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Správa
o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
školy Tulipánová 1, Nitra ,
ktorej súčasťou je školský klub detí,
a zariadenie školského stravovania za školský rok 2020/2021

Vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení .
Základné identifikačné údaje
Názov školy

Základná škola, Tulipánová 1, Nitra
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Tulipánová 1, 949 01 Nitra

Telefón

+421 37 7417106, 0904 428 516

E-mail

riaditel@zstulipanova.sk

WWW stránka

zstulipanova.edupage.org

Zriaďovateľ

Mesto Nitra

Vedúci zamestnanci školy
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priezvisko,
Riaditeľ PaedDr. Mária Sailerová
ZRŠ
PaedDr. Štefan Khandl
ZRŠ
Mgr. Ľubica Laurinčíková

Telefón
037/7417106
037/7417106
037/7417106

Služ. mobil

e-mail

0904428516 riaditel@zstulipanova.sk
zastupca59@zstulipanova.sk
laurincikova@zstulipanova.sk

Rada školy
Titl., priezvisko, meno
predseda
pedagogickí
zamestnanci
ostatní zamestnanci
zástupcovia rodičov

Pavol Mráz
Mgr. Jana Trnková, PaedDr. Oľga Krúpová
Silvia Pecárová
Lucia Zábojníková, Ing. Ivana Lilková

Mgr. Ján Greššo, Ing. Arch. Peter Mezei, PaedDr. Drahoslava Bóňová,
zástupca zriaďovateľa Peter Ostertág

Kontakt

Základné údaje o zriaďovateľovi
Názov

Mesto Nitra

Sídlo

Štefánikova trieda 60, 949 01 Nitra

Telefón

+421 37 65 02 112

E-mail

kancelaria.primatora@msunitra.sk

Zriaďovateľ

Mesto Nitra

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy:
Údaje o rade školy:
Rada školy pri Základnej škole, Tulipánová 1, Nitra bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003
Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov obdobie 4 rokov. Funkčné obdobie RŠ skončilo 29.5.2020. Z dôvodu
mimoriadnej situácie a prijatých opatrení so šírením vírusu Covid-19 bolo školám odporučené
pozastaviť všetky činnosti smerujúce k ustanoveniu nových rád škôl až do odvolania mimoriadnej
situácie. Voľba do rady školy bola presunutá na druhý polrok roka 2020 v závislosti od situácie.
K septembru 2020 ukončili v Rade školy činnosť Radoslav Pavelka a Ing. Marek Korec, nakoľko ich
deti ukončili školskú dochádzku na našej škole. Novou kooptovanou členkou RŠ za rodičov sa stala
Ing. Ivana Lilková . Ďalší riadne volený člen vo voľbách 2016 bol pán Henrich Neština, ktorý
kandidatúru z osobných dôvodov odmietol. Bol posledným možným kooptovaným členom z volieb
2016. RŠ bola aj v počte 10 uznášaniaschopná. Noví členovia za rodičov budú volení v novej riadnej
voľbe v školskom roku 2021/2022.
Činnosť Rady školy pri Základnej škole Tulipánová 1, Nitra
Plán zasadnutí
1. Zasadnutie: október – on line
 Vyhodnotenie koncepčného zámeru za obdobie 2019/20
 Návrh správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský
rok 2019/20
 Hlavné úlohy na školský rok 2020/21
 Koncepcia rozvoja ZŠ Tulipánová na roky 2020-2022
2. Zasadnutie: február – on line
 Vyhodnotenie 1.polroka školského roka 2019/20
 Výsledky hospodárenia za rok 2018
3. Zasadnutie: apríl – nekonalo sa
 Výsledky Testovania 5
 Info o T9, prihlášky na SŠ, príprava DOD, Dňa matiek
4.Zasadnutie: jún- nekonalo sa
 Návrh pedagogicko-organizačného a materiálno-technického zabezpečenia školy
 Výsledky Testovania9
 Informácie o zápise žiakov do 1.ročníka

Zasadnutia v apríli a v júni sa pre mimoriadnu situáciu v súvislosti s koronavírusom neuskutočnili.
Taktiež voľby do rady školy, ktoré boli naplánované na mesiac máj sa z toho istého dôvodu
nekonali a budú presunuté na september 2021.

