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1. Materské školy
1.1 Základné identifikačné údaje
V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza bolo v školskom roku 2018/2019 9
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
Materská škola
Materská škola
Materská škola
Materská škola
Materská škola
Materská škola
Materská škola
Materská škola

Ulica P. Benického 154/1
Cesta Vl. Clementisa 251/12
Ulica M. Gorkého 22
Ulica D. Krmana 334/6
Ulica J. Matúšku 759/1,
Ulica M. Mišíka 398/15
Ulica A. Mišúta 731/ 2
Nábrežie sv. Cyrila 360/28
Športová ulica 134/34

Renáta Szeghöová
Darina Pračková
Mgr. Mária Závodná
Mária Pasovská
Jana Galková
Ľubomíra Bullová
PaedDr. Silvia Bošnovičová
Edita Ertlová
Alžbeta Tomášiková

1.2 Štatistické údaje o deťoch
Školy

Počet detí

MŠ, Ulica P. Benického 154/1
MŠ, Cesta Vl. Clementisa 251/12
MŠ, Ulica M. Gorkého 223/ 2
MŠ, Ulica D. Krmana 334/6
ZŠ s MŠ Malonecpalská ulica 206/37
MŠ, Ulica J. Matúšku 759/1
MŠ, Ulica M. Mišíka 398/15
MŠ, Ulica A. Mišúta 731/ 2
MŠ, Nábrežie sv. Cyrila 360/28
MŠ, Športová ulica 134/34
ZŠ s MŠ, Ulica P. Dobšinského 746/5
SPOLU

109
123
130
106
69
119
106
113
142
70
51
1138

Počet detí
v predškolskom veku
37
34
46
41
23
43
27
33
58
22
19
383

Počet
tried
5
6
6
5
3
6
5
6
6
4
3
55

1.3 Učebné plány materských škôl
Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách
ustanovuje
základné
požiadavky
štátu
na poskytovanie
inštitucionálneho
predprimárneho vzdelávania v materských školách. Štát prostredníctvom neho
garantuje kvalitu inštitucionálneho predprimárneho vzdelávania vo všetkých materských
školách zaradených v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
Všeobecnými cieľmi výchovy a vzdelávania v materskej škole sú:
- zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu
s rovesníkmi i s dospelými,
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uľahčovať dieťaťu plynulú adaptáciu na zmenené – inštitucionálne, školské
prostredie,
- podporovať vzťah dieťaťa k poznávaniu a učeniu,
- podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa,
- sprostredkovať základy verejnej kultúry a rozvíjať u dieťaťa dimenzie školskej
spôsobilosti, aby sa ľahko adaptovalo na následné primárne vzdelávanie,
- umožňovať dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej
skúsenosti a aktívneho bádania,
- uplatňovať a chrániť práva dieťaťa v spolupráci s rodinou, zriaďovateľom
a ďalšími partnermi s rešpektovaním potrieb dieťaťa a vytvárania podmienok
pre blaho všetkých detí,
- identifikovať deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a
zabezpečovať im podmienky na individuálny rozvoj v súlade s týmito potrebami,
- zabezpečovať dostupnosť a rovnosť vo výchove a vzdelávaní,
- zabezpečovať dostupnosť poradenských a ďalších služieb pre všetky deti,
- získavať dôveru rodičov pri realizovaní výchovy a vzdelávania v inštitucionálnom
prostredí a pri koordinovanom úsilí o zabezpečovanie blaha a potrieb detí.
Predprimárne vzdelanie získa dieťa absolvovaním posledného ročníka
vzdelávacieho programu odboru vzdelávania v materskej škole.
-

1.4 Zamestnanci materských škôl
Materská škola

Ulica P. Benického 154/1
Cesta Vl. Clementisa
251/12
Ulica M. Gorkého 22
Ulica D. Krmana 334/6
Ulica J. Matúšku 759/1
Ulica M. Mišíka 398/15
Ulica A. Mišúta 731/ 2
Nábr. sv. Cyrila 360/28
Športová ulica 134/34

Počet zamestnancov (fyzických osôb)
nepedagogických

pedagogických

6
9
9
6
8
7
10
9
8

10
13
12
10
12
10
12
12
8

1.5 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov MŠ
V súlade so schválenými plánmi kontinuálneho vzdelávania jednotlivých materských
škôl sa v školskom roku 2018/2019 pedagogické zamestnankyne zúčastnili
aktualizačných, inovačných, adaptačných a atestačných vzdelávaní.

