
 
 
 

Vyhodnotenie 
16. ročníka celoslovenského projektu 

„Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ 
k Medzinárodnému dňu školských knižníc  

26. októbra 2020 
 

Celoslovenský projekt sa konal pod záštitou 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

 
 
Dňa 2. septembra 2020 vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave 16. ročník 
celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ 
k Medzinárodnému dňu školských knižníc 26. októbra 2020 na tému „Radosť ukrytá 
v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou“. 
 
Cieľ celoslovenského projektu 
Cieľom celoslovenského projektu bolo zábavnými formami práce s knihou podporiť u žiakov 
dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. 
 
Propagácia celoslovenského projektu 
Celoslovenský projekt propagovala Slovenská pedagogická knižnica, vyššie územné celky, 
školské úrady a okresné úrady v sídle kraja – odbory školstva, informačný portál Ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a informačný portál InfoLib. 
 
Priebeh celoslovenského projektu 
Školská knižnica, ktorá sa chcela zúčastniť celoslovenského projektu, bola povinná: 

 Vyplniť do 21. októbra 2020 elektronickú prihlášku, ktorá bola dostupná na 
webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice: 
http://spgk.sk/?16-rocnik-celoslovenskeho-projektu-najzaujimavejsie-podujatie-
skolskej-kniznice-prihlaska 
 

 Zorganizovať podujatie k Medzinárodnému dňu školských knižníc práve dňa 
26. októbra 2020 na tému „Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania 
školskou knižnicou“. 

 

 Poslať stručný popis podujatia v rozsahu 3 – 5 strán textu vo formáte A4 v programe 
Word klasickou poštou najneskôr do 6. novembra 2020 na adresu Slovenská 
pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava spolu s predpísanými povinnými 
údajmi. 

 
 Prihlásiť do celoslovenského projektu len jedno podujatie. 

 
 Byť zriadená v súlade s platným právnym stavom. 



Odporúčanie 
Školským knižniciam sa odporúčalo, aby na svoje podujatie pozvali rodičov žiakov, 
zriaďovateľa školy, predstaviteľov miestnej samosprávy, poprípade iných členov miestnej 
komunity. 
 
Vyhodnotenie celoslovenského projektu 
Do celoslovenského projektu sa do 21. októbra 2020 prihlásilo 129 školských knižníc 
v základných školách a stredných školách. Na základe skutočnosti, že z dôvodu zhoršenej 
epidemiologickej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19 museli stredné školy a 2. stupeň 
základných škôl počas októbra 2020 prejsť na dištančnú výučbu, mnoho školských knižníc 
v základných školách a stredných školách, ktoré mali pripravené podujatie pre starších 
žiakov, z uvedeného dôvodu ho nemohli zorganizovať. Oslavu Medzinárodného dňa 
školských knižníc reálne zorganizovalo 56 školských knižníc v základných školách 
a stredných školách s celkovým počtom 7 002 účastníkov podujatí. 
 
Kritériá hodnotenia celoslovenského projektu 
Odborná porota, zložená zo zástupcu vyhlasovateľa celoslovenského projektu a dvoch 
zástupcov školských knižníc, nehodnotila podujatie 3 školským knižniciam. Dôvodom ich 
vyradenia z hodnotiaceho kola boli formálne chyby (nezriadenie školskej knižnice v súlade 
s platným právnym stavom, nedodržanie termínu podujatia). Do hodnotiaceho kola 
celoslovenského projektu postúpilo 53 školských knižníc. 
 
Odborná komisia hodnotila podujatia v troch kategóriách. V kategórii A hodnotila, či bolo 
podujatie v súlade s vyhlásenou témou „Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania 
školskou knižnicou“, a to hodnotiacimi známkami v škále od 0 bodov do 20 bodov. 
V kategórii B hodnotila originalitu a vtipnosť realizovaného podujatia, a to hodnotiacimi 
známkami v škále od 0 bodov do 20 bodov. V kategórii C hodnotila úroveň popisu 
podujatia po formálnej stránke – úplnosť povinných údajov, a to hodnotiacimi známkami 
v škále od 0 bodov do 10 bodov. 
 
Po sčítaní bodov udelených jednotlivými členmi odbornej komisie bolo určené výsledné 
poradie zúčastnených školských knižníc. 
 