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach – poradných orgánoch riaditeľa školy:
1. Prehľad poradných orgánov riaditeľa školy: MZ 1.- 4. ročník, MZ ŠKD, MZ ŠPT (školský
podporný tím), PK spoločenskovedných predmetov, PK prírodovedných predmetov, PK
výchovných predmetov, Pedagogická rada, Pracovná porada, Komisia pre BOZP, Rada
športových tried, Výchovná komisia, Inventarizačná komisia, Likvidačná komisia, Žiacky
parlament,
2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy MZ a PK:
MZ I. stupňa ZŠ
MZ školského klubu detí
MZ ŠPT
PK – spoločensko-vedné predmety - oblasť jazyka a komunikácie (SJL, DEJ,OBN) a oblasť
cudzích jazykov (ANJ,NEJ,RUJ)
PK – prírodovedné predmety - oblasť matematiky a práce s informáciami (MAT, FYZ,TEC,INF)
a oblasť človeka a prírody ( BIO,CHE,GEO)
PK – výchovné predmety- oblasť zdravia a pohybu ( TŠV, ŠPP) a oblasť umenia a kultúry (
VYV,HUV,NAV,ETV)

MZ a PK zasadajú podľa Plánu zasadnutí 4-5x ročne. Riadia sa Plánom práce MZ a PK, ktorý
vypracuje komisia spoločne a v súčinnosti s Plánom práce školy. Do jednotlivých MZ a PK sú
zaradení aj členovia vedenia školy, ktorí sa pravidelne zasadnutí zúčastňujú. Okrem toho sa
4x ročne stretnú vedúci MZ a PK s vedením školy a prerokujú stav plnenia Plánov práce
a prípadné problémy.
Pedagogická rada – zasadá podľa Plánu zasadnutí 5x ročne / 4x – hodnotené výchovnovyučovacie obdobie, 1x záverečná hodnotiaca rada/. Zasadnutia sa riadia rokovacím
poriadkom PR a dokladajú sa zápisnicami. V prípade potreby je zvolaná mimoriadna PR.
Pracovná porada- zasadá spravidla 1x mesačne, doložená je zápisnicou.
Porady užšieho vedenia –1x týždenne – plán práce na nasledujúci týždeň a aktuálne
problémy
Komisia BOZP – zasadá podľa potreby, škola má zmluvného bezpečnostného technika, ktorý
prichádza 1x mesačne, prípadne podľa aktuálnej potreby.
Inventarizačná komisia – stará sa predovšetkým o riadnu inventarizáciu v období október –
december a počas ostatných mesiacov v prípade mimoriadnej inventarizácie. Je menovaná
riaditeľom školy.
Likvidačná komisia - spolupracuje s Inventarizačnou komisiou- zasadá podľa potreby

Žiacky parlament – zasadá 1x za dva mesiace, sú v ňom volení zástupcovia ročníkov 5-9
a pracujú pod vedením pedagóga. Plán práce si vypracujú spoločne na prvom zasadnutí
Výchovná komisia – zasadá podľa potreby, spolupracuje s triednymi učiteľmi , s vedením
školy a rodičmi žiakov , ktorí svojim správaním porušili školský poriadok.
Rada školy – pracuje podľa plánu, zasadá spravidla 4-krát ročne, na svoje zasadnutia prizýva
riaditeľku školy. Tvorí ju 11 členov- 2 zástupcovia pedagogických zamestnancov, 1 zástupca
nepedagogických zamestnancov, 4 zástupcovia rodičov, 4 zástupcovia zriaďovateľa
Rada rodičov- zasadá spravidla 3 až 4-krát ročne, predseda Rady rodičov zvoláva schôdzu
triednych zástupcov a po nej sa konajú triedne rodičovské združenia.
Rada športových tried – zasadá spravidla 2-krát do roka, zástupcovia rodičov športových
tried, tréneri a vedenie školy riešia problémy týkajúce sa futbalových tried.
Všetky poradné orgány sú kontrolované pravidelnou účasťou členov vedenia školy na
zasadnutiach, kontrolou zápisníc, počas neformálnych stretnutí a rozhovorov a v prípade
zistených nedostatkov náležitými opatreniami.
Údaje o počte žiakov za školský rok 2020/2021
Počet žiakov školy: 455 (+ 26 študujúcich v zahraničí)
Počet tried: 21
Ročník:

1.

