ods. 1 písm. n) 
   

 Dodržiavanie platných učebných osnov a legislatívy. 

 Plnenie: Dodržiavali sme platné učebné osnovy podľa ŠVP a iŠVP pre jednotlivé 

ročníky.  

 

 Dodržiavanie inovovaného Školského vzdelávacieho programu.  

 Plnenie: Každoročne revidujeme plnenie ŠkVP. 

 

 Uplatňovaním moderných foriem a metód práce skvalitňovať výchovno-vyučovací 

proces. 

 Plnenie: Čítanie s porozumením a osvojovanie kompetencií žiakov sme realizovali aj 

inovatívnymi spôsobmi vyučovania s využitím didaktickej techniky. 

 

 Rozvíjať schopnosti talentovaných žiakov v zmysle koncepcie rozvoja nadaných detí 

a mládeže v SR. 

   Plnenie: Talentovaní žiaci sa zúčastňovali školských kôl vo vedomostných súťažiach,   

v prednesoch poézie a prózy v slovenskom a anglickom jazyku,  v športových hrách a 

atletických disciplínach. Úspešní žiaci   postupovali do vyšších kôl.  

 

 Rozvíjať schopnosti slaboprospievajúcich žiakov a žiakov s poruchami učenia. 
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 Plnenie: Aktívne sme spolupracovali s poradenskými zariadeniami v Trenčíne, v Dubnici 

nad Váhom a v Novej Dubnici. Integrovaní žiaci mali vypracovaný individuálny 

vzdelávací program. Traja žiaci pracovali na vyučovaní s pedagogickou  asistentkou. 

Žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia pracoval so sociálnou pedagogičkou. 

 

 Rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov, podporovať jazykové vzdelávanie žiakov 

a zvyšovať ich vedomostnú úroveň. 

 Plnenie: Na zvýšenie čitateľskej gramotnosti sme zaradili v 5. a 9. ročníku predmet 

Tvorivé čítanie a písanie. 

 Žiaci využívali na mimočítankové čítanie knihy zo školskej knižnice. V priemere prečítal 

každý žiak spoločne na vyučovaní na 1. stupni okrem prvákov počas roka 5 kníh.  

   Čítanie mimočítankovej literatúry 1. stupeň: Danka a Janka, Rozprávky bratov   

Grimmovcov, Moja mama je bosorka, Psíček a mačička, Kubko nechce čítať, Andrejka, 

Rozprávkové čítanie, Slniečko na motúze, Škola za rohom, Veselé rozprávky 

o zvieratkách, Rozprávky štrbavej opičky, Budkáčik a Dubkáčik, Smelý Zajko, Smelý 

Zajko v Afrike, Bola raz jedna trieda, Bratislavské povesti, Najkrajšie bájky, O zakliatej 

žabe.  

  

 Na druhom stupni čítali žiaci doplnkovú literatúru v jednotlivých ročníkoch:  

 5. ročník – Trenčianske povesti, Slovenské ľudové rozprávky, Chlapci padli z višne, 

dievčatá z jahody/Milý denníček, 6. ročník – Ezopove bájky/Staré grécke báje a povesti, 

Keby som mal brata, Traja pátrači/Neznášam, keď ma hladkajú po hlave/Kočovníci 

severu/Môj anjel sa vie biť. 7. ročník – Poškoláci, kniha podľa vlastného výberu 

(ľubovoľný román z literatúry pre deti a mládež, fantasy, detektívnej literatúry) + 

vzájomná výmena kníh medzi spolužiakmi, prečítanie a vypracovanie pracovného listu 

(PL), ústna prezentácia. 8. ročník – Malý princ, Zajatci Minecraftu, Kečupové oblaky, 

prečítanie, zostavenie a vypracovanie PL, ústna prezentácia. 9. ročník – Druhé podanie/ 

Zostaň, keď si, a potom odíď. 

 Žiaci sa učili využívať svoju tvorivosť na hodinách Tvorivé čítanie písanie pri tvorbe 

triednej rozprávkovej knihy, tvorení slovných hračiek a prešmyčiek. Na predmete 

informatika vytvorili pre spolužiakov kvíz.  

 

 Sme škola, v ktorej sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách. 

 Plnenie: Náznaky šikanovania sme riešili pohovormi so zainteresovanými žiakmi, 

opakovane sme sa šikanovaniu venovali aj na triednických hodinách. Na tému 

šikanovania sme pre žiakov realizovali aj prednášky. Po podozrení jednej matky, že jej 

dcéru šikanujú sme v spolupráci s CPPPaP v Trenčíne zabezpečili aktivity zamerané na 

vzťahy medzi spolužiakmi. 

 

 Odstraňovať negatívne javy správania sa žiakov (pozdrav, poďakovanie, ospravedlnenie, 

zdvorilosť, slušnosť, prchkosť, vzťah k majetku školy).  

 Plnenie: Hlavne pozitívnou motiváciou, pochvalou od triednej učiteľky a riaditeľky 

školy, vyzdvihovaním kladných vlastností, osobným príkladom vzťahu k iným, k 

majetku školy a k prírode sme viedli žiakov k slušnému správaniu. 

 

 Využívať informačno-komunikačné technológie na modernizáciu vyučovania. 

 Plnenie: Vyučujúci využívali na prípravu na vyučovanie dve počítačové zostavy 

v zborovni. V každej učebni je nainštalovaný dataprojektor, interaktívne tabule má desať 

učební, každá vyučujúca má k dispozícii notebook. Na škole máme pripojenie na 

internet. 
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 S cieľom upevňovať fyzické a duševné zdravie žiakov a zamestnancov našej školy 

realizovať projekty v súčinnosti s environmentálnou výchovou, prevenciou drogovej 

závislosti, výchovy k manželstvu a rodičovstvu. 

 Plnenie: Žiakov sme zapájali do športových a vedomostných súťaží. Žiaci sa zapájali do 

zberov odpadových surovín. Jedenkrát ročne sme organizovali zber papiera, 10 žiakov, 

ktorí priniesli najviac papiera, dostalo vecné ceny. Celoročne sme zbierali uzávery z PET 

fliaš na podporu liečby pre chorú Kristínku. Elektroodpad a batérie sme zbierali v rámci 

projektu Recyklohry. Triedený zber sme rozšírili o zber použitých zubných kefiek. 

 

 Výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia. 