Cena celoslovenského projektu 
Víťazom celoslovenského projektu venovala Slovenská pedagogická knižnica knižné 
publikácie v celkovej sume 2 000 € do ich školských knižníc na základe ich vlastného 
výberu. 
 
Víťazi celoslovenského projektu 
 
1. miesto – Základná škola, Nesvady 
Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom Kufrík plný radosti. Samotné podujatie 
tvorilo množstvo rôznych vtipných a originálnych aktivít, ktoré boli zamerané na podporu 
kreatívneho čítania a na interaktívnu prácu s rozprávkovými knihami. Zároveň všetky aktivity 
boli rozdelené do piatich blokov, v ktorých žiaci pod vedením rozprávkových bytostí, ako boli 
Ježibaba, trpaslík a Červená čiapočka, zábavnou a hravou formou riešili jednotlivé úlohy. 
Napríklad vyhľadávali názvy kníh, mená spisovateľov, prekladateľov a ilustrátorov, 
prekladali české slová do slovenčiny, čítali úryvky z rozprávkových kníh a odpovedali na 
otázky súvisiace s prečítaným textom z rozprávok, písali list pre dobrú princeznú Arabelu, 
riešili rozmanité slovné hlavolamy a vedomostné literárne kvízy. Takisto si urobili slávnostnú 



módnu prehliadku rozprávkových bytostí. Žiaci ukončili podujatie maľovaním obrázkov a 
písaním odkazov a prianí pre svoju školskú knižnicu, ktoré vkladali do svojho kufríka radosti.  
 
2. miesto – Základná škola, Lok 
Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom Čítame, tvoríme, hráme sa a učíme. 
V prvej časti podujatia žiaci tvorili papierovú knihu z listov, ktoré vypracovali buď 
samostatne, alebo v skupine v rámci svojej triedy. Zábavné úlohy boli diferencované podľa 
ročníkov, čitateľských zručností žiakov a zároveň súviseli s príbehmi z knihy Mimi a Líza. 
Napríklad prváci vyfarbovali rozprávkové postavy, ktoré vystupovali v uvedenom príbehu. 
Druháci doplňovali vynechané slová z úryvku uvedenej knihy a navrhovali nový obal tejto 
rozprávkovej knihy. Tretiaci a štvrtáci písali blahoželanie k narodeninám pre jednu 
z hlavných postáv príbehu a odpovedali na kvízové otázky zo spomínanej  knihy. Z najlepšie 
vypracovaných úloh a kresieb napokon vytvorili papierovú knižku. V druhej časti podujatia 
vybraní žiaci z 2. a 4. ročníka nahlas čítali úryvok z knihy Mimi a Líza a s pomocou učiteľov 
nahrávali svoje čítanie. Ostatní žiaci pracovali na obrázkoch súvisiacich so spomínaným 
rozprávkovým príbehom. Odfotené obrázky v logickom slede stiahli do počítača a doplnili 
zvukovou nahrávkou. Záver celodennej aktivity zavŕšili spoločným pozeraním vytvorenej 
papierovej knižky a vypočutím ich žiackej audioknižky. 
 
3. miesto – Spojená škola internátna, Bytča 
Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom V krajine rozprávok, v rámci ktorého 
realizovala rôzne originálne, vtipné a inšpirujúce aktivity zamerané na podporu kreatívneho 
čítania a na prácu s knihou. Na začiatku podujatia si žiaci spoločne prečítali rozprávku 
O drevenom zámočku a následne si v kostýmoch zvieratiek zahrali rozprávkový príbeh. Nato 
triedu prípravného a prvého ročníka navštívil rozprávkový trpaslík Hugo, ktorý si spolu so 
žiakmi s využitím papierových bábok zahral rozprávku O kohútikovi a sliepočke a rozprával 
sa s nimi o význame čítania, o ich obľúbených rozprávkach a o školskej knižnici. Žiaci 2. a 3. 
ročníka si prečítali Rozprávku o veľkej repe. Potom si vypočuli audio nahrávku spomínanej 
rozprávky a pokúsili sa o jej dramatizáciu. Nakoniec na motívy rozprávkového príbehu 
kreslili ilustrácie. Žiaci zo 4. ročníka si prečítali rozprávku Červený hrebienok, ktorú 
následne zdramatizovali. Takisto nakreslili farebné obrázky s kohútikom a myškami. A navyše 
aj  vytvorili leporelo o chránených zvieratkách. 
 