2.
3

3.
2

4.

5.

2

3

6.
2

7.

8.

3

2

9.

počet tried

2

počet žiakov

47 59 52 56 67 43 57 42 55 478
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Zapísaní žiaci ZŠ




Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: spolu 61
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: 59
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 5

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 31.8.2021
5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu
Počet žiakov
Ukončenie 10 r. povinnej škol. doch.
Spolu

2

1
1

48

51
1
52

2

Spolu
21

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

Počet žiakov 9. ročníka : 48
1. Žiaci deviateho ročníka v počte 40 boli prijatí na ďalšie štúdium v tomto pomere :
 v I. kole prijímacieho konania: 47 žiakov – 98%
 v II. kole prijímacieho konania : 1 žiaci – 2%
Škola
Počet prijatých
% úspešnosť
% úspešnosť v rámci
žiakov
školy
Gymnáziá
12
100%
25%
SŠ, SOŠ – študijné
29
100%
60 %
odbory
S0Š – učebné odbory 7
100%
15%
SOU
Kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou
Počet žiakov: 0
Výsledky hodnotenia žiakov
Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
1A
24
24
0
0
1B
22
22
0
0
2A
22
22
0
0
2B
18
18
0
0
2C
18
18
0
0
3A
25
25
0
0
3B
26
26
0
0
4A
26
26
0
0
4B
26
26
0
0
5A
22
22
0
0
5B
22
22
0
0
5C
22
22
0
0
6A
24
22
2
0
6B
15
15
0
0
7A
14
13
1
0
7B
22
22
0
0
7C
18
18
0
0
8A
21
20
1
0
8B
18
18
0
0
9A
25
25
0
0
9B
23
23
0
0

Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy ku dňu koncoročnej kvalifikácie

Základná škola

zamestnanci ZŠ
Z toho PZ*
Z počtu PZ
- kvalifikovaní

Počet

47

Školský klub detí

zamestnanci ŠKD

36

Z toho PZ
Z počtu PZ

36

- kvalifikovaní

- nekvalifikovaní

- nekvalifikovaní

- dopĺňajú si vzdelanie

- dopĺňajú si vzdelanie

Zariadenie školského
stravovania

Počet

8

Zamestnanci ZŠS

8

7

Vedúca ZŠS

1

kuchárky

2

Prevádzkoví zamest.

4

upratovačky

1

7

Z počtu PZ
asistent

6

špeciálny pedagóg

2

Odborní zamestnanci
Školský psychológ
Z toho NZ**
upratovačky

1
5

Z toho NZ
upratovačky

3

školník

1

administratíva

2

1
1

Spolu počet zamestnancov

63

ZŠ + ŠKD + ZŠS

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ** – nepedagogickí zamestnanci
Školský psychológ , 1 špeciálny pedagóg - čiastočný úväzok
Plnenie kvalifikačných predpokladov
Ďalšie vzdelávanie
1.kvalifikačná skúška
2.kvalifikačná skúška
funkčné