 Plnenie: Žiakov sme viedli k dodržiavaniu pravidiel o bezpečnosti a ochrane zdravia. Na 

začiatku školského roka a na všetkých vyučovacích predmetoch, pred každou akciou, na 

ktorej sa zúčastnili, sme ich poučili o slušnom správaní a dodržiavaní bezpečnosti. Na 

dodržiavanie bezpečnosti sme ich upozorňovali aj pri mimoškolských aktivitách a pri 

odchode na prázdniny. O bezpečnosti a ochrane zdravia sa učili aj na účelových 

cvičeniach v povinnej prierezovej téme Ochrana života a zdravia.  

 

 Vzdelávanie pedagógov. 

    Plnenie: Na pedagogických poradách vedenie školy priebežne informovalo 

o legislatívnych zmenách a nových vnútorných predpisoch. Pedagogické zamestnankyne 

absolvovali adaptačné vzdelávanie, vypracovali a obhájili atestačné práce. 

 

 

 Sociálna starostlivosť o zamestnancov. 

   Plnenie: Sociálna starostlivosť bola poskytovaná v zmysle platnej legislatívy. 

Zamestnávateľ zabezpečil vstupenky na predstavenie Radošinského naivného divadla 

Mužské oddelenie, ktoré bolo kvôli hygienicko-epidemiologickým opatreniam presunuté 

na jeseň. 

 

 Materiálno-technické zabezpečenie školy.  

    Plnenie: Materiálno-technické vybavenie školy je na veľmi dobrej úrovni. Vo všetkých    

o učebniach máme nové lavice, dokúpili sme skrinky do niektorých tried. 

  

 V januári 2019 poskytlo MŠVVaŠ SR dotáciu vo výške 106 017,04 € na rekonštrukciu 

podlahy telocvične Základnej školy, Janka Palu 2. Práce realizovala spoločnosť Panters, 

s. r. o. 

 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky (§ 2 

ods. 1 písm. o) 

 

Silné stránky 

 Zavádzanie progresívnych metód vo vyučovaní. 

 Aktívna práca s interaktívnou tabuľou. 

 Starostlivosť o žiakov so ŠVVP. 

 Počítačová gramotnosť učiteľov. 

 Estetická úprava interiéru školy. 

 Funkčné a konštruktívne vzťahy vedenia školy a pedagogických zamestnancov. 

 Vysoké percento úspešnosti prijatia žiakov na stredné školy s maturitou. 
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 Organizovanie lyžiarskych kurzov, plaveckých výcvikov, pobyty v škole v prírode, 

organizovanie exkurzií a výletov. 

 Zrekonštruovaná budova školy a pravidelná údržba. 

 Príjemná atmosféra v škole. 

 Vzájomná spolupráca medzi vyučujúcimi. 

 Pravidelná dochádzka žiakov na vyučovanie. 

 Využívanie PC na vyučovaní. 

 Využívanie školskej knižnice na vyučovaní. 

 Realizácia tematických dní. 

 Organizovanie školských kôl vo vedomostných súťažiach. 

 Organizácia športových súťaží. 

 Environmentálne aktivity. 

 Pestrá ponuka záujmových útvarov. 

 Materiálno-technické vybavenie školy. 

 Dostatočný priestor na individuálnu a skupinovú prácu s deťmi. 

 Odbornosť pedagogických zamestnancov a ich záujem o ďalšie vzdelávanie. 

 Možnosť využitia dvoch telocviční a multifunkčného ihriska. 

 Nadpriemerné výsledky Testovanie 5 – 2019. 

 Zapájanie sa do kultúrneho života v obci. 

 Odborná učebňa prírodovedných predmetov a multimediálna učebňa. 

 Vlastné web sídlo. 

 Internetová žiacka knižka a rýchla komunikácia s rodičmi prostredníctvom EduPage. 

 

 

Slabé stránky 

 Nekvalifikované vyučovanie niektorých predmetov. 

 Nedostatočná kontrola detí zo strany rodičov (kontrola pripravenosti žiakov na 

vyučovanie, vypracovanie domácich úloh a pod.). 

 Uprednostňovanie počítačových hier a sociálnych sietí zo strany žiakov pred 

školskými povinnosťami. 

 Klesajúci záujem žiakov o čítanie, v dôsledku čoho sa nedostatočne rozvíjajú 

komunikačné zručnosti, čítanie s porozumením a čitateľská gramotnosť. 

 Nízky záujem rodičov o dianie v škole. 

 Nízka účasť rodičov na triednych stretnutiach rodičov.  

 

Príležitosti  

 Vzdelávanie učiteľov. 

 Aplikácia nových foriem a metód práce so žiakmi. 

 Organizovanie aktivít pre rodičov a žiakov v športových disciplínach. 

 Realizácia literárno-historických exkurzií, ktorých cieľom je spoznávať históriu 

národa, prehlbovať poznatky o významných osobnostiach aj v európskom 

meradle. 

 Práca s talentovanými žiakmi, ktorí majú šancu uspieť vo vedomostných 

a športových súťažiach a olympiádach. 

 Sprístupnenie počítačovej učebne pre verejnosť na kurzy počítačovej zručnosti. 

 Vzdelávanie v cudzích jazykoch pre verejnosť. 

 

Riziká 
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 Zvyšujúci sa počet žiakov s poruchami učenia a správania. 

 Rastúca byrokratizácia v školstve. 

 Hroziaca naplnenosť žiakov v triedach. 

 Dve školy v meste. 

 Stres a frustrácia učiteľov. 

 Stále sa zvyšujúce požiadavky na učiteľov. 

 Sociálna a ekonomická situácia rodičov. 

 Nedostatočné finančné ohodnotenie pedagógov. 

 Nedostatok finančných prostriedkov na odmeňovanie zamestnancov. 

 Neadekvátne zasahovanie rodičov do činnosti učiteľov a chodu školy. 

 Neochota rodičov riešiť problémy racionálne a nestranne. 

 Tendencia poklesu záujmu žiakov o vzdelávanie. 

 Narastajúca agresivita žiakov a arogancia rodičov. 

 

Ďalšie informácie (§ 2 ods. 2)  
 

Dni voľna z organizačných a personálnych dôvodov: 

 

 20. 11. 2019 – Testovanie 5 – 2019, 

 20. 12. 2019 – organizačné dôvody. 

 

Počas roka sme zaznamenali 66 drobných úrazov. 

 

V školskom roku 2019/2020 sa podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu (iŠVP) 

učili v 1. – 9. ročníku.  