1.6 Aktivity a prezentácie materských škôl na verejnosti
Materské školy v školskom roku 2018/2019 poskytovali logopedickú starostlivosť,
ktorú zabezpečovalo Centrum špeciálno-pedagogicko-psychologického poradenstva.
Organizovali pre deti aktivity, podujatia, súťaže, interaktívne prednášky, besedy,
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výlety, exkurzie, vychádzky. Deti sa zúčastnili aj divadelných, filmových predstavení,
športových kurzov.
Materské školy úzko spolupracovali so základnými školami, Základnou umeleckou
školou Ladislava Stančeka v Prievidzi, Centrom voľného času Spektrum a ďalšími
inštitúciami mesta Prievidza.

1.7 Projekty, do ktorých sa zapojili materské školy
Učiteľky v materských školách zapájali deti do vzdelávacích projektov, ktoré rozvíjali
ich zručnosti a schopnosti:
Centrum oddychu a zábavy - úpravou školského dvora sa utvorili kvalitnejšie
podmienky k osvojeniu si a zdokonaľovaniu pohybových schopností a zručností;
Rozprávkový amfiteáter - vytvorenie školského amfiteátra, Čarovanie s Legom –
využívanie vzdelávacieho systému „Lego Educational Division“ nielen na stimulovanie
jemnej motoriky, ale aj na celostný rozvoj osobnosti dieťaťa prostredníctvom hry;
Naučme deti piť čistú vodu - mechanické odchlórovanie vody vhodnej na pitný režim,
Adamko hravo – zdravo – dodržiavanie zásad zdravého životného štýlu, Festival tela
a ducha – športová olympiáda materských škôl; Tatra banka Dobré srdce – finančná
spoluúčasť pri nákupe vonkajšieho hracieho prvku; V zdravom tele – zdravý duch zakúpenie a využívanie molitanových komponentov na triedach v rámci zdravotných
cvičení, vytvárania pozitívneho vzťahu k pohybu; Rozvíjajúci program pre deti
s odloženou školskou dochádzkou – podpora predčitateľskej gramotnosti; Školský
program – podpora konzumácie mliečnych výrobkov, zeleniny a ovocia.

1.8 Inšpekčná činnosť v materských školách
V dňoch 15.5. – 17.5.2019 vykonala Štátna školská inšpekcia komplexnú inšpekciu
v Materskej škole, Športová ulica 134/34.
Predmetom školskej inšpekcie bol stav a úroveň pedagogického riadenia, procesu
a podmienok výchovy a vzdelávania v materskej škole.
Závery :
Štátna školská inšpekcia odporúča :
1. vo výchovno-vzdelávacej činnosti stimulovať prezentovanie názorov, predstáv,
postojov a pocitov u detí vo všetkých činnostiach a aktivitách, uplatňovať
komunikačné konvencie detí vo všetkých vekových skupinách; podporovať tak ich
tvorivosť, nápaditosť a originalitu zadávaním problémových úloh. Podnecovať
a rozvíjať hodnotiace a sebahodnotiace spôsobilosti smerom na výkony všetkých
detí vzhľadom na ich individuálne schopnosti,
2. pri rozvíjaní grafomotorických zručností zdokonaľovať správny úchop kresliaceho
materiálu, správnu polohu tela a veľkosť kresliacej plochy vzhľadom na rozvojovú
úroveň detí,
3. posilniť funkcie pedagogickej rady v hodnotiacej, kontrolnej a odborno-metodickej
oblasti,
4. v hospitačnej činnosti pomenovať aj silné stránky.

1.9 Priestorové a materiálno - technické podmienky MŠ
V školskom roku 2018/2019 sa údržba a investície realizovali v súlade s plánom na
roky 2018 a 2019. Mesto Prievidza dbá o zabezpečenie plynulého chodu materských
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škôl v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Dopĺňa sa materiálno-technické vybavenie
priestorov tried, šatní detí, hospodárskych budov, exteriéru škôl.
V súlade s plánom údržby a investícií na roky 2018 a 2019 bola z rozpočtu mesta
zabezpečená rekonštrukcia hygienických zariadení, maľovanie tried, výmena dverí,
zakúpenie ležadiel, kobercov, šatňových skriniek, nábytku do tried, bielej techniky,
lokálna oprava strechy, hygienický náter kuchyne, protišmyková úprava v niektorých
kuchyniach, kompletná výmena obkladu, rekonštrukčná výmena vchodových dverí.
V niektorých školách bola vymenená PVC krytina na chodbách a schodoch. Vo
vonkajších areáloch škôl sa uskutočňovala celoročná údržba drevín - opiľovanie
konárov stromov. Zakúpili sa didaktické, výtvarné a pracovné pomôcky potrebné na
výchovno-vzdelávaciu činnosť.
Ako každý rok, aj v tomto období sa vykonali revízie výťahov, servis uzatváracích
armatúr, odborná obhliadka plynových zariadení, kontrola, vyčistenie, revízia
komínových telies, kalibrácia teplomerov a tlakomerov, revízia prenosných elektrických
zariadení, čistenie lapačov tukov, deratizácia a iné.
Ukončila sa komplexná rekonštrukcia MŠ, Cesta Vl. Clementisa 251/12.