Počet absolventov Počet študujúcich

2

Počet

Funkčné-doplňujúce moduly
inovačné
aktualizačné
adaptačné
doplňujúce pedagogické

1
45
3
1

AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI:
I.stupeň
Dátum

Typ/Názov akcie

Trieda

Zodpovední učitelia

16.9.- 22.9.2020

Európsky týždeň mobility

I. stupeň

4.10. 2020

Svetový deň zvierat

I. stupeň

Všetci učitelia
Všetci učitelia

5.10. – 9.10. 2020

Záložka do knihy spája školy

1.A, 2.A, 2.B, 2.C,
3.A, 3.B, 4.A, 4.B

Komorová, Buchová,
Látečková
Stoklasová, Líšková,
Hollá, Mareková,
Gáthová

12.10.- 16.10.2020

I. stupeň

Všetci učitelia

10.11.2020

Týždeň zdravej výživy:
Deň ovocia
Deň zeleniny
Deň bez sladkostí
Súťaž iBobor

3.A, 3.B

9.12.2020

Pytagoriáda

3.A, 3.B, 4.A, 4.B

17.12.2020
18.12.2020
December- Marec

Hodina kódu
Clil - Vianočné
blokové vyučovanie
Čitateľský oriešok

Stoklasová, Líšková,
Mareková
Líšková, Stoklasová,
Hollá, Mareková
Mareková
Janebová, Čomaj

16.3.2021

Hviezdoslavov Kubín

17.3. 2021

Máj 2021

Hrdinovia FAST – projekt na
zvýšenie povedomia príznakov
mozgovej príhody
Deň vody
Matematický klokan
Inšpiruj knihou
Knižná burza
Relácia ku Dňu učiteľov
Projekt SKYCAP /SPU
NITRA/- Zdravá výživa
Naša Nitra

4.6.2021

Detská olympiáda

22.3. 2021
20.4. 2021
25.3. 2021
29.3. 2021
29.3. 2021
8.4. 2021

pozdravy-

4.A, 4.B
4.A, 4.B
2.A,
2.B,
2.C,
3.A,3.B, 4.A, 4.B

2.A,
2.B,
2.C,
3.A,3.B, 4.A, 4.B

2.C, 4.A, 4.B

Komorová, Látečková,
Buchová,
Líšková,
Stoklasová,
Hollá,
Mareková
Komorová, Látečková,
Buchová,Čomaj,Hollá
Stoklasová, Mareková
Buchová, Mareková

I. stupeň
I. stupeň
I. stupeň
I. stupeň
2.A, 4.A
4.A, 4.B

Všetci učitelia
Všetci učitelia
Všetci učitelia
Všetci učitelia
Komorová, Hollá
Mareková

4.A, 4.B

Sailerová,
Laurinčíková,
Mareková
Všetci učitelia

I. stupeň

Celoročne

A ako Amálka R ako rozprávka

1.A, 1.B

Gáthová, Vachulíková

II. stupeň
Dátum

Typ/Názov akcie

Trieda

Zodpovední učitelia

22.9. 2020

Realizácia projektu „S tabletom
do ulíc“

6.B

Mgr. Trnková

23.10.2020

7.r.
8.r.
6.B, 7.C

PaedDr. Bučko,
Mgr. Pienčáková
Mgr. Babčáňová
Mgr. Trnková

5.B,
6.-8. r.

Mgr. Trnková, PaedDr.
Bučko

5.A, C

Mgr. Trnková

5.3. - 22.4.2021
26.-30.4.2021
29.4.2021

Blokové vyučovanie finančnej
gramotnosti
Týždeň vedy a techniky
„Programovanie 2D hier v
MakeCode Arcade (ZŠ)"
„Inšpiruj knihou“ – prezentácia
o knihe, nahovorený úryvok z
knihy
Deň Zeme - Pozorovanie
atmosféry – vlastné nástroje
EnvirOtázniky
EKOTOPFILM
KOMPARO 9

6.-8.r.
5.-9.r.
9.r.

3.5.-7.5.2021
11.5.2021
13.5.2021

Deň Európy - kvíz
FLL – First Lego League
KOMPARO 8

7.r.
7.C, 9.B
8.r.