Tohtoroční siedmaci boli tretí, ktorí si podľa iŠVP mohli vybrať: 

1. Vyučovanie druhého cudzieho jazyka – nemecký jazyk – dve hodiny týždenne. 

2. Vyučovanie druhého cudzieho jazyka – francúzsky jazyk – dve hodiny týždenne. 

3. Vyučovanie jednej hodiny týždenne ANJ a jednej hodiny týždenne cvičenia z matematiky.  

Žiaci sa učili nemecký jazyk.  

 

Jedenkrát týždenne pracovali žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou s logopedičkou 

Mgr. Zuzanou Merkovou. Pravidelne chodila len jedna žiačka. 

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky poskytlo školám už 

štvrtý školský rok finančné prostriedky: 

1. 150 € na žiaka počas školskej dochádzky na lyžiarsky výcvik, 

2. 100 € na žiaka počas školskej dochádzky na pobyt žiaka v škole v prírode. 

 

Plánovaný pobyt v škole v prírode pre 3. a 4. ročník sa v máji 2020 neuskutočnil z dôvodu 

šírenia respiračného ochorenia koronavírusu COVID-19. MŠVVaŠ SR umožnilo štvrtákom 

vyčerpať príspevok na školu v prírode  do konca r. 2020.    

 

V júni 2020 otvorilo MŠVVaŠ SR obchod s učebnicami. Naša škola získala od ministerstva 

dotáciu vo výške 10 568 € + 2 304 €, ktorú sme využili na nákup učebníc a PZ pre žiakov 1. – 

9. ročníka. 
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Lyžiarskeho výcviku  s dotáciou MŠVVaŠ SR v stredisku Vernár – Studničky sa zúčastnilo 

24 siedmakov a jedna ôsmačka. Vedúcou lyžiarskeho výcviku bola Mgr. Zuzana 

Škorvánková, inštruktorkou Mgr. Dana Heynes, pedagogický dozor vykonávala ZRŠ Mgr. 

Lenka Tršková. Doprava a zdravotníčka boli hradení z príspevku MŠVVaŠ SR. 

 

V roku 2019 zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO  výsledky žiakov 

základných a stredných škôl za školský rok 2018/2019. Hodnotenie škôl pri základných 

školách bolo vypočítané podľa výsledkov celonárodných testov v 5. a 9. ročníku (Testovanie 

5, Testovanie 9) a mimoriadnych výsledkov žiakov vo vybraných súťažiach. Naša škola 

spomedzi viac ako 2200 škôl na Slovensku skončila v tomto hodnotení na 

výbornom 15. mieste.  

 

Od septembra 2020 budeme mať o jednu triedu žiakov viac. V auguste 2020 vznikla ďalšia 

učebňa na delenie na vyučovanie cudzích jazykov.  

 

 

Prierezové témy 

 

Environmentálna výchova 

Prierezovú tému sme začlenili do vyučovania jednotlivých predmetov. Okrem teoretických 

vedomostí získavali žiaci aj praktické skúsenosti s využívaním odpadového materiálu na 

hodinách výtvarnej výchovy, pracovného vyučovania a techniky.  

Tvorbou násteniek, projektov, slohových a výtvarných prác, úpravou areálu, separovaním 

odpadu, zberom papiera, batérií, vrchnáčikov z PET fliaš, zberom použitých zubných kefiek, 

tematickými dňami, pozorovaním prírody sme vytvárali u žiakov pozitívny vzťah k prírode 

a okoliu. 

Žiakov I. a II. stupňa sme zapojili do Recyklohier na tému Klimatická kríza. Cieľom bolo 

pochopiť prostredníctvom názorného videa zvyšovanie množstva oxidu uhličitého 

v atmosfére počas zimného obdobia na severnej pologuli a jeho následné zníženie vo 

vegetačnom období roka. Všetky triedy spracovali význam stromov v súvislosti 

s udržiavaním klímy na Zemi do stromových diagramov, ktoré prezentovali na dverách tried. 

Žiaci prispeli k znižovaniu oxidu uhličitého vysadením ovocných stromov na školskom 

dvore. 

Environmentálnu výchovu upevňujeme u žiakov aj tvorbou projektov na témy: Chránené 

živočíchy a rastliny, Chránené územia Slovenska, Ako sa máme správať v chránenom území, 

Stromový diagram riešenia problému s plastami, Liečivé rastliny, stromy a zvieratá v lesoch 

CHKO Javorníky. 

Výtvarnými prácami na tému Voda a odpad, Voda ako základná zložka životného prostredia, 

Ako šetríme vodou, Prečo je voda vzácna, Voda a jej význam pre človeka sme tiež 

podporovali environmentálne myslenie žiakov. 

Celoročne zbierali žiaci uzávery z PET fliaš. Okrem toho, že sme znižovali na skládkach 

dlhodobo rozložiteľný plast, nezištne sme  pomáhali chorej Kristínke. Spolu žiaci nazbierali 

126 289 kusov uzáverov, čo je asi 282 kilogramov. Najviac, 16 520 kusov uzáverov, 

nazbieral štvrták. Ďalší štvrták nazbieral z celkového počtu 3 516 batérií 655 kusov.  

Zber  papiera sa uskutočnil len jedenkrát,  nazbierali sme 3 465 kilogramov. 

Environmentálne boli zamerané tematické dni Deň vody, Deň Zeme, Snežný deň, Svetový 

deň bez tabaku. Aktivitami  prispievame k rozvoju osobnosti žiaka tak, aby nadobudol 

schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným 

prostredím vo svojom okolí, pričom zároveň chápe potrebu ochrany životného prostredia na 

celom svete.  



 23 

 

Pracovníci firmy PLANTEX a žiaci počas hodín techniky vysadili stromy a kríky v okolí 

školy. 

 

Ochrana života a zdravia  

Prierezovú tému Ochrana života a zdravia sme realizovali v súlade s učebnými osnovami. 

Žiaci v jednotlivých ročníkoch si osvojovali teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré 

smerovali k uvedomelej osobnej zodpovednosti i primeranej samostatnosti žiakov 

v starostlivosti o ich zdravotný stav, zvyšovanie fyzickej zdatnosti. 

 

 

Tvorba projektov a prezentačné zručnosti 

Projekty vypracovávali žiaci k niektorým témam. Boli zamerané na finančnú gramotnosť, 

environmentálnu výchovu, globálne ekologické problémy, históriu, mediálnu výchovu. 

