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ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
   Janka Palu 2, 914 41 Nemšová 

tel.: 032/6598282, 032/6598290, fax: 032/6598290, e-mail: riaditelka@zsnemsova.sk 
 

 
 Pedagogicko-organizačné  a materiálno-technické zabezpečenie šk. r. 2018/2019  
 
Predložené na pracovnej porade: 02. 07. 2018 
Zriaďovateľovi na schválenie dňa: 20. 08. 2018 
Rade školy na vyjadrenie dňa: 20. 08. 2018 
 
 
Výchovno-vyučovacie výsledky za šk. r. 2017/2018 
 
Výsledky Testovania  
                       
Úspešnosť  žiakov  v celoslovenskom testovaní piatakov TESTOVANIE 5 – 2017   
              
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 13 75,4 64,7 +10,7 76,5 62,8 + 13,7 
5. B 15 71,3 64,7 + 6,6 71,6 62,8   + 8,8 
spolu 28 73,3 64,7 + 8,6 74,0 62,8 + 11,2 
 
Jedna piatačka sa v októbri presťahovala, jedna žiačka sa z dôvodu nedostatočného osvojenia 
slovenského jazyka a literatúry  testovania nezúčastnila. 
 
Úspešnosť  žiakov  v celoslovenskom testovaní deviatakov TESTOVANIE 9 – 2018   
 
trieda počet žiakov/písalo MAT 

Ø v % 
škola 

MAT 
Ø v % 
v SR 

rozdiel SJL 
Ø v % 
škola 

SJL 
Ø v % 
V SR 

rozdiel 
Ø v % 

9. A 17 64,5 55,9 + 8,6 74,1 63,0 + 11,1 
9. B 15 79,6 55,9     + 23,7 77,3 63,0 + 14,3 
spolu 32 72,0 55,9     + 16,1 78,4  63,0 + 15,4 
 
Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka 2018/2019 
 
zápis do 
1.roč. 
2018/2019 

        zapísaní 
v riadnom termíne 

dodatočne 
zapísaní  

z toho odklad 
povinnej šk. doch. 

počet           % počet       % počet         % 
chlapci  35 49,30 0 0 5 14,28 
dievčatá 

36 
 

50,70 
0 0 5 13,88 

spolu 71 100,00 0 0 10 28,17 
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Výsledky klasifikácie žiakov školy v školskom roku 2017/2018 
 
Všetci žiaci prospeli. 
 
 
prehľad o počte žiakov prijatých na 
 SŠ a SOŠ 
 

9. roč./z toho diev  
           

str. odb. školy s mat. 19 
SOŠ 3. roč.   2 
gymnáziá  11 
stred. umelec. šk.   0 
osemročné gymnáziá   0 
dvojročný odbor   0 
športová škola   0 
bilingválne gymnázium z 8. roč.   2  
celkom počet 34 
 
 
 
Zoznam uplatňovaných učebných plánov v jednotlivých ročníkoch (§ 2 ods. 1 písm. f) 
 
V 1., 2.,  3. a 4. ročníku  rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom 
slovenským a Štátny vzdelávací program  primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy.  
 
V 5., 6., 7. a 8. ročníku rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom 
slovenským, ISCED  – nižšie stredné vzdelávanie.  
V   9. ročníku Rámcový učebný plán pre základné školy s vyučovacím jazykom slovenským a 
Štátny vzdelávací program pre 2. stupeň základnej školy v Slovenskej republike,  ISCED 2 –  
sekundárne  vzdelávanie. 
 
Zapojenie do projektov 
 

• Inkluzívne vzdelávanie, poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí 
a rodiny Slovenskej republiky v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu Slovenskej republiky. Dopytovo orientovaný projekt je 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. 
 
• TALIS 2018 – tretia medzinárodná štúdia o vyučovaní a vzdelávaní, medzinárodný 

prieskum zameraný na analýzu vzdelávacieho systému a rozvoja vzdelávacej politiky. 
Pedagogické zamestnankyne  a riaditeľka školy vyplnili on line dotazník.  
Štúdiu realizovala Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD). Okrem 
Slovenska sa do štúdie zapojilo viac než 40 krajín. 
Realizácia: 03/2018 – 5/2018. 
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• Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, 
odborných učební rôzneho druhu v základných školách 

 
             Kód výzvy: IROP-PO2-SC222-2016-13 
 
           Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej len „IROP”) 
            Prioritná os: 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám.    
            Investičná priorita: 2.2 Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy,                   
            zručností a celoživotného vzdelávania prostredníctvom vývoja vzdelávacej a                
            výcvikovej infraštruktúry 
            Špecifický cieľ: 2.2.2 – Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl –    
            podával zriaďovateľ. Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok. Žiadateľom  
            bol zriaďovateľ ZŠ, Janka Palu 2, Nemšová, mesto Nemšová. 

Realizácia: 09/2018. 
 

• Školské ovocie 2017/2018. Dodávka čerstvého ovocia a výrobkov z ovocia od firmy 
BOLEX Bolešov.  

      Dĺžka realizácie projektu od 10/2017 do 5/2018. 
             

• Recyklohry – celoročne boli žiaci zapojení do environmentálnych projektov. 
            Dĺžka realizácie projektu od 09/ 2017 do 06/2018. 
 

• Najzaujímavejšie podujatie k medzinárodnému  dňu školských knižníc.   
            Dĺžka realizácie projektu 10/ 2017. 
 

• Záložka do knihy spája slovenské školy, partnerskou školou bola ZŠ Tríbečská 
Topoľčany. 

           Dĺžka realizácie projektu od 09/ 2017 do 10/2017. 
             

