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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. 2015/2016  
 
Predložené: 19. 08. 2015 
Zriaďovateľovi na schválenie dňa: 
Rade školy na vyjadrenie dňa: 29. 06. 2015 
 
Výchovno-vyučovacie výsledky za šk. r. 2014/2015 
 
Výsledky Testovania 9 – 2015 
                                    
                                                        SJL                                          MAT          
Úspešnosť školy:                            64,34 %                                   60,44% 
 
Celoslovenský priemer                   62,58 %                                    52,687% 
Rozdiel                                             1,76 %                                       7,76 % 
 
 
Výsledky klasifikácie žiakov školy v školskom roku 2014/2015 
 
Na I. stupni prospeli všetci žiaci, na druhom neprospel jeden šiestak z ANJ, deviatačka  
z konverzácie v anglickom jazyku, deviatak zo slovenského jazyka. 
Jeden ôsmak neprospel, opakuje ročník 
 
Znížené známky zo správania na I. stupni nikto, pokarhanie RŠ nikto, 13 pochvál RŠ. 
II. stupeň: zníženú známku zo správania na stupeň dva dvaja žiaci, 8 pokarhania riaditeľkou 
školy, 14 pochvál riaditeľkou školy. 
 
2014/2015 bol siedmy rok reformy. Končí 34 deviatakov, jedna ôsmačka pokračuje na  
bilingválnom gymnáziu.  
 
Na stredné školy prijali všetkých žiakov, 82,36 % (28 žiakov na stredné školy s maturitou, 
 toho 4 na gymnázium) na trojročné odbory  je prijatých 17, 64 %  (6 žiakov). 
 
Zapojenie do projektov 
 
1. Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov 
v školskom prostredí (COMDI) – projekt Výskumného ústavu detskej psychológie a 
patopsychológie v Bratislave zameraný na rozvoj ľudských zdrojov v systéme výchovného 
poradenstva  a prevencie, na modernizáciu metodologických nástrojov a pracovných pomôcok 
na všetkých plnoorganizovaných  štátnych základných školách  okrem bratislavského kraja.  
Dodané odborné metodiky v tlačenej forme: Vzťah učiteľ a žiak a motivácia k učeniu, 
nástrahy dnešnej doby, Sila Osobnosti, Výchovné poradenstvo a voľba povolania I., 
Vzdelávanie detí s poruchami učenia a pozornosti, čo robiť keď..., Sociálne vzťahy 
a problémy na školách, Poruchy učenia, intelektu a ďalšie poruchy podľa MKCH 10, Manuál 
k diagnostickým nástrojom v tlačenej podobe  a CD s off-line verziou k metódam: Metóda 



 2

merania preferencie foriem učenia, Metóda merania chápania fyzikálnych a mechanických 
zákonitostí, Metóda merania technického talentu vo vzťahu k vedecko-technickej činnosti. 
Doba trvania projektu  do 31. 10. 2015, tovar je prevedený na preberajúceho bezodplatne. 
2. Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej  školy na odborné vzdelávanie a prípravu 
prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností  
a práca s talentami „dielne“. Dodané pomôcky na vyučovanie fyziky, chémie, techniky. 
Doba trvania projektu do 30. 11. 2015. 
 
3. Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 
elektronického testovania – získanie  licenčných oprávnení s prístupovými údajmi do 
elektronického testovacieho systému E-test.  
Dodané licencie, doba trvania projektu – neurčitá. 
 
4. Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva „digiškola“– projekt 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu  SR  zameraný na vybudovanie a vytvorenie 
funkčného elektronického vzdelávacieho systému a uvedenie elektronických služieb do 
prevádzky. Dodaná technika: interaktívna tabuľa Activ-Board Touch, projektor Epson s 
konzolou, MS Windows Office standard, ESET antivírus, notebook Lenovo. 
Zariadenie je majetkom prijímateľa na základe preberacieho protokolu, doba trvania – 
neurčitá. 
 
5. Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety – 
projekt Ústavu informácií a prognóz školstva v Bratislave s cieľom uskutočniť obsahovú 
prestavbu vzdelávania na základných školách a stredných školách  s využitím inovatívnych 
foriem a metód výučby.  Dodaná technika: notebook Lenovo, sada reproduktorov  s 
kabelážou. 
 
6. Nové trendy vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách – projekt 
Metodicko-pedagogického centra. Dodané didaktické pomôcky na výučbu anglického jazyka 
pre dvoch učiteľov II. stupňa.  
 
 
 
Veľmi dobrá je spolupráca so zriaďovateľom,  radou školy a s rodičovským fórom.  
 