Rozvíjali sme kompetencie tak, aby žiaci vedeli komunikovať, argumentovať, používať 

informácie a pracovať s nimi, riešiť problémy, prezentovať sám seba. Žiaci pracovali 

v skupinách, čím sa zlepšili ich komunikačné schopnosti dôležité pri vytváraní sociálnych 

kontaktov. 

 

Na vyučovacích hodinách žiaci vytvárali tieto projekty: 

 

CHE, BIO: 

Nácvik prvej pomoci pri rôznych typoch zlomenín – 7. A, Mgr. L. Turáková. 

Lesné živočíchy – 5. A, 5. B, Mgr. L. Turáková. 

Liečivé, chránené a jedovaté rastliny našich lesov – 5. B, Mgr. L. Turáková. 

Domáce zvieratá – 6. A, Mgr. L. Turáková. 

Faktory ovplyvňujúce rýchlosť chemických reakcií – 7. A, Mgr. M. Mojtová. 

Jaskyne Slovenska – 9. A, Mgr. L. Turáková. 

Meranie pH – pokus s červenou kapustou – 8. A, 8. B, Mgr. M. Mojtová. 

Kolobeh vody v prírode – 7. A, Mgr. M. Mojtová. 

Vírusové a bakteriálne ochorenia – 8. A, 8. B, Mgr. J. Kebísková, Mgr. L. Turáková. 

Moja obľúbená huba – 6. A, Mgr. J. Kebísková. 

Dedičné choroby – 8. A, Mgr. J. Kebísková. 

Geologické zaujímavosti prírody Slovenska – 9. A, Mgr. L. Turáková. 

Národné parky a CHKO Slovenska – 8. B, Mgr. L. Turáková. 

 

 

SJL, DEJ: 

Ľudové piesne nášho regiónu – 5.  A, 5. B, Mgr. M. Lašová, Mgr. O. Fraňová. 

List Ježiškovi – 5. A, 5. B, Mgr. M. Lašová, Mgr. O. Fraňová. 

Ľudové rozprávky – 5. A, 5. B, Mgr. M. Lašová, Mgr. O. Fraňová. 

Ilustrované príslovie, porekadlo, hádanka – 6. A, 6. B, Mgr. A. Panáková. 

Ilustrovaná anekdota – 6. A, 6. B, Mgr. A. Panáková. 

Poézia – rozvoj čitateľskej gramotnosti pri práci s básnickým textom – 7. A, 8. A, 8. B, 9. A, 

Mgr. O. Fraňová, PhDr. A. Králiková. 

Romantizmus – 8. A, 8. B, Mgr. O. Fraňová. 

Reklamný plagát – 8. A, 8. B, Mgr. O. Fraňová. 

Klasicizmus – 8. A, 8. B, Mgr. O. Fraňová. 

Ľudovít Štúr – 8. A, 8. B, Mgr. O. Fraňová. 

P. O. Hviezdoslav – 8. A, 8. B, Mgr. O. Fraňová. 

Ľudové rozprávky – 5. A, 5. B, Mgr. M. Lašová, Mgr. O. Fraňová. 
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Povesti nášho regiónu – 5. B, Mgr. M. Lašová. 

M. R. Štefánik – 6. A, 6. B, Mgr. A. Panáková. 

J. Verne – prezentácia o prečítanej knihe – 7. A, PhDr. A. Králiková. 

Týždeň mojich tvorivých aktivít – 7. A, PhDr. A. Králiková. 

Matej Bel – 8. A, 8. B, Mgr. O. Fraňová. 

Konštantín a Metod – 8. A, 8. B, Mgr. O. Fraňová. 

Dobrodružná, detektívna, sci-fi a fantasy literatúra – 9. A, Mgr. O. Fraňová. 

Komiks – 5. A, 5. B, Mgr. O. Fraňová, Mgr. M. Lašová. 

Slová z hlbín dávnych vekov – 8. A, 8. B, Mgr. O. Fraňová. 

Štyri ročné obdobia (spojenie 4 tém: umelecký opis, pranostiky – vyhľadávanie informácií, 

sviatky v danom období, dynamický opis, sviatky – vyhľadávanie informácií), 8. A, 8. B, 9. 

A, Mgr. O. Fraňová. 

Sviatky na Slovensku – 5. A, 5. B, Mgr. J. Švaralová. 

Kalendárne zvyky – 5. A, 5. B, Mgr. J. Švaralová. 

Referáty podľa preberaného učiva – 6., 7., 9. ročník, Mgr. S. Ištoková. 

19. storočie – polročný projekt, 8. A, 8. B, Mgr. M. Lašová. 

Historické udalosti v 19. storočí vo svete – polročný projekt, 8. A, 8. B, Mgr. M. Lašová. 

Kalendárne zvyky – 5. A, 5. B, Mgr. J. Švaralová. 

Rodokmeň – 5. A, 5. B, Mgr. J. Švaralová. 

Slovenské národné múzeá – 5. A, 5. B, Mgr. J. Švaralová. 

Bohovia Olympu – 6. A, 6. B, Mgr. S. Ištoková.  

Práca šľachtí – 5. A, 5. B, Mgr. J. Švaralová. 

Rimania – 6. A, 6. B, Mgr. S. Ištoková. 

Novovekí filozofi, vedci a objavitelia (príbeh/báseň na jednu z tém Renesanční vedci (J. 

Gutenberg, Leonardo da Vinci, M. Kopernik), Renesanční filozofi (E. Rotterdamský, N. 

Machiavelli, T. More), Objavitelia a moreplavci (K. Kolumbus, B. Diaz, Vasco de Gama, F. 

Magalhaes, A. Vespucci, H. Moreplavec) – 7. A, Mgr. S. Ištoková. 

 

 

INF: 

Vianočné zvyky a tradície v Európe – 5. A, 5. B.  

Tatranské štíty a plesá – 5. A, 5. B. 

Marec – mesiac kníh – Word, plagát, 5. A. 

Moja obľúbená kniha – Word, plagát, 5. B. 

Moje mesto, môj kraj, Rozvrh hodín, tajnička, cenová ponuka, tvorba tabuliek – Word, 

PowerPoint, Excel – 6. A, 6. B. 

Krajina, kam by som sa chcel pozrieť – PowerPoint – 7. A. 

Tvorba grafov – 7. A. 

Výstupná práca vo Word, Excel, v PowerPoint – 8. A, 8. B. 

Moje vysnívané miesto, PowerPoint – 6. B. 