18. 09. 2020

Tulipán BikeTour

23. 10. 2020

Blokové vyučovanie
„Deň finančnej gramotnosti“

október 2020
október 2020

Enviroprojekt
Vnímavá škola

II. st. nešp. Tried (47
žiakov)
VII. A
VII. B
VII. C
II. st.
Celá škola

Mgr. Babčáňová
členovia PK, triedni
Mgr. Pienčáková,
PaedDr. Schützová
Mgr. Trnková
Mgr. Trnková
Mgr. Pienčáková,
PaedDr. Schützová,
Mgr. Krčmárová
Bučko,Mesároš,Uhlár
Čomaj,Kilian
Bučko
Pienčáková
Zeleňáková
Všetci členovia PK
Bučko, Zeleňáková
a všetci členovia PK

23.11.- 6.12.2021

Koľko lásky sa zmestí do
krabice od topánok? ( FB
výzva, balíky pre soc. slabších

1.- 9. roč.

Zeleňáková,
(Jancsová, Zriba,
Janebová, Vozárová,
Asztalošová)

sept. – okt. 2020

Záložka do knihy spája školy

I., II. st.

Kulichová, Ghátová

Február 2021

II. st.

Triedni učitelia

Marec - apríl 2021

Vzdelávacia online prednáška:
„Pravda o drogách“
Trieda, v ktorej sa číta pre radosť.

II. st.

Vyučujúce SJL

22.04. 2021
26.04. - 30.04. 2021

Envirootázniky- online
Ekotopfilm 2021

6. – 8. roč.
II. st.

Babčáňová
Triedni učitelia

3.5. – 21.5.2021

Online Educate Slovakia

VII. a VIII.roč.

jún 2021

Výzva k sérii aktivít pod názvom
Virtuálna štafeta- „Pripravení na
Tokio“ organizované SOŠV
- Písanie pohľadníc
olympionikom
- Vedomostný olympijský
kvíz

Celá škola

Zriba, Asztalosová,
Jancsová
Khandl
Bučko
Mesároš
Kilian
Čomaj
Boszorádová

9.-15.11.2020
15.1.2021
Marec 2021
22.4.2021

22.6.2021

- Olympijský deň pre žiakov
- Štafeta žiakov
Festival živých kníh a vnímavosti

VII. B

Bučko
Zeleňáková

V tomto školskom roku sme vydali školský časopis Tulipán. Tematicky bol zameraný na 60. výročie
založenia ZŠ Tulipánová. Redakčnú radu viedla M. Kulichová, graficky spracoval M. Kilian.
V školskom roku 2018/2019 boli školou vypracované projekty:
 Modernejšia škola – nepodporený (MŠVVaŠ)
 Tréneri v škole – v schvaľovacom procese (pod záštitou splnomocnenca vlády SR pre mládež
a šport, s podporou MŠVVaŠ)
 Vybavenie školskej jedálne – nepodporený (MŠVVaŠ)
 Centrum športu pri ZŠ – celoročne ( SZĽH a Mesto Nitra)
 Projekt „Zdravý chrbátik“ – celoročne (OZ za zdravší život)
 Čítame radi - nepodporený (MŠVVaŠ)
 Enviroprojekt – podporený (MŠVVaŠ)
 Dajme spolu gól – celoročne (SFZ)
 „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ – celoročne (MŠVVaŠ)
 Zábavná letná škola – júl 2021 (Nadačný fond Slovenských elektrární a Nadácia Pontis )
 Odborné učebne –knižnica, dielňa – úspešný, zatiaľ nezrealizovaný (MŠVVaŠ a Mesto Nitra)
Výsledky inšpekčnej činnosti
V tomto školskom roku na škole neprebiehala žiadna inšpekčná kontrola.
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky










Výuka Hejného metódou na I. stupni ZŠ
Výuka metódou CLIL v ročníkoch 4.- 6.
Práca s integrovanými žiakmi – kompletný školský podporný tím ( 2 špec. ped., psychologička,
6 asistentov)
Práca so športovo nadanými žiakmi na II. stupni
Činnosť žiackeho parlamentu
Výborné výsledky v matematických súťažiach na I. stupni
Ďalšie vzdelávanie pedagógov
V rámci testovania Komparo v dejepise sme medzi 25% najúspešnejšími školami na Slovensku
Dištančné vzdelávanie na veľmi dobrej úrovni

