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1. Materské školy 

1.1 Základné identifikačné údaje 

 
     V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza bolo v školskom roku 2017/2018 deväť 

materských škôl bez právnej subjektivity. 01.09.2017 boli zriadené nové právne subjekty – ZŠ 

s MŠ Ulica P. Dobšinského 746/5 a ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica 206/37. 

 

Názov školy Adresa školy 

 

Riaditeľka školy 

 

Materská škola Ulica P. Benického 154/1 Renáta Szeghöová 

Materská škola Cesta Vl. Clementisa 251/12 Darina Pračková 

Materská škola Ulica M. Gorkého 22 Mgr. Mária Závodná 

Materská škola Ulica D. Krmana 334/6 Mária Pasovská 

Materská škola Ulica J. Matúšku 759/1, Jana Galková 

Materská škola Ulica M. Mišíka 398/15 Ľudmila Bullová 

Materská škola Ulica A. Mišúta 731/ 2 PaedDr. Silvia Bošnovičová 

Materská škola Nábrežie sv. Cyrila 360/28 Edita Ertlová 

Materská škola Športová ulica 134/34 Alžbeta Tomášiková 

 

1.2 Štatistické údaje o deťoch 

 

Školy Počet detí  
Počet detí 

v predškolskom veku 
Počet tried 

MŠ, Ulica P. Benického 154/1 106 38 5 

MŠ, Cesta Vl. Clementisa 251/12 124 36 6 

MŠ, Ulica M. Gorkého 223/ 2 116 34 6 

MŠ, Ulica D. Krmana 334/6 107 38 5 

ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica 206/37  59 19 3 

MŠ, Ulica J. Matúšku 759/1 120 33 6 

MŠ, Ulica M. Mišíka 398/15 106 24 5 

MŠ, Ulica A. Mišúta 731/ 2 124 29 6 

MŠ, Nábrežie sv. Cyrila 360/28 143 52 6 

MŠ, Športová ulica 134/34  81 28 4 

ZŠ s MŠ, Ulica P. Dobšinského 746/5  52 20 3 

SPOLU 1138 351 55 

 

1.3 Učebné plány materských škôl 

 

      Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schválilo 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 pod číslom 

2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016.  
Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, 

senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej 

škole a pre život v spoločnosti. 

Obsah vzdelávania v materskej škole sa vymedzuje v nasledujúcich vzdelávacích oblastiach: 

- Jazyk a komunikácia 

- Matematika a práca s informáciami 
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- Človek a príroda 

- Človek a spoločnosť 

- Človek a svet práce 

- Umenie a kultúra 

- Zdravie a pohyb 

 

1.4 Zamestnanci materských škôl  

 

Materská škola 
Počet zamestnancov (fyzických osôb) 

nepedagogických pedagogických 

Ulica P. Benického 154/1 6  10 

Cesta Vl. Clementisa 251/12 9 13 

Ulica M. Gorkého 22 9 12 

Ulica D. Krmana 334/6 6 10 

Ulica J. Matušku 759/1 8 12 

Ulica M. Mišíka 398/15 7 10 

Ulica A. Mišúta 731/ 2 10 13 

Nábr. sv. Cyrila 360/28 9 13 

Športová ulica 134/34 8 8 

 

1.5 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ 

 
     V školskom roku 2017/2018 sa pedagogické zamestnankyne materských škôl zúčastnili 

aktualizačných, inovačných, adaptačných a atestačných vzdelávaní v súlade so schváleným 

plánom kontinuálneho vzdelávania jednotlivých materských škôl. 

 

1.6 Aktivity a prezentácie materských škôl na verejnosti 

 
     V školskom roku 2017/2018 materské školy organizovali množstvo aktivít, podujatí, súťaží, 

výletov a exkurzií, vychádzok, do ktorých boli zapojené nielen deti, ale aj ich rodičia a aj  starí 

rodičia detí. Materské školy  úzko spolupracovali so základnými školami, základnou umeleckou 

školou Ladislava Stančeka, Centrom voľného času Spektrum  a ďalšími inštitúciami mesta 

Prievidza.  

Materské školy poskytovali logopedickú starostlivosť, ktorú zabezpečovali Centrá  špeciálno-

pedagogicko-psychologického poradenstva. 

 

1.7 Projekty, do ktorých sa zapojili materské školy 

 
     Učiteľky v materských školách zapájali deti do vzdelávacích projektov, rozvíjajúcich 

zručnosti  a schopnosti detí: 

Chceme žiť na zdravej planéte - zážitkové a experimentálne učenie, Zelená škola – získanie 

ďalších certifikátov, V zdravom tele – zdravý duch – podpora pohybovej činnosti detí, Môj 

kamarát semafórik – bezpečné správanie na cestách, Aktívna škola 2017 – vybavenie IKT 
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technikou, Adamko hravo – zdravo – dodržiavanie zásad zdravého životného štýlu, Festival tela 

a ducha – športová olympiáda materských škôl, Projekt Dobré srdce – podpora pohybových 

aktivít, mobilné planetárium - projekt zameraný na gramotnosť detí. Deti materských škôl sa 

zapojili aj do projektov: Škola podporujúca zdravie, Školský mliečny program, Program školské 

ovocie. 