Moje vysnívané miesto, PowerPoint – 8. A, 8. B. 

Indikátor pH, PowerPoint – 8. A, 8. B – v spolupráci s chémiou. 

Návrh na obal učebnice – 5. A. 

Trávenie voľného času počas prerušenia vyučovania – 6. – 8. ročník, možnosť spracovania 

dvomi spôsobmi: 1. natočiť krátke video alebo hlasovú správu, 2. spracovať v programe 

Word ako súvislý text. 

 

 

THD: 

Remeslá trenčianskeho regiónu – 5. A, 5. B. 
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Vyšívanie priameho stehu – dievčatá 8. B. 

Ochrana prírody – 5. A, 5. B 

Solárny systém – 9. A. 

Príprava jedla – teplá kuchyňa – 6. A, 6. B. 

Výroba drevených ozdôb v technickej dielni – 7. A, 9. A. 

Ako postupovať, keď máš poškodenú bankovku – 5. A, 5. B. 

Plasty, druhy, rozdelenie, recyklácia – 6. A, 6. B. 

Reklamný leták s cenovou ponukou na predaj vlastného výrobku – 8. A. 

CNC stroje – 9. ročník. 

Peniaze – 5. A. 

Reaktoplasty – 6. A, 6. B. 

Moja životná cesta, Úrad práce – 7. A. 

Telekomunikačná technika – 8. ročník. 

Voľba profesijnej orientácie – 9. ročník. 

 

 

 OBN: 

Kreatívne riešenie určitého problému, Vzťahy v triede – 7. A. 

Môj štát -– 8. ročník. 

Európske monarchie – 8. ročník. 

Kariérny plán – 9. ročník. 

Osobnosti Nemšovej, symboly obce – 6. ročník. 

Štruktúra ľudskej spoločnosti – 7. A. 

Základné ľudské práva a slobody – 8. ročník. 

Spotreba a spotrebiteľ, ochrana spotrebiteľa – 9. ročník. 

 

 

NBV: 

Milión detí sa modlí ruženec – 5. – 9. ročník. 

 

HUV: 

A. Vivaldi – Štyri ročné obdobia – 8. A. 

Kompozícia a vnímanie priestoru – 5. B. 

 

Mediálna výchova  

Začleňovaním tejto prierezovej témy do vyučovania sme učili žiakov narábať s médiami, aby 

boli schopní prijímať a interpretovať mediálne obsahy a aktívne sa zúčastňovať procesu 

mediálnej komunikácie. 

 

Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

Prierezová téma je súčasťou viacerých predmetov. Dopravná výchova bola aj témou 

projektov. Pred každou exkurziou, vychádzkou a výletom boli žiaci poučení o dodržiavaní 

pravidiel na cestách a komunikáciách.  

 

Čitateľská gramotnosť 

Tejto oblasti vzdelávania sme venovali dostatočnú pozornosť, pretože dobré čitateľské 

zručnosti vytvárajú predpoklad pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov.  

Vzťah žiakov ku knihám a čítaniu sme podporovali zapojením do projektu Slovenskej 

pedagogickej knižnice Medzinárodný deň školských knižníc výstavkami knižiek v triede, 
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interpretáciou textov v mestskej knižnici a pravidelnou návštevou školskej knižnice, kde si 

žiaci spoločne s pani učiteľkami čítali primeranú literatúru.  

 

Čitateľská gramotnosť na vyučovaní cudzích jazykov:  

 

 Európsky deň jazykov (Mgr. L. Mičková, Mgr. M. Lašová, Ing. J. Sabadková, 1. – 6. 

ročník). 

 

 Olympiáda v ANJ, okresné kolo A. Ďuriš (8. B) – úspešný riešiteľ. 

 

 Žiaci druhého stupňa pokračovali v dopisovaní so žiakmi z Palau. Zapojili sa aj 

piataci. Záujem o listy, ktoré prišli z Palau v októbri, bol veľký, horšie bolo pre našich 

žiakov napísať odpoveď. V septembri poslali na Palau približne 50 listov od žiakov 1. 

aj 2. stupňa. 

 

 Žiaci 3. a 4. ročníka napísali v predvianočnom období list Santovi na Severný pól pod 

vedením Mgr. L. Mičkovej. 

 

 Cudzojazyčné časopisy: Hello, Hello Kids. Na vyučovaní si spoločne z časopisov 

čítali, vysvetľovali neznáme pojmy.  

 

 Active week: 75 žiakov prejavilo záujem, kvôli prerušenému vyučovaniu sa 

neuskutočnil. 

 

 Metódy práce: monológy, dialógy, role play, práca v skupinách, projektové 

vyučovanie, práca s prekladovými slovníkmi. 

 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu  

Prierezová téma bola zaradená do vyučovania hlavne v predmetoch slovenský jazyk 

a literatúra, prvouka, biológia.  

 

Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

Prierezová téma Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra bola začlenená do 

vyučovania jednotlivých predmetov. Regionálnu výchovu v škole sme chápali ako zámerné 

rozvíjanie vlastnej identity, národného povedomia, pozitívneho vzťahu k vlasti 

prostredníctvom aktualizácie a akceptácie regionálnych špecifík – kultúrnych, historických, 

hospodárskych, prírodno-spoločenských v procese edukácie. Edukačná činnosť bola 

zameraná na to, aby žiaci v rámci regionálnej výchovy poznali históriu a kultúru vlastného 

mesta, regiónu. 

Praktické aktivity: Mikulášsky deň, Vianočné tvorivé dielne, List Ježiškovi, Cesta chleba, 

vynášanie Moreny, vítanie jari, osvojovanie ľudových piesní, pripomínanie tradícií a zvykov, 

oboznamovanie sa s miestnymi povesťami. 

 

Zdravý životný štýl 

Poznatky o zdravom životnom štýle získavali žiaci počas tematických dní – Športový deň, 

Deň jablka, Zemiakové kráľovstvo, Deň zdravej výživy, Mesiac zdravých zubov, ale aj na 

besedách.  

 

Cieľom programu Školské ovocie bolo zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny u detí 

predškolského a školského veku, zmeniť stravovacie návyky už v ranom veku, znížiť výskyt 
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nadhmotnosti a obezity detí už v ranom veku, podporiť zdravú výživu. V spolupráci s firmou 

Plantex naši žiaci dostávali ovocie (jablká, hrušky) od slovenských pestovateľov, jablkovú 

šťavu a jablkové lupienky z projektu EÚ. 80 % ceny ovocia bolo hradené z EÚ, 20 % hradila 

škola z vlastných príjmov. 