Oblasti, v ktorých má škola nedostatky



Neodborná výuka predmetov HUV a VYV na II. stupni
Absencia odborných učební – dielňa, prírodovedná učebňa (priestorové problémy)

Materiálno-technické podmienky
Údaje o a materiálnych podmienkach školy



Zavedenie elektronickej triednej knihy
Novozriadená pracovňa školskej psychologičky a asistentov učiteľa













Učebné pomôcky – pre potreby vyučovania boli do tried zakúpené LED panely (interaktívne
tabule)v počte 7 ks, ďalšie učebnice, pomôcky, nástenné mapy
Zakúpených 8 ks notebookov
Zakúpenie materiálu na vytvorenie triednych knižníc na II. stupni
Nákup materiálu, koberca, hier a pomôcok pre ŠKD, z prostriedkov RR zakúpená lanová
pyramída
Počas roka prebehli všetky potrebné revízie
Počas jarných prázdnin bolo vykonané ďalšie vypiľovanie stromov podľa dendrologického
plánu
Počas roka bola cestná komunikácia provizórne opravená
Maľovanie tried
Udržiavanie zelene v areáli školy , výsadba nových stromov, doplnenie školskej záhrady,
výsadba nových stromov
Sezónne skrášľovanie interiéru školy
Riešenie vzniknutých havarijných situácií /oprava a výmena elektrických ističov v hlavnej
rozvodnej skrini, oprava prasknutého vodovodného potrubia v školskej jedálni/

Údaje o priestorových podmienkach školy







V pavilóne D sme stavebnými úpravami priestory šatní rozdelili na dve samostatné
miestnosti – herňu pre ŠKD a šatne pre ročníky 1.-3.
Služobný byt bol upravený a sfunkčnený ako dielňa a dočasné skladové priestory pre potreby
školníka
Nepostačujúce sú priestory pre ZŠ, nutná rekonštrukcia pavilónu A, ktorý je v havarijnom
stave
Absencia skladových priestorov, kabinetov a odborných učební z dôvodu havarijného stavu
a odstavenia ďalšieho pavilónu určeného na sanáciu.
Priestory tenisových kurtov sú zanedbanom stave – riešenie s OZ Skalka – revitalizácia
v priebehu nového školského roka.
Chýbajúce skladové priestory pre uloženie športového náčinia a náradia v telocvični.

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v ŠKD
v školskom roku 2020/2021
Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD ,,Tulipánik“ bola tento školský rok poznamenaná a prerušená
epidémiou COVID 19. Počas mimoriadnej situácie, resp. núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s
ochorením COVID-19 sa celá činnosť realizovala podľa Výchovného programu ŠKD ,,Veselo a hravo“
za dodržania prísnych protiepidemiologických opatrení. V školskom roku 2020/2021 sa do ŠKD
v septembri prihlásilo 181 detí, pričom sa počet v priebehu roka nepatrne menil z dôvodu
pandemických opatrení alebo z dôvodu zvládnutia samostatného odchodu domov. Do konca júna
navštevovalo ŠKD 174 detí. Činnosť školského klubu bola zabezpečená rannou službou od 6:30
a poobednou službou do 17:00 a od 8.3.2021 do 16:30 hodiny.
ŠKD vykonával činnosť aj počas prerušeného vyučovania a v čase od 11.1.2021 – 26.2.2021 pracovali
vychovávateľky v obmedzenom režime (od 8:00 – 16:00 hod.) so skupinou detí rodičov pracujúcich
v prvej línií.