 
 Predpokladané pedagogicko-organizačné zabezpečenie školského roka 2015/2016 
 
Počty prijímaných žiakov  a počty tried 
 
Z dôvodu nižšieho počtu žiakov bude v 2015/2016 na prvom stupni 7 tried, po dvoch  
v ročníkoch 1. 2., 4., jedna trieda v treťom ročníku. Na druhom stupni bude 8 tried. V piatom  
ročníku a v ôsmom ročníku po jednej triede, v ostatných po dvoch triedach 
Počet žiakov v porovnaní  s minulým šk. r. by sa nemal výrazne zmeniť, cca 289. 
 
Do prvého ročníka nastúpi cca 37  detí, dve budú plniť povinnú školskú dochádzku  
v zahraničí. 
Do piateho ročníka pribudnú jedna žiačka zo Skalky nad Váhom, okrem toho pribudne jeden  
štvrták, jeden šiestak a jeden siedmak. Na prvom stupni bude plniť povinnú školskú  
dochádzku v zahraničí štvrtáčka, na druhom stupni deviatak. 
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Prváci a piataci sa budú vzdelávať podľa Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu,   
ostatné ročníky podľa doteraz platného ŠkVP.  
Rešpektujeme rozdelenie hodín pre jednotlivé predmety v prvom ročníku, pridávame len 2  
hodiny anglického jazyka.  
V  piatom ročníku pridávame po hodine matematiky, anglického jazyka a tvorivé čítanie  
a písanie.  
Ostatné ročníky budú mať predmety tak, ako v minulom školskom roku okrem deviatakov. 
V šk. r. 2015/2016 budú mať hodinu Tvorivého čítania a písania. 
 
Personálne zabezpečenie 
 
K 30. 06. 2015 pracovný pomer na dobu určitú skončil  trom pani učiteľkám, jedna odišla do  
starobného dôchodku. 
Jedna pani učiteľka končí pracovný pomer dohodou k 31. 08. 2015. 
Jedna p. uč. sa vracia  z rodičovskej dovolenky.   
Na rodičovskej dovolenke sú 4   p. uč., jedna sa vráti do práce vo februári 2015.  
 
Školská špeciálna pedagogička zastupuje Mgr. Lenku Sabadkovú, ktorá je  na rodičovskej  
dovolenke. Individuálne sa venuje žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 
 
 
V školskom klube detí  budú dve nové vychovávateľky.  
 
Návrh školského vzdelávacieho programu, návrh výchovného programu ŠKD a CVČ 
 
 Výchovné programy pre ŠKD a CVČ sú platné. 
 
So záujmovými útvarmi v  CVČ oboznámime žiakov začiatkom septembra.  Vedúcimi budú  
prevažne pani  učiteľky. 
 
V ŠJ odchádza pani kuchárka, ktorá bola na zastupovanie počas PN.  
 
Materiálno-technické zabezpečenie 
 
V spolupráci so zriaďovateľom sme  so zamestnancami aktivačných prác opravili školské  
dielne a z vlastných prostriedkov položili novú podlahovú krytinu.  
 
Cez prázdniny sme   maľovať kuchyňu a chodby v škole, miestnosť pre tretie oddelenie  
ŠKD a učebňu chémie a učebňu HUV. 
 
Vybavenie tried pomôckami a didaktickou technikou je na veľmi dobrej úrovni. 
 
 
 
Požiadavky na zriaďovateľa: 
 
- privítanie prvákov primátorom mesta Nemšová Ing. Františkom Baginom v obradnej sieni  
a prvá knižke pre prvákov na začiatku školského roka  2015/2016; 
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- rozlúčka s deviatakmi v obradnej sieni primátorom mesta Nemšová Ing. Františkom 
Baginom v júni 2016; 
- spolupracovať pri financovaní asistenta učiteľa pre žiaka Jurka Kebíska; 
- poskytnúť finančný príspevok na odmeny pre žiakov za zberovú činnosť na konci školského 
roka; 
- zabezpečiť kurz spoločenských tancov a spoločenskej výchovy pre ôsmakov  a deviatakov; 
- oceneniť úspešných žiakov na konci školského roka; 
- hľadať finančné prostriedky na obnovu parkiet v telocvični školy; 
- finančne spolupracovať pri príprave osláv 60. výročia otvorenia budovy základnej školy; 
-  spolupracovať pri realizácii náučno-oddychového priestoru v areáli školy. 
 
 
 
 
Nemšová 18. 08. 2015                                                        Mgr. Emília Mazanovská 
                                                                                                     riaditeľka školy 