Z dôvodu prerušenia vyučovania žiaci nedostali ovocie v mesiacoch apríl, máj. V júni dostali 

ovocie všetci žiaci, ktorí sa zúčastnili dobrovoľného vyučovania. 

 

Multikultúrna výchova 

 Dopisovanie s rovesníkmi z Mikronézie v ANJ, Ing. Jaroslava Sabadková. 

 Medzinárodný deň školských knižníc.  

 Európsky deň jazykov.  

 

Národný štandard finančnej gramotnosti 

Maľujeme triedu a kladieme podlahu, 7. ročník (výpočet povrchu kvádra, obsah útvarov, 

spotreba materiálu, práca s eurami). 

 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

V školskom roku 2019/2020 bolo integrovaných 10 žiakov, prevažne s poruchami dyslexie, 

dysgrafie, dysortografie, poruchami pozornosti, z toho dve žiačky s poruchou aritmetických 

schopností a dvaja žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou.  

S rodičmi žiakov s individuálnym výchovno-vzdelávacími potrebami sa riaditeľka školy 

stretla individuálne dvakrát za rok s cieľom zistiť spokojnosť a požiadavky rodičov pri 

vzdelávaní žiaka.  

Na vyučovaní sme venovali zvýšenú pozornosť žiakom so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami. So žiakmi, ktorí mali podľa odporúčania CPPPaP vypracovaný 

individuálny vzdelávací program, vyučujúce precvičovali základné učivo a prispôsobili 

písomné práce. Práca s týmito žiakmi bola náročná, nakoľko ani domáca príprava žiakov 

nebola dostatočná. 

Žiaci s narušenou komunikačnou schopnosťou navštevovali predmet individuálna 

logopedická intervencia s logopedičkou Mgr. Zuzanou Merkovou. 

 

 

Kontroly  

 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne vykonal dňa 16. 09. 2019 štátny 

zdravotný dozor podľa  zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov. Štátny 

zdravotný dozor bol vykonaný na základe žiadosti o zmenu v prevádzkovaní základnej školy 

a zmenu v prevádzkovom poriadku. Zmena v prevádzkovaní bola z dôvodu zmeny 

dispozičného riešenia.  

Zistené nedostatky: 

1. Časť stien a stropov v priestoroch školy je popraskaných, má poškodený náter, ktorý 

opadáva a miestami je znečistený. 

2. Stena a strop v učebni cudzích jazykov je vlhká, je viditeľný rast plesní, steny v suteréne 

bloku B sú vlhké. 

 

Záver: 

1. Zabezpečiť opravu a maľovanie poškodených stien a stropov. 
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2. Zabezpečiť odstránenie plesní, následné vymaľovanie stien a stropu v učebni cudzích 

jazykov a opravu a maľovanie vlhkej steny v suteréne bloku B. 

3. Zabezpečiť odstránenie príčiny vlhnutia stien v suteréne bloku B. 

Dňa 20. 09. 2019 vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne rozhodnutie 

a rozhodol, že žiadosti vyhovuje a s návrhom na zmenu v prevádzkovaní Základnej školy, 

Janka Palu 2, 91441 Nemšová súhlasí. Zároveň schválil zmenu prevádzkových poriadkov. 

 

 

Žiaci ocenení zástupcom primátora mesta Nemšová 

 

Neuskutočnilo sa z dôvodu prerušeného vyučovania. 

 

Osobnosť 9. ročníka: Samuel Húserka. 

 

 

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 

 

Od 02. 09. 2019 bola na dlhodobej pracovnej neschopnosti (PN) vychovávateľka ŠKD Mgr. 

Ľubica Fagová. Po ukončení PN k 07. 10. 2019 ukončila pracovný pomer na dobu neurčitú 

dohodou. Na dlhodobú PN nastúpila 13. 09. 2019 aj ďalšia vychovávateľka ŠKD Mgr. 

Martina Šedivá. Od 23. 09.  do 27. 10. 2019 ju zastupovala Mgr. Zuzana Hlúšková.  

 

 

V školskom klube detí pracovalo od začiatku septembra 8 vychovávateliek. Po dvoch 

týždňoch boli z dôvodu nižšiemu počtu prihlásených detí oddelenia prerozdelené. Od 16. 09. 

2019 sme mali 7 oddelení ŠKD a pracovalo v nich 7 vychovávateliek: prvé oddelenie Radka 

Križková (90 %), druhé oddelenie Mgr. Zuzana Begáňová (100 %), tretie oddelenie Mgr. 

Martina Šedivá/Mgr. Zuzana Hlúšková (100 %), štvrté oddelenie Ľubomíra Pavlusová 

(84 %), piate oddelenie Mgr. Zuzana Hlatká (68 %), šieste oddelenie Mgr. Radka Bartáková 

(52 %), siedme oddelenie Klaudia Neunerová (70 %). 

V školskom roku 2019/2020 sme mali 7 oddelení ŠKD. Pani vychovávateľky v ŠKD 

pracovali podľa výchovného programu Všetky symboly šťastia nosíme v sebe.  

 

Mgr. Martina Šedivá nastúpila 18. 03.2020 na materskú dovolenku, zastupovala ju od 04. 02. 

2020 Mgr. Zuzana Hlúšková. 

 

 

Aktivity ŠKD 

Imatrikulácia žiakov 1. ročníka – prváci zložili slávnostný sľub a boli prijatí do „stavu 

klubárskeho“. 

Šarkaniáda, jesenné harašenie. 

Deň mlieka. 

Mesiac úcty k starším. 

Svetový deň sporenia. 

Čistenie okolia školy. 

Strašibál – diskotéka v strašidelných maskách. 

Detská jesenná olympiáda. 

Sviatok sv. Lucie – vymetanie zlých duchov z kútov tried. 

Nácvik programu pri príležitosti rozsvecovania stromčeka v meste. 
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Medzinárodný deň televízie – kino v ŠKD. 

Ľudové zvyky v predvianočnom období. 

Výroba dekoratívnych predmetov na predajné trhy v meste. 

Čarovné Vianoce v ŠKD – kreatívna vianočná tvorba žiakov. 

Novoročná párty – diskotéka a pohostenie pre deti. 

Návšteva školskej knižnice. 

Valentínska párty v ŠKD. 

Fašiangový karneval. 