V školskom roku 2020/ 2021 bolo schválených riaditeľkou školy 7 oddelení. Jednotlivé oblasti
výchovy boli aplikované v odpočinkovo – relaxačnej činnosti, záujmovej činnosti a v činnosti príprava
na vyučovanie. Väčší dôraz sme kládli na relaxačnú, odpočinkovú činnosť žiakov, hlavne na pobyt
vonku, na školskom dvore a ihrisku.
Spätosť jednotlivých oddelení utrpela predovšetkým z dôvodu karanténneho obdobia. Po nástupe do
školy sa vychovávateľom pomerne rýchlo podarilo stmeliť kolektívy za pomoci prosociálnych
a empatiu budujúcich metód, ktoré sa vyznačovali predovšetkým pondelkovými komunitnými
kruhmi.
Každé oddelenie pracovalo v triede, ktorá je moderne vybavená interaktívnou tabuľou a zariadená
tak, aby sa tu detí príjemne cítili. V každej triede bola čistička vzduchu, antibakteriálne mydlo
a papierové utierky. Využívala sa aj herňa ŠKD pripomínajúca domáce prostredie. Činnosť
jednotlivých oddelení/skupín bola tento rok sústredená na rozvoj duševného zdravia a telesnej
zdatnosti. Viedli sme deti k zdravému spôsobu života (dodržiavanie hygieny rúk, správne nosenie
rúška, duševnej hygieny - striedanie práce a odpočinku, pitný režim, telesný pohyb). Vytvárali sme
tvorivú atmosféru v oddeleniach, zvyšovali čitateľskú gramotnosť, komunikačné a vyjadrovacie
schopnosti detí, spolupracovali sme so školskou psychologičkou, špeciálnou pedagogičkou, rodičmi
a tak vytvárali v rámci humanizácie škôl vhodnú školskú klímu.
Tento školský rok mali vychovávateľky sťaženú činnosť v dôsledku prísneho dodržiavania
protiepidemiologických opatrení. Do činnosti ŠKD boli zaradené hry, ktorých výber vychádzal z
dodržiavania zásad názornosti, primeranosti a individuálneho prístupu k žiakom. Neoddeliteľnou
súčasťou ŠKD bola príprava na vyučovanie. Samozrejmosťou sú didaktické hry, ktoré predchádzajú
príprave na vyučovanie. Intelektuálnu stránku sa snažili vychovávatelia budovať predovšetkým
hravou formou. Medzi dôležité úlohy v ŠKD patrili aj starostlivosť o životné prostredie.
Vychovávateľky sa spolu s deťmi podieľali na čistote a poriadku v areáli školy, dbali o čistotu
trávnatých porastov a školských ihrísk. Zveľaďovali kvetinové záhony a kvety v kvetináčoch.
Telovýchovná stránka vývoja detí bola podložená pozitívnym vzťahom k športu a zdravému
životnému štýlu, ktorú si detí rozvíjali pri rôznych športoch a zábavných aktivitách.
Na záujmovú a rekreačnú činnosť ŠKD sa využívala herňa, polyfunkčné ihrisko, veľké ihrisko a dvor s
detským ihriskom. Pergola sa využívala na kreslenie a dopravnú výchovu. Vychovávatelia využívali
mestský park Sihoť.

Údaje o počte zamestnancov
Na začiatku školského roka bolo v ŠKD vytvorených 7 oddelení, kde pracovalo 7 vychovávateliek
na rôzne úväzky. V čase, keď sa oddelenia nemohli miešať pracovalo 9 skupín. V čase zákazu
miešania sa oddelení nám na výpomoc prišli zamestnanci DOMINA, p. Zákopčanová a p. Sitár.
Všetci spĺňali kvalifikačné podmienky na výchovnú činnosť. V máji nastúpil do ŠKD p. Baráth
namiesto p. Vachulíkovej.

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach ŠKD
Deti v ŠKD za prísnych protipandemických opatrení využívali čo najviac areál školy, detské ihrisko,
polyfunkčné ihrisko ako i veľké futbalové ihrisko.
ŠKD ,,Tulipánik“ mal v tomto školskom roku primerané materiálno-technické a priestorové vybavenie.
Klub mal
bezpečné a zdraviu vyhovujúce podmienky na výchovnú a vzdelávaciu činnosť.
Vychovávatelia viedli deti k dodržiavaniu školského poriadku ŠKD. Vychovávateľky pociťovali
podporu zo strany vedenia školy. Obidva subjekty preukázali svoju odbornú spôsobilosť,
profesionálny prístup a sociálne správanie sa pri výkone svojej práce.