 

1.8 Inšpekčná činnosť v materských školách 

  

V školskom roku 2017/2018 nevykonala štátna školská inšpekcia žiadnu kontrolu.  

 

1.9 Priestorové a materiálno - technické podmienky MŠ 

 
     V školskom roku 2017/2018 deväť materských škôl sídlilo v samostatných objektoch. Mesto 

Prievidza každoročne venuje zvýšenú pozornosť údržbe a rekonštrukcii budov materských škôl, 

ako aj materiálno-technickému vybaveniu MŠ. Všetky opravy sa realizovali na základe 

schváleného plánu údržby a investícií školských objektov podľa potrieb pre rok 2017 a 2018. 

Z finančných prostriedkov rozpočtu mesta boli zabezpečené osobné ochranné pracovné 

prostriedky, čistiace, hygienické  a dezinfekčné prostriedky. Vykonali sa revízie na vonkajších 

hracích zariadeniach, pieskoviskách.   

Do interiéru materských škôl sa zakúpili šatňové, nábytkové zostavy. V školských jedálňach pri 

materských školách sa zmodernizovali kuchyne zakúpením nábytku, veľkokuchynských 

zariadení, elektrospotrebičov a inej kuchynskej techniky. Vykonali sa revízie technických 

zariadení, deratizácia, čistenie lapačov tukov, čistenie kanalizácie; zabezpečila sa likvidácia 

biologicky rozložiteľného odpadu. 

Doplnil sa sortiment didaktických a učebných pomôcok. 

Začala sa komplexná rekonštrukcia MŠ Cesta Vl. Clementisa 251/12 a pokračovalo sa v druhej 

etape komplexnej rekonštrukcie MŠ Ulica J. Matúšku 759/1. 
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2. Základné školy 

 

2.1 Základné identifikačné údaje  

 
Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza s právnou subjektivitou. 

 

Názov školy Adresa školy 

 

Riaditeľ školy 

 

Základná škola Ulica energetikov 242/39 Mgr. Ivana Škrteľová 

Základná škola Mariánska ulica 554/19 Mgr. Ľudmila Peticová 

Základná škola Rastislavova ulica 416/4 PaedDr. Václava Juríková 

Základná škola  Ulica S. Chalupku 313/14 Mgr. Juraj Pasovský 

Základná škola Ulica P. J. Šafárika 3 Mgr. Helena Konečná 

 

2.2 Štatistické údaje o žiakoch  

 
Základná škola Počet žiakov Počet tried 

Ulica energetikov 242/39 490 23 

Mariánska ulica 554/19 360 19 

Rastislavova ulica 416/4 571 27 

Ulica S. Chalupku 313/14 616 28 

Ulica P. J. Šafárika 3 285 15 

 

 
Školský klub detí Počet detí Počet oddelení 

Ulica energetikov 242/39 174 5 

Mariánska ulica 554/19 154 4 

Rastislavova ulica 416/4 208 7 

Ulica S. Chalupku 313/14 195 6 

Ulica P. J. Šafárika 3 101 3 

 

 

2.3 Učebné plány základných škôl 

 

     V súvislosti so schválením a zavedením inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu – 

primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy a inovovaného Štátneho vzdelávacieho 

programu – nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy do praxe od 01.09.2015 mali  

školy vypracovaný Inovovaný školský vzdelávací program pre 1. aj 2. stupeň ZŠ. V školskom 

roku 2017/2018 postupovali v zavádzaní už aj v treťom a aj v siedmom ročníku základnej školy. 

V ročníkoch 4., 8. – 9. školy stále postupovali v súlade so štátnym vzdelávacím programom, 

ktorý bol schválený MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1. septembra 2008. 
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2.4 Údaje o zamestnancoch základných škôl  

 

Základná škola 

Počet zamestnancov (fyzických osôb) 

nepedagogických pedagogických 
odborných 

zamestnancov 

Ulica energetikov 242/39 18 40 - 

Mariánska ulica 554/19 11 32 1 

Rastislavova ulica 416/4 22 42 - 

Ulica S. Chalupku 313/14 22 48 - 

Ulica P. J. Šafárika 3 15 26 - 

2.5 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZŠ 

 
     Pedagogickí zamestnanci základných škôl sa vzdelávali v súlade so schváleným plánom 

kontinuálneho vzdelávania. Zúčastnili sa aj prednášok alebo seminárov, venovali pozornosť aj 

internému vzdelávaniu a samoštúdiu odbornej literatúry.  