• Poznajme navzájom svoju kultúru – dopisovanie s rovesníkmi  z Mikronézie.  
            Dĺžka realizácie projektu od 2010, trvá. 
 
 Predpokladané pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2018/2019 
 
Počty prijímaných žiakov  a počty tried 
 
 
V šk. r.  2018/2019 plánujeme na I. stupni 10 tried. V prvom a druhom  ročníku po 3 triedy, v   
3. a  4.  ročníku po dve triedy.  Na druhom stupni bude 9 tried. V ôsmom ročníku  jedna  
trieda, v ostatných po dvoch triedach. Počet žiakov v porovnaní  s minulým šk. r. by sa mal  
zvýšiť približne o 27. 
Do prvého ročníka nastúpi cca 61  detí, traja  žiaci vo vyššom budú plniť povinnú školskú  
dochádzku v zahraničí.   
Siedmaci sa na základe rozhodnutia rodičov budú učiť  druhý cudzí jazyk – nemecký jazyk, 
ôsmaci pokračujú vo vyučovaní NEJ a FRA.   
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Personálne zabezpečenie 
 
K 31. 08. 2018 pracovný pomer na dobu určitú končí  jedna pani učiteľks a jedna  
zastupovala za Mgr. Stanislavu Mazánovú anglický jazyk. 
Jedna pani učiteľka nastúpi na I. stupeň, jedna bude zastupovať Mgr. Stanislavu Mazánovú,  
ktorá je na materskej  dovolenke. 
Do  ŠKD prijme na kratší pracovný čas jednu vychovávateľku a na kratší pracovný čas 
sociálnu pedagogičku, ktorá bude financovaná z prostriedkov projektu V základnej škole  
úspešnejší. 
Na rodičovskej dovolenke je  jedna   p. uč., na materskej dovolenka jedna pani učiteľka.  
Dlhodobo práceneschopná je jedna p. upratovačka, prijmeme na zastupovanie novú pracovnú  
silu.. V školskom klube detí  predpokladáme viac žiakov ako bolo v minulom školskom roku.  
 
Od septembra predpokladáme opäť  troch žiakov, ktorí potrebujú asistentov učiteľa  
a približne rovnaký počet integrovaných žiakov, ako v minulom školskom roku. Financovanie   
dvoch asistentov  učiteľa čiastočne zabezpečíme z nenormatívnych príspevkov  MŠVVaŠ SR  
a financovanie jedného asistenta učiteľa z projektu V základnej škole  úspešnejší.  
Poskytovateľom je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky  
v zastúpení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. 
Z týchto prostriedkov bude financovaný aj 1,5 úväzku sociálneho pedagóga. 
 
Návrh školského vzdelávacieho programu, návrh výchovného programu ŠKD a CVČ 
 
 Výchovné programy pre ŠKD a CVČ sú platné, revidujú sa na začiatku školského roka. 
 
So záujmovými útvarmi v  CVČ oboznámime žiakov začiatkom septembra.  Vedúcimi budú  
prevažne pani  učiteľky. Od apríla mohli  žiaci 1. stupňa  navštevovať záujmový útvar futbal,  
o ktorý bol veľký záujem.  
 
 
Materiálno-technické zabezpečenie 
 
Vybavenie tried pomôckami a didaktickou technikou je na veľmi dobrej úrovni. 
Od septembra 2018 budeme mať o jednu triedu žiakov viac, vyučovanie bude prebiehať aj 
v dvoch miestnostiach, ktoré doteraz využívali len deti zo školského klubu detí. Vznikne 
druhá učebňa na vyučovanie cudzích jazykov  z projektu Vybavenie učební a školskej 
knižnice ZŠ, Janka Palu 2, Nemšová. Do miestnosti, ktorá slúžila ako kabinet pomôcok 
a kabinet upratovačiek sme  nainštalovali tabuľu a vytvorili novú učebňuPočas leta sme 
z bezpečnostných dôvodov a praktického využitia previedli káble k dataprojektorom v štyroch  
triedach, dvoch miestnostiach ŠKD a jednej novovytvorenej triede. Od septembra 2018 budú 
mať všetky učebne pripojenie na internet a zabudovaný notebook. 
Počas leta sme  uskutočnili servis okien. Na guľovom uzávere  pred kotlami NEFIT sme 
odstránili únik plynu. Opravili sme fasádu pri bočnom vchode do budovy školy, ktorá bola 
zničená po požiari kontajnerov. Požiar vznikol z nezistených príčin. 
Na oknách budovy školy a školskej jedálni sme urobili revíziu a pozáručný servis. 
. 
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Školská jedáleň 
Denne pripravujú priemerne  viac ako 400 obedov, jedna kuchárka skončila pracovný  
pomer na dobu určitú  k 31. 8. 2018, jedna kuchárka odišla do predčasného starobného 
dôchodku.  
Do školskej jedálne nastúpi pomocná kuchárka na kratší pracovný čas.  
 
Požiadavky na zriaďovateľa: 
 
- privítanie prvákov primátorom mesta Nemšová Ing. Františkom Baginom v obradnej sieni  
a prvá knižke pre prvákov na začiatku školského roka  2018/2019; 
- rozlúčka s deviatakmi v obradnej sieni primátorom mesta Nemšová Ing. Františkom 
Baginom v júni 2019; 
- poskytnúť finančný príspevok na odmeny pre žiakov za zberovú činnosť na konci školského 
roka; 
-  oceniť úspešných žiakov na konci školského roka; 
-  spolupracovať pri realizácii náučno-oddychového priestoru v areáli školy. 
 
 
 
 
                                                                                      
 
                                                                                           Mgr. Emília Mazanovská 
                                                                                                     riaditeľka školy 