4. miesto – Špeciálna základná škola, Trstín 
Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom S knihou je deň krajší. V úvode 
podujatia oboznámila školská knihovníčka prítomných so vznikom a históriou osláv 
Medzinárodného dňa školských knižníc. Následne predstavila život a tvorbu slovenského 
básnika romantizmu Andreja Sládkoviča a pomocou powerpoitnovej prezentácie a s využitím 
bohatej kolekcie fotografií priblížila aj najdôležitejšie udalosti z jeho života a najznámejšie 
diela, ako sú Detvan, Marína a Nehaňte môj ľud. V ďalšej časti podujatia vystúpil riaditeľ 
školy s prednesom veršov z básnickej skladby Marína. Po prednese nasledovala žiacka 
diskusia o Sládkovičovej tvorbe, výroba knižky o živote, láskach a literárnych dielach 
spisovateľa a spoločné pozretie si videa so zrapovanými básnickými veršami z Maríny. Potom 
prebiehalo podujatie formou súťaže v recitácii poézie a prózy dvanástimi žiačkami. Po 
vyhodnotení súťaže ešte vystúpili žiačky 2. a 3. ročníka s divadelným predstavením 
Snehulienka a sedem trpaslíkov.  
 
5. miesto – Základná škola, Májové námestie, Prešov 
Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom Hovoriť striebro, čítať zlato, v rámci 
ktorého sa každá trieda venovala čítaniu kníh rôznych žánrov,  dramatizácii príbehov 



a rozmanitým zábavným úlohám podľa vopred pripraveného scenára. Napríklad prváci 
a druháci si zahrali hru na slovnú reťaz, prečítali si rozprávku Rukavička, ktorú aj ilustrovali 
a zdramatizovali a navyše pred spolužiakmi aj odprezentovali svoju obľúbenú knihu. Tretiaci 
pracovali so slovenskými prísloviami a porekadlami. Zisťovali ich pôvod a hľadali ich 
uplatnenie v súčasnosti. Štvrtáci na základe prečítaných textov o Veľkomoravskej ríši zostavili 
vedomostný kvíz k danej problematike a kreslili šperky a obydlia z čias Veľkej Moravy. 
Takisto sa zoznamovali s pranostikami a objavovali ich múdrosť. Navyše niektorí vo vopred 
pripravenom kostýme hlavnej postavy čítali svojim rovesníkom zo svojej najobľúbenejšej 
knihy. Podujatie bolo ešte doplnené takzvanou zlatou reťazou s prísloviami, porekadlami, 
pranostikami, veršovankami a hádankami. Reťaz visela na hlavnej chodbe školy a jej cieľom 
bolo umocniť u žiakov radosť z čítania a vzdelávania školskou knižnicou. 
 
6. miesto – Základná škola s materskou školou, Krasňany 
Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom Pod lupou starých detských kníh – 
návrat do minulosti. Samotné podujatie realizovala vo forme projektového dňa, ktorý bol celý 
vyplnený množstvom vtipných a originálnych aktivít zameraných na podporu kreatívneho 
čítania a vzdelávania v jednotlivých triedach. Napríklad prváci sa vydali na fiktívnu 
prechádzku po literárnej mape Európy. Najskôr sa zastavili v Prahe, v hlavnom meste Českej 
republiky, kde sa zoznámili s českým spisovateľom Karlom Čapkom a jeho rozprávkami. 
Následne sa zastavili vo Varšave, v hlavnom meste Poľskej republiky, kde objavili poľských 
spisovateľov Alexandra a Danielu Mizielinskych a ich diela. Potom sa zastavili v Budapešti, 
v hlavnom meste Maďarskej republiky, kde sa oboznámili s tvorbou spisovateľky Evy 
Janikovszkej. Poslednou ich zastávkou bolo Rakúsko, kde v jeho hlavnom meste vo Viedni 
našli spisovateľku detských kníh Christine Nöstinger. Svoje literárne putovanie ukončili 
poznávaním rozprávkových bytostí z jednotlivých štátov Európy a vyrábaním štátnych vlajok 
navštívených krajín. Druháci si zahrali dramatizáciu vopred naštudovaného diela Jano od 
Fraňa Kráľa. Tretiaci i štvrtáci takisto tvorivo pracovali s rôznymi literárnymi textami 
a plnili rozličné zábavné úlohy.  
 