 

2.6 Aktivity a prezentácie základných škôl na verejnosti 

 

    Učitelia a žiaci základných škôl sa zapájali do kultúrno – spoločenských a športových aktivít 

organizovaných mestom Prievidza, a inými organizáciami s celomestskou pôsobnosťou. Školy 

organizovali vlastné podujatia, ktoré boli určené pre žiakov a rodičovskú verejnosť. Učitelia 

jednotlivých základných škôl pripravovali žiakov do vedomostných, umeleckých a športových 

súťaží či olympiád. Žiaci prievidzských škôl boli úspešní nielen v krajských, ale aj 

v celoslovenských kolách súťaží vedomostného, ale aj umeleckého a športového zamerania. 

 

2.7 Projekty, do ktorých sa základné školy zapojili 

 
Základná škola, Ulica energetikov 242/39 : 

 

     Rozvíjame ducha jazykom, telo športom, rozumieme počítačom, Škola podporujúca zdravie, 

Zjednotená Európa, bez jazykových bariér, Zober loptu, nie drogu, Otvorená škola, 

Knižnica - centrum vzdelávania, Modernizácia vzdelávacieho procesu v ZŠ, Ďalšie vzdelávanie 

učiteľov základných škôl v predmete informatika, Infovek, Elektronické testovanie žiakov, 

Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov, Moderné vzdelávanie, 

Aktivizujúce metódy vo výchove, Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy  

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť, Elektronizácia vzdelávacieho systému 

regionálneho školstva, eTwinning, NET – ochrana detí v škole i doma, Podpora polytechnickej 

výchovy, Tenis do škôl, Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy, Ekorok. 

 

Základná škola, Mariánska ulica 554/19 

 

     Infovek, Školské ovocie, Školské mlieko, Modernizácia vzdelávacieho procesu" je zameraný 

na inovovanie a zmodernizovanie obsahu vzdelávania a metód vo vyučovaní, ale najmä na 

prípravu učiteľov s novými kompetenciami pre prácu v Modernej škole 21. storočia, Škola hrou, 

Detský čin roka, Moderná škola – „Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka v základnej 

škole“, Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov 
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v školskom prostredí, Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 

predmety, Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Zvyšovanie kvality 

vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania 

 

Základná škola, Rastislavova ulica 416/4 

 

     Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania, 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Podpora profesijnej orientácie 

žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja 

polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami, Školské 

multifunkčné centrum vzdelávania, Zelená učebňa, Školský park, Otvorená škola, Multifunkčné 

ihrisko, Detské rekreačno-pohybové ihrisko, Zdravie a bezpečnosť na školách 2017, „V ZŠ 

úspešnejší“, „Maľované ihrisko“, „Zelená čitáreň“, „Rovesnícka mediácia“, Vtáčikovo – zelená 

učebňa v exteriéri, Estetizácia školy. 

 

Základná škola, Ulica S. Chalupku 313/14 

 

      Ekorok s Nestlé, Zdravý úsmev. 

 

Základná škola, Ulica P. J. Šafárika 3 : 

 

     Moderné vzdelávanie-digitálne vzdelávanie pre všeobecne vzdelávacie predmety, 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Moderné vzdelávanie pre 

vedomostnú spoločnosť, Elektronizácia vzdelávania systému regionálneho školstva, Učebňa 

kontinuálneho vzdelávania. 

 

2.8 Inšpekčná činnosť v základných školách 

 
V školskom roku 2017/2018 nevykonala štátna školská inšpekcia žiadnu kontrolu.  

 

2.9 Priestorové a materiálno – technické podmienky škôl 

 

     Vybavenosť škôl modernými učebnými pomôckami, informačno-komunikačnou technikou 

a celkové materiálno-technické vybavenie škôl je na dobrej úrovni. Priestorové podmienky škôl 

sú veľmi dobré, školy majú možnosť vytvárať špecializované učebne.  
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3. Základné školy s materskými školami 

3.1 Základné identifikačné údaje  

Základné školy s materskými školami v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza s právnou 

subjektivitou. 

3.2  Štatistické údaje o deťoch a žiakoch  

 

 

 

3.3 Učebné plány základných škôl s materskými školami 

 
     Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schválilo 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. júla 2016 pod číslom 

2016-17780/27322:1-10A0 s platnosťou od 1. septembra 2016.  
Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, 

senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pre školské vzdelávanie v základnej 

škole a pre život v spoločnosti. 

     V súvislosti so schválením a zavedením inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu – 

primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy a inovovaného Štátneho vzdelávacieho 

programu – nižšie stredné vzdelávanie – 2. stupeň základnej školy do praxe od 01.09.2015 mali  

školy vypracovaný Inovovaný školský vzdelávací program pre 1. aj 2. stupeň ZŠ. V školskom 

roku 2017/2018 postupovali v zavádzaní už aj v treťom a aj v siedmom ročníku základnej školy. 

V ročníkoch 4., 8. – 9. školy stále postupovali v súlade so štátnym vzdelávacím programom, 

ktorý bol schválený MŠVVaŠ SR s účinnosťou od 1. septembra 2008. 

