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Dôvodová správa: 
V zmysle § 5, ods.7, písm. f) Zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov je poslancom MsZ predložená Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení 
za školský rok 2018/2019. Jednotlivé správy škôl, vrátane školských zariadení sú súčasťou súhrnnej správy.  
 

 
 
 
 

Návrh na uznesenie 
 
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu: 
 
SCHVAĽUJE 
 

- Súhrnnú správu o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2018/2019 
- Informáciu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Základnej školy, Janka Palu 2, 

Nemšová v šk. roku 2018/2019 
- Informáciu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v  Materskej škole, Odbojárov 

177/8A, Nemšová za šk. rok 2018/2019 
- Informáciu  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v Základnej umeleckej škole 

Nemšová, Ľuborčianska 2, Nemšová za šk. rok 2018/2019 
 
 

 
 
 
 



Súhrnná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti škôl a školských zariadení za školský 
rok 2018/2019 

 
     V zmysle § 5, ods. 7, písm. f) Zákona č.596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladajú riaditelia škôl na schválenie zriaďovateľovi a rade 
školy správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach podľa § 14 ods. 5 písm. d). 
Následne je poslancom MsZ na najbližšom MsZ po 1.10. príslušného roka predložená súhrnná správa  
na prerokovanie.  
 
Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Nemšová: 

• Základná škola, Janka Palu 2, Nemšová 
• Materská škola, Odbojárov 177/8A, Nemšová 
• Základná umelecká škola, Ľuborčianska 2, Nemšová 
• Školský klub detí pri ZŠ J. Palu 2, Nemšová 
• Školská jedáleň pri ZŠ J. Palu 2, Nemšová 
• Centrum voľného času pri ZŠ J. Palu 2, Nemšová 

 
 ZÁKLADNÁ  ŠKOLA, Janka Palu 2, Nemšová  

 Riaditeľka školy, Mgr. Emília Mazanovská vypracovala správu v zmysle Metodického usmernenia  
č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. Údaje za hodnotený školský rok sú uvedené podľa skutočného  
stavu vykázaného k 15. septembru a 31. augustu v členení na ročníky, triedy a oddelenia. Úvodné informácie 
obsahujú identifikačné údaje školy, údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch. Údaje o prijímacom 
konaní uvádza škola tak, aby bolo zrejmé, aký počet žiakov bol do školy prihlásený, koľko z nich bolo 
úspešných v prijímacom konaní a koľko uchádzačov bolo na štúdium prijatých. Škola uvádza výsledky 
koncoročnej klasifikácie podľa celkového prospechu, ďalej podľa ročníkov priemerný prospech 
z jednotlivých predmetov a výsledky externých meraní (napr. TESTOVANIE 5, TESTOVANIE 9). 
Údaje o počte zamestnancov školy sú uvedené ku dňu koncoročnej klasifikácie v členení na pedagogických 
zamestnancov a nepedagogických zamestnancov. Ďalej sú tu zahrnuté údaje o odbornosti vyučovania, ako aj  
o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy. Čo sa týka aktivít a prezentácií školy na verejnosti 
táto časť správy je rozdelená na aktivity v spolupráci s mestom, na exkurzie, divadelné predstavenia, výlety, 
vedomostné súťaže, výchovné predstavenia a iné. Údaje o priestorových a materiálno-technických 
podmienkach školy sú uvádzané z pohľadu vlastného hodnotenia v súvislosti s plnením učebných plánov 
a učebných osnov. Súčasť správy tvoria aj údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 
činnosti školy. Informácia o stanovenom cieli v koncepčnom zámere rozvoja školy obsahuje aj spôsob, akým 
sa cieľ sleduje a aj vyhodnotenie jeho plnenia. Podľa SWOT analýzy sú ďalej školou uvádzané jej silné 
stránky, slabé stránky, príležitosti, ako aj riziká. V zmysle metodického usmernenia boli spracované údaje 
ktoré sa týkajú aj ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ, ŠKOLSKEJ JEDÁLNE a CENTRA VOĽNÉHO ČASU. 
Správa obsahuje vyjadrenie rady školy a zriaďovateľa.       
 

 MATERSKÁ  ŠKOLA, Odbojárov 188/8A, Nemšová 
 Riaditeľka materskej školy, Bc. Miroslava Dubovská  vypracovala správu taktiež v zmysle 
Metodického usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. To znamená, že priložená správa za 
MŠ obsahuje údaje spracované postupom obdobným ako pri ZŠ s tým rozdielom, že údaje za hodnotený 
školský rok sú uvedené podľa skutočného  stavu vykázaného k 15. septembru a 31. augustu materskou školou.  
   

ZÁKLADNÁ  UMELECKÁ  ŠKOLA,  Ľuborčianska 2, Nemšová 
 Riaditeľka ZUŠ, Bc. Viera Muntágová, DiS. Art.  vypracovala správu v zmysle Metodického 
usmernenia č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. čo znamená, že priložená správa za ZUŠ 
obsahuje údaje spracované postupom obdobným ako pri ZŠ s tým rozdielom, že údaje za hodnotený školský 
rok sú uvedené podľa skutočného  stavu vykázaného k 15. septembru a 31. augustu základnou umeleckou 
školou.  
 
 
V Nemšovej, dňa 08.11. 2019 
Spracovala: Mgr. Jarmila Raftlová, prednostka MsÚ 



 