 

Denný letný tábor zorganizovali pani vychovávateľky počas prvého prázdninového týždňa už 

po druhýkrát. Prihlásilo sa doň 50 žiakov 1. – 4. ročníka. Aktivity v dennom letnom tábore: 

návšteva CVČ v Dubnici nad Váhom spojená s prehliadkou zvieratiek, ukážka hasičských 

zásahov dobrovoľnými hasičmi na ihrisku v Bolešove, keramikárska dielňa nevidiacej pani 

Soni Zelískovej spojená s tvorbou vlastných keramických výrobkov, návšteva Parku miniatúr 

v Podolí, rozprávka Pán maznáčik v dubnickom kine Lastovička. 

 

Letná škola – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prvýkrát vyhlásilo výzvu na 

zapojenie sa do projektu Letná škola. Školy mohli získať dotáciu 500 EUR na jeden cyklus 

pre 10 – 20 žiakov. Naša škola získala príspevok 1500 eur. Z pôvodne prihlásených 51 žiakov 

sa kvôli hygienicko-epidemiologickým opatreniam zúčastnilo 37 detí.  Aktivity v letnej škole: 

spoznávanie pamiatok Nemšovej (Králikov mlyn, Mestské múzeum, Kostol sv. Michala) 

prepojené s vlastivedným učivom, návšteva letiska v Slavnici spojená s matematickou 

gramotnosťou a ochranou našej planéty, spoznávanie Gazdovstva Uhliská v Trenčianskej 

Závade, návšteva Galérie M. A. Bazovského v Trenčíne spojená s umeleckou dielňou 

zameranou na výrobu vlastného šperku, starostlivosť o zvieratká v CVČ v Dubnici nad 

Váhom. 

 

Počas celej činnosti sa aktivity orientovali na prevenciu drogových závislostí, otužovanie 

v zimnom a chladnom počasí, správnu životospráva, prevenciu a boj proti obezite, rozvíjanie 

prosociálneho a slušného správania a rozvoj komunikačných zručností žiakov. 

 

 

 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ 

 

Zariadenie školského stravovania je umiestnené vo vyčlenených priestoroch samostatne 

stojacej budovy Katolíckej spojenej školy, Školská 9, Nemšová.  

 

Personálne zabezpečenie: 

 

Vedúca ŠJ: Ing. Lívia Žovincová od 08. 08. 2016 

Hlavná kuchárka: Slávka Macharová  

Kuchárka ZŠ: Daniela Barišová 

Kuchárka MŠ: Mária Husárová 

Pomocné kuchárky:  

Daniela Nitschneiderová; 

Daniela Šumichrastová, práceneschopná od 01. 10. 2019, skončenie pracovného pomeru na 

dobu určitú 30. 06. 2020,  

Jana Piatriková od 03. 09. 2018, 

Alena Habánková od 01. 09. 2019, 
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Bc. Monika Sabadková zastupovala od 04. 11. 2019 Danielu Šumichrastovú, skončenie 

pracovného pomeru na dobu určitú 30. 06. 2020.  

 

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytovalo od 01. 09. 2019 dotáciu na 

podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej „dotácia na stravu“) v zmysle 

zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR a o podmienkach ich 

poskytovania. 

 

Dotáciu na stravu poskytoval Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Trenčíne (ďalej 

„ÚPSVR“) na všetky deti, ktoré navštevovali posledný ročník materskej školy alebo základnú 

školu.  

 

Predpokladali sme vyšší počet stravníkov zo základnej školy, preto bolo treba školskú 

kuchyňu aj školskú jedáleň pripraviť z technického, materiálneho aj personálneho hľadiska. 

 

Museli sme kúpiť viac objemové varné kotle, elektrické rúry na pečenie, príbory, taniere, 

stoly a stoličky. 

Rodičov sme písomne vopred informovali o podmienkach dotácie na stravu, okrem iného 

dieťa muselo mať vypísanú prihlášku, zaplatený poplatok 20 €, zaplatené 2 € mesačne za 

režijné náklady, dieťa muselo byť prítomné v škole a zaregistrovať odobratie obeda čipom. 

Ak dieťa ochorelo a rodič ho nestihol odhlásiť, stravu si mohli vyzdvihnúť do obedára. Na 

ďalšie dni muselo byť dieťa z obedov odhlásené. Ak dieťa nebolo v škole, nemalo nárok na 

obed. Ak dieťa nebolo v škole a rodič dieťa z obedov neodhlásil, rodič platil plnú sumu za 

obed, dieťa nemalo nárok na dotáciu stravy.  

Celková príprava bola časovo aj finančne náročná. Pri personálnom zabezpečení sme 

spolupracovali s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý vyhlásil projekt na 

pomocníkov v školskej kuchyni. Z piatich uchádzačiek, ktoré boli evidované na úrade práce, 

sociálnych vecí a rodiny, nemali záujem pracovať z dôvodu dochádzania alebo finančného 

ohodnotenia, resp. nespĺňali zdravotné požiadavky.  

 
Školská jedáleň pripravovala a vydávala obedy pre žiakov a zamestnancov ZŠ, Janka Palu 2, 

Nemšová, žiakov a zamestnancov Katolíckej spojenej školy, cudzích stravníkov a stravu pre 

deti Materskej školy sv. Gabriela, v priemere 448 obedov a 44 doplnkových jedál (desiata, 

obed, olovrant) denne. 

 

Registrácia obedov prebiehala od septembra 2013 čipovým systémom. 

 

Školská jedáleň je zapojená do programu Mlieko pre školy v Európskej únii, ktorý je 

realizovaný Mliekarenským podnikom Milsy, a. s. Bánovce nad Bebravou. 

 

Od 01. 01. 2019 bolo finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov: 

 

1. stupeň 1,01 €; 

2. stupeň 1,09 €; 

 

zamestnanci hradili 0,85 €, okrem toho zo sociálneho fondu prispieval zamestnávateľ 0,34 €, 

a príspevok zamestnávateľa 55 % sumy obeda čo bolo 1,45 €; 

materská škola: 1,19 € celodenná strava (desiata 0,28 €; obed 0,68 €; olovrant 0,23 €).  
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Cudzí stravníci si odnášali obed v obedári, hradili plnú výšku stravného 2,64 €. 
 

Od 01. 09. 2019 bolo finančné pásmo na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 

kategórií stravníkov upravené nasledovne: 

 

1. stupeň 1,08 € 

 2. stupeň 1,16 € 

 

Cudzí stravníci hradili plnú výšku stravného, 2,79 €. Stravu si odnášali bočným vchodom do 

jedálne v obedároch. 