 

3.4 Údaje o zamestnancoch základných škôl s materskými školami 

 

Názov školy Adresa školy 

 

Riaditeľ školy 

 

Základná škola s materskou školou Ulica P. Dobšinského 746/5 PaedDr. Jana Polakovičová 

Základná škola s materskou školou Malonecpalská ulica 206/37 RNDr. Ľubomíra Holíková 

ZŠ s MŠ 

Počet 

žiakov základnej 

školy 

Počet tried 
Počet detí 

materskej školy 
Počet tried 

Ulica P. Dobšinského 746/5 364 18 52 3 

Malonecpalská ulica 206/37 242 13 59 3 

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ Počet detí Počet oddelení 

Ulica P. Dobšinského 746/5 142 4 

Malonecpalská ulica 206/37 99 3 

Základná škola 

Počet zamestnancov (fyzických osôb) 

nepedagogických 
pedagogických 

Odborných 

zamestnancov 

Ulica P. Dobšinského 746/5 19 34 1 

Malonecpalská ulica 206/37 16 31 - 
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3.5 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných škôl                

s materskými školami 

 
Pedagogickí zamestnanci základných škôl s materskými školami sa vzdelávali v súlade so 

schváleným plánom kontinuálneho vzdelávania. Zúčastnili sa aj prednášok alebo seminárov, 

venovali pozornosť aj internému vzdelávaniu a samoštúdiu odbornej literatúry.  

 

3.6 Aktivity a prezentácie základných škôl  s materskými školami na 

verejnosti  

 
     V školskom roku 2017/2018 učitelia ZŠ s MŠ zorganizovali výlety, exkurzie, vychádzky, 

súťaže a iné podujatia, do ktorých boli zapojené nielen deti a žiaci ale aj ich rodičia a aj  starí 

rodičia. ZŠ s MŠ spolupracovali so základnými školami, základnou umeleckou školou Ladislava 

Stančeka, Centrom voľného času Spektrum.    

    Učitelia, deti a žiaci ZŠ s MŠ sa zapájali do kultúrno – spoločenských a športových aktivít, 

ktoré organizovalo mesto Prievidza  a aj iné organizácie s celomestskou pôsobnosťou. 

Učitelia ZŠ s MŠ pripravovali žiakov do vedomostných, umeleckých a športových súťaží a 

olympiád. Práca s nadanými a talentovanými žiakmi a ich výsledky majú veľmi dobrú úroveň. 

 

3.7 Projekty, do ktorých sa základné školy s materskými školami zapojili 

 
ZŠ s MŠ, Ulica P. Dobšinského 746/5 

  

     eTwinning, Infovek, Komplexný poradenský systém, Zelená škola, Elektronizácia 

vzdelávacieho  systému regionálneho školstva, Ekorok, Enviroprojekt, Podpora profesijnej 

orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej 

výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami, Elektronizácia 

vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ 

s využitím elektronického testovania, Školské ovocie, Školské mlieko, Červené stužky, Hovorme 

o jedle, Záložka, ktorá spája školy, Viem, čo zjem, Ad Tech – 3D tlačiarne, IT Akademia, Technická 

škôlka, Soľná izba pre MŠ, Lego – Náš najlepší kamarát, Poznávame ľudové tradície a zvyky 

našich predkov. 

 

 
ZŠ s MŠ,  Malonecpalská ulica 206/37 

 

     Škola podporujúca zdravie, Škola priateľská k deťom, Škola dobrých skutkov - Detský čin 

roka, Ekorok, Cambridge English Penfriends, Recyklohry, Projekt Zvyšovanie kvality 

vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania, 

Komplexný poradenský systém prevencia a ovplyvňovania sociálno-patologických javov 

v školskom prostredí, Aktivizujúce metódy vo výchove, Moderné vzdelávanie – digitálne 

vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety, Elektronizácia vzdelávacieho systému 

regionálneho školstva, Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy, Nové trendy 

vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách, Zdravý človek- zdravá 

spoločnosť, Preskúmajme chémiu moderne, Škola podporujúca zdravie, Ani gramatika cudzieho 

jazyka nemusí byť nuda, Viem, čo zjem, Otvorené školy, Týždeň dobrovoľníctva, Národný 

projekt IT akadémia, Projekt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Moja prvá škola. 
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3.8 Inšpekčná činnosť v základných školách s materskými školami 

 

V školskom roku 2017/2018 nevykonala štátna školská inšpekcia žiadnu kontrolu.  

 

3.9 Priestorové a materiálno – technické podmienky základných škôl 

s materskými školami 

 
     Vybavenosť škôl modernými učebnými pomôckami, informačno-komunikačnou technikou 

a celkové materiálno-technické vybavenie škôl je na dobrej úrovni. Priestorové podmienky škôl 

sú veľmi dobré, školy majú možnosť vytvárať špecializované učebne.  