Oblasti, v ktorých ŠKD dosahuje dobré výsledky

Činnosť ŠKD dosahuje dobré výsledky v spolupráci s rodičmi. Prispievame k výzdobe školy, kde
uplatňujeme tvorivé schopnosti vychovávateliek a využívame zhotovené práce a výrobky našich
žiakov. O dobrých výsledkoch svedčí aj záujem žiakov o pobyt v ŠKD. Zvyšuje sa počet detí
navštevujúcich náš školský klub. Svedčí to aj o spokojnosti rodičov a ich následnej spolupráci s
vychovávateľkami.
Výchovná činnosť prebiehala skutočne vo voľnom čase detí a našou snahou bolo urobiť ju pre deti
zábavnou, zaujímavou s prihliadnutím na aktuálne potreby detí a protipandemické opatrenia. Dôraz
sme kládli na vytváranie priateľskej atmosféry v oddeleniach. Činnosť jednotlivých oddelení deti
natoľko zaujíma, že radi a vo vysokom počte ŠKD navštevujú, čo je cieľom našej práce. V našej
činnosti chceme vylepšiť materiálno-technické podmienky. Naďalej chceme pokračovať v plnení úloh
Výchovného programu a tak spríjemňovať deťom ich pobyt v ŠKD.

Celoklubové akcie uskutočnené v ŠKD „ TULIPÁNIK“
Celoklubové akcie boli v tomto školskom roku ovplyvnené epidémiou Covid – 19. Za dodržiavania
prísny opatrení sa v ŠKD uskutočnili tieto akcie:
 Európsky týždeň mobility - park na Sihoti
 Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok
 Svetový Deň Zeme – sadenie a úprava areálu školy
 MDD v ŠKD - zábavno- súťažné popoludnie pri príležitosti MDD
 Olympiáda v ŠKD
 vychádzky do parku Sihoť, k jazeru Hangócka a rieke Nitra
 exkurzia na nitriansky hrad

Akcie jednotlivých oddelení
Dátum

celoročne
20.9.2020

Typ/Názov akcie
Výzdoba vestibulu,
nástenky, herne,
jedálne
Európsky týždeň
mobility - park na Sihoti

Oddelenie

Celoročne
I.,II.,III.,IV.,V.,VI.,VII.

25.9.2020

Turistická vychádzka na
Zobor

VII.

2020/2021

I., IV.,V.,VI., VII

Sept. 2020
máj, jún 2021

Program Zippyho
kamaráti– celoročný
projekt
Čítaním s osobnosťami
dobehneme zameškané
– projekt ZSE
Svet plastelíny - projekt
Článok do školského
časopisu TULIPÁN
Centrum športu pri ZŠ projekt s p. Štefankom

Máj, jún 2021
Jún 2021

Dajme spolu gól
MDD v ŠKD

I.,II.
I., II., III., IV., V., VI., VII.

Feb.2021

Apríl
Apríl 2021

Zodpovední
vychovávatelia
Kušnírová, Adamcová,
Krúpová, Nemergutová,
Kováčová, Matečková
Kušnírová, Adamcová,
Krúpová,Nemergutová,
Kováčová, Matečková,
Vachulíková
Nemergutová

Adamcová, Krúpová,
Kušnírová, Kováčová,
Nemergutová
Krúpová

Nemergutová
Krúpová
I.,II.,III.,IV.,V.

Kováčová, Baráth,
Matečková, Adamcová,
Kušnírová
Kováčová, Baráth
Všetci vychovávatelia

Jún 2021
Jún 2021
Jún 2021
Jún 2021

Jazdecký klub Poľný
Kesov
Olympiáda v ŠKD
Exkurzia na hrad

VII.

Nemergutová

I., II., III., IV., V., VI., VII.
I., III., V., VI.,

Rozlúčka so školským
rokom - program

VI.

Všetci vychovávatelia
Kušnírová, Krúpová,
Matečková, Kováčová
Krúpová

Nedostatky
Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách kvôli ochoreniu Covid 19 boli zrušené viaceré plánované aktivity.