2. Základné školy
2.1 Základné identifikačné údaje
Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza s právnou subjektivitou.
Názov školy
Základná škola
Základná škola
Základná škola
Základná škola
Základná škola

Adresa školy

Riaditeľ školy

Ulica energetikov 242/39
Mariánska ulica 554/19
Rastislavova ulica 416/4
Ulica S. Chalupku 313/14
Ulica P. J. Šafárika 3

Mgr. Ivana Škrteľová
Mgr. Miroslava Hepnerová
PaedDr. Václava Juríková
Mgr. Juraj Pasovský
Mgr. Helena Konečná

2.2 Štatistické údaje o žiakoch
Základná škola
Ulica energetikov 242/39
Mariánska ulica 554/19
Rastislavova ulica 416/4
Ulica S. Chalupku 313/14
Ulica P. J. Šafárika 3

Počet žiakov

653
257

Počet tried
23
21
26
29
14

Školský klub detí
Ulica energetikov 242/39
Mariánska ulica 554/19
Rastislavova ulica 416/4
Ulica S. Chalupku 313/14
Ulica P. J. Šafárika 3

Počet detí
167
143
189
220
82

Počet oddelení
5
4
7
6
2

476
372
558
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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 2018/2019 postupovali v zavádzaní už aj
vo štvrtom a vo ôsmom ročníku základnej školy. V 9. ročníku školy stále postupovali
v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý bol schválený MŠVVaŠ SR s
účinnosťou od 1. septembra 2008.

2.4 Údaje o zamestnancoch základných škôl
Základná škola
Ulica energetikov 242/39
Mariánska ulica 554/19
Rastislavova ulica 416/4
Ulica S. Chalupku 313/14
Ulica P. J. Šafárika 3

Počet zamestnancov (fyzických osôb)
odborných
nepedagogických
pedagogických
zamestnancov
11
35
11
34
1
22
43
23
45
14
26
1

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 určené pre žiakov, rodičov a
verejnosť. Učitelia jednotlivých základných škôl aktívne pripravovali žiakov do
vedomostných, umeleckých, športových súťaží a predmetových olympiád. Žiaci boli
úspešní a vzorne reprezentovali nielen svoju školu, ale i svoje mesto v okresných,
krajských i celoslovenských kolách vedomostných, umeleckých a športových súťaží.

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
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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 s Nestlé
Základná škola, Mariánska ul. 554/19
Infovek, Školské ovocie, Školské mlieko, mliečny program v školách, Detský čin
roka, Moderná škola –Kľúčové kompetencie a rozvoj osobnosti žiaka v základnej škole
v rámci operačného programu Vzdelávanie, Komplexný poradenský systém prevencie
a ovplyvňovania sociálno-patologických javov 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,
Fenomény sveta, Technika hrou od základných škôl, AdTech, eTwinning - Vianočné
pohľadnice idú do sveta, Ekorok s Nestlé, Čo sme si, to sme si, vypime si? Dievčatá... –
projekt občianskeho združenia Športom proti drogám
Základná škola, Rastislavova ul. 416/4
V ZŠ úspešnejší, Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality odborného
vzdelávania a prípravy, Projekt AdTech, Zelená čitáreň, E-testovanie, Elektronizácia
vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a
SŠ s využitím elektronického testovania, Školské multifunkčné centrum vzdelávania,
Zelená učebňa, Školský park, Otvorená škola, Multifunkčné ihrisko, Detské rekreačnopohybové ihrisko, Vtáčikovo – zelená učebňa v exteriéri, Ekorok s Nestlé
Základná škola, Ul. S. Chalupku 313/14
Ekorok s Nestlé, Zdravý úsmev, Domestos, Bystré hlavičky, Zdravý chrbátik,
Športová akadémia Mateja Thóta
Základná škola, Ul. P. J. Šafárika 3
Ekoalarm, Najkrajšie podujatie školských knižníc, Hravo ži zdravo, Odstráň obezitu,
Hovorme o jedle, Ekorok s Nestlé, Čítajme spolu, Tenis do škôl, Spolupráca
s golfovým klubom Bojnice, Póla radí deťom