Pri vyraďovaní zastaraných učebných pomôcok bolo potrebné zároveň vybavovať kabinety 

a odborné učebne  modernými pomôckami, novým nábytkom v súlade s platnou legislatívou, 

vymieňať staré PC, ako aj opravovať opotrebované alebo poškodené prístroje a stroje používané 

na všetkých úsekoch škôl.  
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4. Základná umelecká škola 

4.1 Základné identifikačné údaje 

 

názov školy adresa 

 

riaditeľ školy 

 

Základná umelecká škola  

Ladislava Stančeka 

Rastislavova ulica 745/13,  

971 01 Prievidza 

 

Mgr. art. Anton Bakyta  

 

 

4.2 Štatistické údaje o všetkých žiakoch 

 

odbor počet žiakov 

hudobný 634 

výtvarný 347 

tanečný 28 

literárno-dramatický 57 

Spolu 1066 

 

Údaje o počte žiakov prijatých do prípravného štúdia ZUŠ vo všetkých odboroch 

 

odbor počet žiakov 

hudobný 191 

výtvarný 93 

tanečný 9 

literárno-dramatický 2 

Celkový počet žiakov prípravného štúdia 295 

 

4.3 Učebné plány základnej umeleckej školy 

 
Školský vzdelávací program : 

1. 2. 3. 4. ročník primárneho umeleckého vzdelania a 1. 2. ročník nižšieho sekundárneho 

umeleckého vzdelania vo všetkých odboroch  (HO, VO, TO, LDO) 

 

 

Hudobný odbor 
 

            

 Prípravné štúdium 

Učebný plán  1a, 1b   

 

            I. stupeň - Základné  štúdium 

Učebný plán   2   -  voliteľné vyučovacie predmety 

Učebný plán   3   -  Hra na klavíri, hra na keyboarde 

Učebný plán   4   -  Hra na husliach, violončele, gitare, cimbale, akordeóne 

Učebný plán   5   -  Hra na sopránovej zobcovej flaute 
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Učebný plán   7   -  Hra na bicích nástrojoch 

Učebný plán   8   -  Hlasová výchova, Spev 

Učebný plán   9   -  Zborový spev 

Učebný plán 10   -  Hra na kontrabase, priečnej flaute, klarinete, saxofóne, B trúbke, pozaune,                                                                

                    barytóne, tube, ľudových nástrojoch  

Učebný plán 11 -   Hra na kontrabase 

Učebný plán 13 -   Hra na priečnej flaute, klarinete, saxofóne, B trúbke, pozaune,    

                   barytóne, tube a ľudových nástrojoch  

 

II. stupeň  a  Štúdium pre dospelých 

Učebný plán 19  -  voliteľné vyučovacie predmety 

Učebný plán 20 - Hra na klávesových, sláčikových, dychových nástrojoch, cimbale,  

                 gitare, akordeóne a bicích nástrojoch s možnosťou hry na príbuzných   

                             elektrických a elektroakustických nástrojoch. 

Učebný plán 21  - Hra na organe  

Učebný plán 22  - Spev 

Učebný plán 23  - Zborový spev 

Učebný plán 24  - Tanečná a jazzová skupina 

 

Tanečný odbor 
 

Učebný plán 36 - prípravné štúdium 

Učebný plán 37 - tanec (PV) 

Učebný plán 38 - tanec (NS) 

Učebný plán 39 - tanec -  variant A -  II. stupeň  

Učebný plán 40 - tanec -  variant B -  II. stupeň  

 

Literárno-dramatický odbor 
 

Učebný plán 41 - prípravná dramatická výchova 

Učebný plán 42 - dramatické a slovesné oddelenie 

Učebný plán 44 -  II. stupeň - dramatické oddelenie- záujmová umelecká činnosť 

 

Výtvarný odbor 
 

Učebný plán 52 - predškolská výtvarná výchova 

Učebný plán 53 - výtvarná výchova  (PV) 

Učebný plán 54 - výtvarná výchova (NS) 

 

Učebný plán 56 - stupeň II. stupeň - Výtvarná výchova zacielená na samostatnú tvorbu. 

 

4.4 Údaje o zamestnancoch základnej umeleckej školy 

 

Celkový počet zamestnancov :  49   

Počet pedagogických zamestnancov  : 44  

Počet nepedagogických zamestnancov :   5  

 

Plnenie kvalifikačného predpokladu:  
 

Odbornosť vyučovania 

Hudobný odbor               99,20  % 
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Výtvarný odbor  100,00  % 

Tanečný odbor  100,00  % 

Literárno-dramatický odbor 100,00  % 

Priemer odbornosti spolu   99,80  % 

 

4.5 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZUŠ 

 

     Učitelia ZUŠ sa zúčastnili funkčného vzdelávania, inovačného vzdelávania. V rámci súťaží, 

prehliadok a festivalov absolvovali semináre, ktoré boli sprievodnými akciami podujatí (Festival 

Fúzie, gitarové kurzy, klavírny seminár, stretnutie mladých huslistov, majstrovské kurzy, 

spevácke a interpretačné kurzy). 