Rodičia žiakov základnej školy platili 10 € zálohu za stravu a 2 € mesačne režijné náklady, 

ktoré platili rodičia vopred.  

 

Od 01. 06. 2020, po otvorení škôl a školských zariadení, sa z hygienických dôvodov vydávala 

strava pre cudzích stravníkov do jednorazových obalov. 

 

Počas letných prázdnin sme vymaľovali školskú kuchyňu. 

Počas prerušeného vyučovania opravila firma YF Slovakia, s. r. o., konateľ Peter Ondreička, 

poškodenú kanalizáciu v suteréne školskej kuchyne. 

 

 

Kontroly v školskej jedálni  

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne vykonal dňa 16. 09. 2019 štátny 

zdravotný dozor podľa  zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 

zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zmien a doplnkov. Výkon štátneho 

zdravotného dozoru podľa § 54 zák. č. 355/2007 Z. z. bol zameraný na dodržiavanie 

ustanovení tohto zákona, súvisiacich všeobecne záväzných predpisov, najmä vyhl. MZ SR č. 

533/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania 

a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady  č. 852/2004 o hygiene potravín.  

 

Zistené nedostatky: 

1. Na stenách v okolí okien je viditeľný rast plesní. 

2. Tesnenie na mrazničke je znečistené. 

 

Záver zo štátneho zdravotného dozoru: 

1. Zabezpečiť odstránenie plesní na stenách v okolí okien. 

2. Zabezpečiť dôkladnú sanitáciu tesnení na mrazničke. 

 

Dňa 20. 09. 2019 vydal Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Trenčíne rozhodnutie 

a rozhodol, že žiadosti vyhovuje a s návrhom na zmenu v prevádzkovaní Základnej školy, 

Janka Palu 2, 91441 Nemšová súhlasí. Zároveň schválili zmenu prevádzkových poriadkov. 
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CENTRUM VOĽNÉHO ČASU 

 

Centrum voľného času pracovalo podľa Výchovného programu: Zaujímavo, hravo, veselo 

i vážne. 

V súlade s platnou legislatívou sme vytvárali podmienky na neformálne vzdelávanie, 

organizovali  a zabezpečovali výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom rozvoja 

záujmov detí a mládeže. Do svojej činnosti sme implementovali tie prioritné úlohy a 

opatrenia, ktoré vychádzali zo Stratégie SR pre mládež na roky 2014 – 2020.  

Vedúci záujmových útvarov pracovali podľa vypracovaných plánov. Žiaci navštevovali 

záujmové útvary zamerané na športové aktivity a rozvoj vedomostí.  

 

Meno vyučujúceho  Názov záujmového útvaru 

Mgr. Oľga Fraňová/Mgr. Monika Mojtová Príprava deviatakov na testovanie 

Pavol Straka Futbal pre 1. stupeň 

František Húserka Šach 

Bc. Pavol Prna Karate 

Mgr. Ján Hudec/Sofia Gabrišová Stolný tenis 

Mgr. Lenka Turáková Mladý biológ 2. stupeň 

Ing. Ľudovít Bartoš, CSc.  Poznávanie prírody, 1. stupeň 

Peter Tydlačka  Florbal 

Mgr. Simona Ištoková Hravá angličtina, 2. ročník 

Mgr. Lenka Mičková  Hravá angličtina, 3. ročník 

Mgr. Veronika Pažitná 

Mgr. Lucia Urbánková 
Fun krúžok 4. – 6. ročník 

Mgr. Edita Kadlečíková 

Mgr. Erika Lajčiaková 

Mgr. Mária Bezáková 

Mgr. Ivana Škundová 

Zábavníček pre 1. ročník 

 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Martina Lubyová podľa 

ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach 

o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných 

umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových 

školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a 

školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného 

krízového štábu, ktoré bolo zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým 

koronavírusom COVID-19 prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach v 

období od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 vrátane.  

Minister školstva, vedy, výskumu a športu na základe opatrenia Úradu verejného 

zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020 rozhodnutím č. 2020/10610:1-A1030 z 26. 3. 2020 

mimoriadne prerušil školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania. 

Prílohou k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Základnej školy, Janka Palu 2, Nemšová v školskom roku 2019/2020 je aj správa 

Vzdelávanie žiakov počas prerušeného vyučovania od 16. 03. 2020. 

https://www.minedu.sk/data/files/3889_strategia_pre_mladez.pdf
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Správa je vypracovaná v zmysle 

 

Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ 

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

 

Pri vypracovaní boli použité materiály: 

1. Koncepcia rozvoja školy na roky 2019 – 2024. 

2. Plán práce ZŠ na školský rok 2019/2020. 

3. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových   

     komisií. 

4. Ďalšie podklady. 

 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy,  

Janka Palu 2, Nemšová vypracovali Mgr. Lenka Tršková a Mgr. Emília Mazanovská. 

 

Prerokovala riaditeľka ZŠ Mgr. Emília Mazanovská: 

 

1. s pedagogickými zamestnancami na pedagogickej rade dňa 02. 09. 2020, 

 

2. na zasadnutí rady školy dňa 08. 10. 2020, 

 

3. so zriaďovateľom v zastúpení: primátor mesta Nemšová JUDr. Miloš Mojto a prednosta 

Mestského úradu Ing. Rudolf Kúkel, PhD.  dňa 10. 10. 2020.   

 

Vyjadrenie rady školy: 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi mestu Nemšová  s ch v á l i ť Správu o výchovno-

vzdelávacej  činnosti, jej výsledkoch a podmienkach ZŠ, Janka Palu 2, Nemšová za školský 

rok 2019/2020. 

 

Andrea Maschtovská – predsedníčka rady školy pri ZŠ, Janka Palu 2, Nemšová 

 

Stanovisko zriaďovateľa:  

Zriaďovateľ mesto Nemšová s ch v a ľ u j e Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach ZŠ, Janka Palu 2, Nemšová za školský rok 2019/2020. 

 

 

primátora mesta Nemšová JUDr. Miloš Mojto 

 

Správa podlieha archivácii.  

Je uložená v dokumentoch riaditeľky školy, v dokumentoch zriaďovateľa školy, zverejnená 

na webovom sídle školy. 

  

 

                                                                                                    Mgr. Emília Mazanovská 

                                                                                                             riaditeľka školy 

 