2.8 Inšpekčná činnosť v základných školách
V školskom roku 2018/2019 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. Veľká
pozornosť sa venuje úprave vonkajších i vnútorných priestorov školských areálov –
oprava chodníkov, podlahovej krytiny, stien, maľovanie, oprava poškodených zariadení,
výmena zastaraného nábytku. Nefunkčné či neaktuálne učebné pomôcky boli
nahradené modernými.
Podrobnejšie informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach ZŠ
sú k dispozícii v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019,
ktoré každá škola zverejnila na svojom webovom sídle.
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3. Základné školy s materskými školami
3.1 Základné identifikačné údaje
Názov školy
Základná
školou
Základná
školou

Adresa školy

škola

s materskou

škola

s materskou

Ulica P. Dobšinského
746/5
Malonecpalská ulica
206/37

Riaditeľ školy
PaedDr. Jana Polakovičová
RNDr. Ľubomíra Holíková

3.2 Štatistické údaje o deťoch a žiakoch
ZŠ s MŠ

Počet
žiakov základnej
školy

Počet tried

Počet detí
materskej
školy

Počet tried

360

19

51

3

232

11

69

3

Ulica P. Dobšinského
746/5
Malonecpalská ulica
206/37

Školský klub detí pri ZŠ s MŠ
Ulica P. Dobšinského 746/5
Malonecpalská ulica 206/37

Počet detí
141
95

Počet oddelení
5
4

3.3 Učebné plány základných škôl s materskými školami
Štátny vzdelávací program predstavuje záväzný národný rámec pre primárne
vzdelanie – 1. stupeň základných škôl a aj pre nižšie stredné vzdelávanie.
Dvojúrovňovým modelom vzdelávania sa dáva priestor každej škole, aby
prostredníctvom školského vzdelávacieho programu dotvorila svoj obsah vzdelávania
podľa špecifických regionálnych a lokálnych podmienok a požiadaviek, ktoré
vychádzajú z potrieb žiakov alebo rodičov.
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 2018/2019 postupovali v zavádzaní už aj
v štvrtom a aj v ôsmom ročníku základnej školy. V 9. ročníku školy stále postupovali
v súlade so štátnym vzdelávacím programom, ktorý bol schválený MŠVVaŠ SR s
účinnosťou od 1. septembra 2008.
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.
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3.4 Údaje o zamestnancoch základných škôl s materskými školami
Základná škola
Ulica P. Dobšinského
746/5
Malonecpalská ulica
206/37

Počet zamestnancov (fyzických osôb)
nepedagogických
Odborných
pedagogických
zamestnancov
19
38
1
16

29

-

3.5 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov základných škôl
a 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 2018/2019 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, no
i s mnohými organizáciami nášho regiónu.
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
Základná škola s materskou školou, Ulica P. Dobšinského 746/5
eTwinning, Infovek, Komplexný poradenský systém, Zelená škola, Elektronizácia
vzdelávacieho systému regionálneho školstva, Ekorok, Enviroprojekt – informáčné
tabule so schránkami v areáli školy, Zdravý chrbátik, Elektronizácia vzdelávacieho
systému regionálneho školstva, Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím
elektronického testovania, Projekt: Cezhraničná spolupráca so ZŠ v Brne, Školské
ovocie, Školské mlieko, Červené stužky, Záložka, ktorá spája školy, Mladý moderátor,
AdTech – 3D tlačiarne, IT Akademia, Technická škôlka, Soľná izba pre MŠ, Lego – Náš
najlepší kamarát v MŠ, Poznávame ľudové tradície a zvyky našich predkov
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Základná škola s materskou školou, Malonecpalská ulica 206/37
Škola podporujúca zdravie, Škola priateľská k deťom, Škola dobrých skutkov Detský čin roka, Ekorok s Nestlé - Živou zelenou stenou proti hluku, Ani gramatika
cudzieho jazyka nemusí byť nuda, OP Efektívna verejná správa – Experiment Školstvo
– zasielanie sms pripomienok pre rodičov ako upozornenia na písomnú prácu, Čerstvé
hlavičky, Recyklohry, 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, Škola
podporujúca zdravie, Otvorené školy, Týždeň dobrovoľníctva, Národný projekt IT
akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie, projekt Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
v Košiciach