 

4.6 Aktivity a prezentácie základnej umeleckej školy na verejnosti 

 

     Učitelia ZUŠ spolu so svojimi žiakmi pripravili :  

19 koncertných vystúpení, 7 výchovných koncertov pre deti MŠ a žiakov ZŠ, zúčastnili sa 39 

vystúpení v rámci kultúrnych podujatí organizovaných mestom Prievidza a rôznymi 

inštitúciami, realizovali  7 výstav výtvarných prác žiakov, zúčastnili sa 31 hudobných, tanečných 

a výtvarných súťaží, organizačne zabezpečili resp. spoluorganizovali 7 súťaží a festivalov.  

 

Súbory a orchestre ZUŠ  

 

Súbor vedúci 

Školský orchester 

dirigent: Ing. Ján Glos  

klavírna spolupráca:  Bc. Alžbeta Mayerová 

                                   Eva Balagová, DiS. art.  

Komorný sláčikový orchester Mgr. Peter Gonda, DiS. art. 

Prípravný sláčikový orchester Jana Kočnerová, DiS. art. 

Gitarový súbor Vida Jakub, DiS. art. 

Súbor bicích nástrojov - SUBINA Mgr. Peter Krško, DiS. art.  

Súbor bicích nástrojov - RATATAP Martin Vida, DiS. art. 

Súbor jazzovej a populárnej hudby - SPH Boris Korec, DiS. art. 

Súbor jazzovej a populárnej hudby - 

Viktory 
Boris Korec, DiS. art. 

Prípravný dychový súbor - PDS Mgr. art. Anton  Bakyta 

Orchester ľudových nástrojov Bc. Iľja Michalovič, DiS. art. 

Prípravný detský spevácky zbor  

Liberi cantantes minor           
dirigent: Mgr. art. Zuzana Haragová 

Detský spevácky zbor Liberi cantantes 
dirigent: Mgr. art. Zuzana Haragová 

klavírna spolupráca: Mgr. Manuela Smahová  

Komorný spevácky zbor 
Bc. Zuzana Feketeová 

Mgr. Helena Ševčíková 
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4.7 Projekty základnej umeleckej školy  

 

10. ročník festival Fúzie z verejných zdrojov podporilo mesto Prievidza. Festival sa uchádzal aj 

o finančný príspevok z Fondu na podporu umenia, žiaľ neúspešne.  

Hlavný organizátorom bolo občianske združenie  K-2000 a KaSS Prievidza. Spoluorganizátormi 

boli  ZUŠ L. Stančeka,   o. z. Art-Point. Počas  festivalu sa konali vokálne a inštrumentálne 

workshopy, prehliadky súborov. 

V dňoch 15.-19.6. 2018 sa žiaci a pedagógovia Základnej umeleckej školy Ladislava Stančeka 

Prievidza zúčastnili koncertno-poznávacieho zájazdu vo Švajčiarsku. Súčasťou boli koncertné 

vystúpenia reprezentatívnych hudobných telies školy: Detský spevácky zbor LIBERI 

CANTANTES, Orchester ZUŠ, SUBINA (Súbor bicích nástrojov) a dámske vokálne zoskupenie 

MUSICA NOSTRA. 

  

4.8 Inšpekčná činnosť v základnej umeleckej škole 

 

V školskom roku 2016/2017 sa v ZUŠ nekonala žiadna tematická ani komplexná inšpekcia. 

 

4.9 Priestorové a materiálno - technické podmienky v ZUŠ 

 

Na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej činnosti zakúpila škola  učebné pomôcky (pianína, 

kostýmy pre zbory, saxofóny, pozauny, prenosné piano, ozvučovací systém a iné). 

    V školskom roku 2017/2018 boli vykonané práce na adaptácii dvoch tried pre potreby 

vyučovania hudobnej náuky, oprava podlahy v baletnej sále, položenia parketovej podlahy 

a úprava akustických vlastností dverí v malej koncertnej sále, vybudovanie  pódia vo veľkej 

koncertnej sále a inštalácia ozvučovacieho systému, oprava podstenia pavilónu A,  výroba pódia 

v LDO v celkovej sume 23 383,00 €.   

Vyučovanie HO, VO, TO sa uskutočňovalo v odborných učebniach prispôsobených pre 

vyučovací proces. Pre LDO sa dobudovalo pódium s oponou  pre potreby nácviku. Pri 

výchovno-vzdelávacom  procese sa využíva aj koncertná sála (koncerty, triedne večierky, 

spoločné skúšky orchestra, súborov a nácvik vystúpení  žiakov literárno-dramatického odboru). 