3.8 Inšpekčná činnosť v základných školách s materskými školami
V školskom roku 2018/2019 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. V školách
sa zrealizovala výmena okien v materskej škole, rekonštrukcia plynovej kotolne, oprava
a omaľovanie tried v MŠ, zakúpenie odsávača pár s novým komínom, zabezpečenie
náhradnej výsadby stromov. Nefunkčné či neaktuálne učebné pomôcky boli nahradené
modernými.
Podrobnejšie informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach ZŠ
s MŠ sú k dispozícii v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2018/2019, ktoré každá škola zverejnila na svojom webovom sídle.

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
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4.2 Štatistické údaje o všetkých žiakoch
odbor
hudobný
výtvarný
tanečný
literárno-dramatický
Spolu

počet žiakov
545
277
34
49
905

Údaje o počte žiakov prijatých do prípravného štúdia ZUŠ vo všetkých odboroch
odbor
hudobný
výtvarný
tanečný
literárno-dramatický
Celkový počet žiakov prípravného

počet
141
žiakov
99
16
14
270

štúdia

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
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, fagote, saxofóne,
B trúbke, pozaune, tube
Učebný plán 11 - Hra na kontrabase
Učebný plán 13 - Hra na priečnej flaute, klarinete, fagote, saxofóne, B trúbke,
pozaune, tube
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
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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
Počet pedagogických zamestnancov
Počet nepedagogických zamestnancov

51
46
5

Plnenie kvalifikačného predpokladu:
Odbornosť vyučovania
Hudobný odbor
Výtvarný odbor
Tanečný odbor
Literárno-dramatický odbor
Priemer odbornosti spolu

98,2 %
100 %
100 %
100 %
99,55 %

4.5 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov ZUŠ
Učitelia ZUŠ sa zúčastnili metodických dní, seminárov, školení, kontinuálneho
vzdelávania - funkčné 1, aktualizačné 18 a seminárov v rámci súťaží, prehliadok,
festivalov.
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4.6 Aktivity a prezentácie základnej umeleckej školy na verejnosti
Učitelia ZUŠ spolu so svojimi žiakmi pripravili :
19 koncertných vystúpení (napr.: koncert klaviristov, gitarový vianočný koncert, koncert
jazzovej a populárnej hudby a i.), 9 výchovných koncertov pre deti MŠ a žiakov ZŠ,
zúčastnili sa 49 vystúpení v rámci kultúrnych podujatí organizovaných školou, mestom
Prievidza a rôznymi inštitúciami (napr.: Banícka omša, vianočný koncert ZUŠ L.
Stančeka, novoročná omša, veľkonočné trhy, Fúzie 2019, Noc kostolov atď.), realizovali
10 výstav výtvarných prác žiakov (napr.: Korzo 2018, Prebúdzanie, Zrkadlo minulosti
a iné).
Súbory a orchestre ZUŠ
Súbor

Komorný sláčikový orchester

vedúci
dirigent: Ing. Ján Glos
klavírna spolupráca:
Bc. Alžbeta Mayerová
Eva Balagová, DiS. art.
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
Súbor jazzovej a populárnej hudby SPH
Súbor jazzovej a populárnej hudby Viktory
Big Band

Martin Vida, DiS. art.

Orchester ľudových nástrojov
Prípravný detský spevácky zbor
Liberi cantantes minor
Detský spevácky zbor Liberi
cantantes
Komorný spevácky zbor

Bc. Iľja Michalovič, DiS. art.

Školský orchester

Boris Korec, DiS. art.
Boris Korec, DiS. art.
Mgr. art. Anton Bakyta

dirigent: Mgr. art. Zuzana Haragová
dirigent: Mgr. art. Zuzana Haragová
klavírna spolupráca: Bc. Alžbeta Mayerová
Mgr. Helena Ševčíková

4.7 Projekty základnej umeleckej školy
11. ročník podujatia festivalu Fúzie – festival nielen o jazze v Prievidzi prispelo
k propagácii, prezentácii a popularizovaniu jazzu a jemu príbuzných žánrov. Bolo
zaujímavé aj tým, že výtvarné stvárnenie javiska vždy v originálnej forme zabezpečujú
žiaci a pedagógovia ZUŠ.
Celý školský rok 2018/2019 a všetky akcie (koncerty, vystúpenia, výstavy) sa niesli v
duchu 80. výročia založenia ZUŠ Ladislava Stančeka Prievidza. Okrem pravidelných
koncertov žiakov školy, ktoré sa konali minimálne raz mesačne, sa uskutočnili i
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koncerty, ktoré boli venované práve výročiu. Vyvrcholením celoročných príprav bolo
usporiadanie slávnostného koncertu, ktorý sa konal v divadelnej sále KaSS.
Finále Divertimento musicale 2019 je názov súťaže inštrumentálnej hudby. Štvorica
žiakov, hráčov na bicie nástroje sa v súťaži umiestnila v zlatom pásme.

4.8 Inšpekčná činnosť v základnej umeleckej škole
V školskom roku 2018/2019 sa v ZUŠ nekonala žiadna tematická ani komplexná
inšpekcia.

4.9 Priestorové a materiálno - technické podmienky v ZUŠ
V školskom roku 2018/2019 boli vymenené okná na Pavilóne A. K skvalitneniu
výchovno-vzdelávacej činnosti prispeli školou zakúpené učebné pomôcky (husle, bicia
súprava, obaly na hudobné nástroje) a výpočtová technika.
Podrobnejšie informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach
ZUŠ L. Stančeka sú k dispozícii v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský
rok 2018/2019, ktoré škola zverejnila na svojom webovom sídle

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 2018/2019 pôsobilo k 30. 06. 2019 v centre voľného času
41 záujmových útvarov, ktoré navštevovalo 1044 detí, žiakov a študentov, rôznych
vekových skupín, miesta bydliska, ako aj rôznych stupňov vzdelávania z mesta
Prievidza i z 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
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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 – 41.

5.4 Zamestnanci centra voľného času
Počet interných pedagogických zamestnancov :
Počet externých pedagogických pracovníkov:
Počet iných pedagogických zamestnancov – dobrovoľníkov :
Počet nepedagogických pracovníkov :
Aktivační pracovníci a zamestnanci chránenej dielne:

10
9
2
8
2

5.5 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov CVČ
V tomto školskom roku sa vzdelávania zúčastnil jeden pedagogický zamestnanec,
ktorý sa vzdelával v oblasti koordinácie práce s mládežou.

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 spolupráci s mestom Prievidza, skupinami a organizáciami pôsobiacimi v
meste 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,
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-

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 na 41 podujatiach a 8 odborných
sústredeniach. Počas letných prázdnin vychovávatelia zorganizovali 11 letných táborov
pre deti, zúčastnili sa letných festivalov, vystúpení, prehliadok činnosti organizovaných
na Slovensku i v zahraničí (Poľsko, Macedónsko). V priebehu školského roka sa
členovia záujmových útvarov, učitelia škôl, mládež, dobrovoľníci stretli na 20
pracovných stretnutiach, 78 workshopoch, 127 nízkoprahových aktivitách. Počas
školského roka 2018/2019 sa do činnosti, podujatí, aktivít, súťaží, nízkoprahových
aktivít a pod. zapojilo 27 933 detí, žiakov, študentov a dospelých.

5.7 Projekty, do ktorých sa centrum voľného času zapojilo
V tomto školskom roku školské CVČ nebolo zapojené do žiadneho projektu.

5.8 Inšpekčná činnosť v centre voľného času
V školskom roku 2018/2019 sa neuskutočnila žiadna tematická ani komplexná
inšpekcia.

5.9 Priestorové a materiálno - technické podmienky v CVČ
Vybavenosť CVČ
modernými učebnými pomôckami, informačno-komunikačnou
technikou a celkové materiálno-technické vybavenie je na dobrej úrovni. Z finančných
prostriedkov určených na činnosť záujmových útvarov boli zakúpené pomôcky a
potreby podľa predložených požiadaviek všetkých vedúcich záujmových útvarov k
naplneniu cieľov a plánov pre voľnočasové aktivity. Priestory CVČ sa priebežne
renovovali – dokončenie výmeny okien v hlavnej budove, vytvorenie nových a väčších
priestorov pre denné centrum seniorov; vytvorenie učebne ART ateliéru pre záujmovú
činnosť a iné.
Podrobnejšie informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach
CVČ sú k dispozícii v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok
2018/2019, ktoré centrum zverejnilo na svojej webovej stránke.
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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 a finančné
prostriedky získané z fondov európskej únie.

19