Koncertná sála sa zároveň využíva aj na rôzne kultúrne vystúpenia a koncerty organizované 

mestom určené pre verejnosť.  
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5. Centrum voľného času  
 

5.1 Základné identifikačné údaje CVČ 

 

názov školského 

zariadenia 
adresa 

 

riaditeľka 

 

Centrum voľného času  
Ulica K. Novackého 14, 

971 01 Prievidza 
Mgr. Miriam Bencová 

 

 

5.2 Štatistické údaje o členoch 

     V priebehu školského roka 2017/2018 pôsobilo k 30. 06. 2018 v centre voľného času 44 

záujmových útvarov, ktoré navštevovalo 642 detí, žiakov a študentov, rôznych vekových skupín, 

miesta bydliska, ako aj rôznych stupňov vzdelávania z mesta Prievidza i okolitých obcí. 

Prihlasovanie/odhlasovanie sa do všetkých záujmových útvarov bolo umožnené v priebehu 

celého školského roka, preto bol počet zapísaných detí, žiakov, študentov v priebehu roka 

kolísavý. 

 

5.3 Záujmové útvary CVČ  

Centrum voľného času je školské zariadenie, ktoré poskytuje predovšetkým neformálne 

vzdelávanie na základe poskytovania záujmovej činnosti, ktorá sa realizuje v priamej činnosti 

záujmových útvarov v priestoroch centra. Záujmová činnosť je realizovaná na základe 

Výchovného – vzdelávacieho programu centra voľného času, ktorý sa realizuje v niekoľkých 

tematických oblastiach výchovy:  

- vzdelávacia oblasť 

- spoločensko – vedná oblasť 

- pracovno – technická oblasť 

- prírodovedno – environmentálna oblasť 

- esteticko – výchovná oblasť 

- telovýchovná oblasť. 

Počet záujmových útvarov – 48. 

 

5.4 Zamestnanci centra voľného času 

 
Počet interných pedagogických zamestnancov :   11 

Počet externých pedagogických pracovníkov:   16   

Počet iných pedagogických zamestnancov – dobrovoľníkov :   3 

Počet nepedagogických  pracovníkov :      8 

Aktivační pracovníci a zamestnanci chránenej dielne:    2 
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5.5 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov CVČ 

 

     V tomto školskom roku sa pedagogickí zamestnanci vzdelávali v oblasti komunikačných 

zručností a na získaní medzinárodného certifikátu ECDL. 

  

 

5.6 Aktivity a prezentácie centra voľného času na verejnosti 

Medzi hlavné úlohy činnosti centra voľného času vo vzťahu k využívaniu voľného času v čase 

mimo vyučovania patrí: 

- celodomové podujatia – podujatia organizované v priestoroch centra pre širokú verejnosť 

napr. SpektrumParáda, Vianočné trhy, Veľkonočné trhy a pod.; 

- celomestské podujatia – podujatia a aktivity organizované pre širokú verejnosť 

v splupráci s mestom Prievidza, skupinami a organizáciami pôsobiacimi vmeste 

Prievidza, mimo neho napr. EKOrok, Deň športu, Svätomartinský sprievod a pod.; 

- príležitostné podujatia – organizovanie celomestských podujatí a aktivít pre deti a mládež 

v spolupráci s mestom Prievidza a partnermi centra napr. Deň s mládežou, Šarkanšou, 

Strigônsky zlet a pod.; 

- organizácia okresných kôl vedomostných súťaží a olympiád v rámci regiónu Hornej Nitry 

(v spolupráci s OÚ Trenčín), ich organizovanie, realizácia, administrácia, vyhodnotenie;  

- organizácia obvodových, okresných a krajských kôl športových súťaží, ich organizovanie, 

realizácia, administrácia, vyhodnotenie (v spolupráci s OÚ Trenčín); 

- tematické dni – aktivity spojené s technickými workshopmi, tvorivými dielňami, kvízmi, 

výtvarnými súťažami, literárnymi súťažami a pod.; 

- metodická činnosť – príprava podujatí pre materské a základné školy, príprava 

choreografií, konanie pracovných stretnutí predsedov komisií vedomostných súťaží a 

olympiád, koordinátorov základných a stredných škôl športových súťaží, koordinátorov 

EKOroku, externých pracovníkov, semináre zamestnancov materských škôl, odborových 

organizácií a pod.; 

- odborné sústredenia záujmových útvarov doma i v zahraničí; 

- reprezentácia centra na verejnosti – organizovanie a realizácia koncertov, výstav, účasť 

na festivaloch a súťažiach s celoslovenskou alebo medzinárodnou účasťou, účasť na 

podujatiach organizovaných partnermi centra pri rôznych príležitostiach a pod.; 

- nízkoprahové aktivity – denný klub pre deti zo sociálne slabého prostredia; 

- prázdninová činnosť – organizovanie činností v centre napr. mestské pobytové tábory, 

celodenné výlety, tvorivé dielne a iné; 

- participatívna činnosť s mestom Prievidza (Fórum detí a mládeže, činnosť Školských a 

Študentských parlamentov, participatívny rozpočet a pod.); 

- organizovanie podujatí a aktivít pre partnerské organizácie (mesto Prievidza, ZMOS 

Hornej Nitry, Olympijský výbor Prievidza, Regionálne kultúrne centrum Prievidza, KaSS 

Prievidza a pod.). 

Členovia záujmových útvarov CVČ sa zúčastnili 68 podujatí a 8 odborných sústredení. Počas 

letných prázdnin vychovávatelia zorganizovali  11 letných táborov pre deti, zúčastnili sa letných 

festivalov , vystúpení, prehliadok činnosti. V priebehu školského roka sa členovia záujmových 

útvarov, učitelia škôl, mládež, dobrovoľníci streli na 27 pracovných stretnutiach, 80 

workshopoch, 188 nízkoprahových aktivitách. Počas školského roka 2017/2018 sa do činnosti, 

podujatí, aktivít, súťaží, nízkoprahových aktivít a pod. zapojilo 27 767 detí, žiakov, študentov 

a dospelých. 
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 5.7 Projekty, do ktorých sa centrum voľného času zapojilo 

V tomto školskom roku CVČ nebolo zapojené do žiadneho projektu. 

 

5.8 Inšpekčná činnosť v centre voľného času 

 

V školskom roku 2017/2018 sa neuskutočnila žiadna tematická ani komplexná inšpekcia. 

  

5.9 Priestorové a materiálno - technické podmienky v CVČ 

 

     Budova centra voľného času je majetkom mesta Prievidza a v súčasnosti v nej pôsobia aj iné 

subjekty, ktoré majú prenajaté priestory na neurčitú dobu alebo dlhšie obdobie: 

- Centrum voľného času; 

- Mestská polícia; 

- Mestská knižnica; 

- Materské centrum Slniečko; 

- Súkromná tanečná školy V. Nedeljakovej; 

- Senior Art o. z. (skupina seniorov – participatívny rozpočet); 

- Seniori sami sebe o. z. (skupina seniorov – participatívny rozpočet); 

- v súčasnosti sa rieši dlhodobý prenájom (vyhlásená je VOS na školský bufet); 

- od 1. januára 2018 Denné centrum Sever – klub seniorov. 

V predchádzajúcich rokoch prešla budova čiastočnou rekonštrukciou – čiastočná výmena okien, 

dokončenie opravy strechy, oprava palubovky, výmena sociálnych zariadení, oprava odpadového 

potrubia, oprava a rekonštrukcia poškodeného alebo chýbajúceho plota, vymaľovanie a úprava 

priestorov na prízemí a 1. poschodí, rekonštrukcia a vybavenie miestností na pravidelnú 

záujmovú činnosť, rekonštrukcia a úprava priestorov MC Slniečko a ZOO kútika, oprava 

havarijného stavu na tepelnom potrubí, zrekonštruovanie priestorov PC miestnosti. 

Do konca augusta r. 2018 prešli niektoré vnútorné a vonkajšie priestory rekonštrukciou: 

- rekonštrukcia a hydraulická regulácia vykurovania budovy; 

- čiastočná výmena okien s vymurovaním menších otvorov; 

- kompletná rekonštrukcia sociálnych zariadení v chlapčenskej časti šatní v priestoroch 

telocviční; 

- vyhotovenie nájazdovej rampy pre matky s kočíkmi a seniorov; 

- oprava malieb a obkladov u učebniach na 2. poschodí; 

- oprava a maľba priestorov chodby a schodiska na 2. poschodí; 

- vybudovanie šatní pre potreby pravidelnej záujmovej činnosti na 1. poschodí; 

- oprava malieb a obkladov na chodbe na 1. poschodí; 

- kompletné odstránenie a  výmena podlahoviny v učebniach, chodbách a schodisku na 2. 

poschodí budovy; 

- výmena obkladov a sanity v učebniach na 2. poschodí; 

- nákup vybavenia do učební (nábytok a príslušenstvo); 

- kompletná rekonštrukcia priestorov veľkej zasadačky; 

- rekonštrukcia priestorov knižnice; 

- oprava elektroinštalácií; 

- kompletná revízia elektroinštalácií; 
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- rekonštrukcia a príprava priestorov tanečnej sály a jedálničky; 

- výmena drevenej obvodovej steny za plastovú v priestoroch jedálne; 

- kompletná rekonštrukcia športového areálu (výmena asfaltu na vonkajšom ihrisku; 

- dokončenie rekonštrukcie oplotenia a uzatvorenie areálu bránou.      

 

 

 

 

6. Finančné a hmotné zabezpečenie škôl a školských zariadení 

 
     Školy a školské zariadenie vypracovali v súlade s § 7 ods. 1 zákona č.597/2003 Z.z. 

o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, zákona  č. 523/2004 Z.z. o  

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so 

zákonom č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov Správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok, 

ktoré sú prílohou k jednotlivým správam o výchovno – vzdelávacej činnosti v školách  

a školských zariadeniach zverejnených na webových sídlach škôl. 

     Ďalšie príjmy škôl tvorili sponzorské príspevky, materiálne dary, finančné prostriedky 

získané z prenájmu priestorov, zberu druhotných surovín a 2% dane z príjmu. 

 