7. miesto – Základná škola, Lipová, Spišská Nová Ves 
Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom Zrodila sa kniha. V úvode podujatia si 
všetci žiaci pozreli prezentáciu Ako vzniká kniha, ktorá pútavou formou priblížila žiakom 
prácu spisovateľa, ilustrátora, prekladateľa, vydavateľa, kníhkupca a školského knihovníka. 
Nato nasledovala živá žiacka diskusia k danej téme. Potom jednotlivé ročníky začali 
realizovať vopred pripravené zábavné aktivity. Napríklad 1. ročník tvoril takzvanú knihu 
v kocke. Žiaci nakreslili na výkres ilustrácie rozprávky, ktoré potom prilepili po stranách 
kociek rôznej veľkosti. 2. ročník s využitím logickej hry domino si zahral hru domino kniha. 
3. ročník maľoval na papierové tašky, do ktorých sa balia knihy v kníhkupectvách, 
rozprávkové postavičky. 4. ročník tvoril vlastný rozprávkový kalendár na školský rok 
2020/2021. Žiaci na výkresy nakreslili buď rozprávkové motívy z jednej rozprávky, alebo 
každú stranu kalendára venovali inej rozprávke. 
 
Zvláštne ceny celoslovenského projektu 
 
Klub mladých čitateľov Albatros (www.kmc.sk) venoval Základnej škole na Tribečskej 
v Topoľčanoch, ktorá sa umiestnila ako prvá základná škola mimo poradia víťazov, knihy 
v hodnote 150 € do jej školskej knižnice. 
Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom Objavujme poklady v našej školskej 
knižnici, v rámci ktorého žiaci plnili rôzne zaujímavé aktivity, ktoré boli najskôr spojené so 
zábavnou a hravou prácou s knihami v jednotlivých triedach a potom v školskej knižnici. 



Napríklad prváci objavovali krásu rozprávky Dedko repku zasadil prostredníctvom jej 
dramatizácie. Druháci na motívy knihy Marína a povaľači tvorili krátke básne a maľovali 
hlavné postavy z príbehu. Tretiaci pracovali s knihou Matilda a vyhľadávali na internete 
informácie o jej autorovi. Štvrtáci čítali knihu Slávnosť u Pipi Dlhej Pančuchy, súťažili 
v literárnom kvíze a písali päť veršové básne. V školskej knižnici sa realizovalo zážitkové 
čítanie z knihy Dobrý deň, opica Škorica v podaní žiakov 2. ročníka a dramatizácia príbehu 
Betky Bábikovej z knihy Analfabeta Negramotná v podaní žiakov 4. ročníka. 
 
Vydavateľstvo Tatran (www.slovtatran.sk) venovalo Základnej škole s materskou školou 
Jána Bakossa v Banskej Bystrici, ktorá sa umiestnila ako druhá základná škola mimo 
poradia víťazov, knihy v hodnote 150 € do jej školskej knižnice. 
Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom Potteriáda s cieľom nielen žiakov 
zabaviť, ale ich aj vtiahnuť do sveta kníh a ich hrdinov prostredníctvom interaktívnych úloh. 
Každá vyučovacia hodina bola venovaná jednej z fakúlt čarodejníckej školy v Rokforte z knihy 
Harry Potter. Napríklad v rámci fakulty Bifľmor žiaci vyhľadávali vybrané slová v knihe. 
V rámci fakulty Bystrohlav žiaci hádali šifry, lúštili hlavolamy a literárne tajničky. V rámci 
fakulty Chrabromil chlapci pracovali s knihou Peter Sagan – Môj svet a na internete 
vyhľadávali o ňom ďalšie informácie. Naopak dievčatá sa inšpirovali Dominikou Cibulkovou 
v knihe Tenis je môj život.  
 
ŠEVT, a. s., (www.sevt.sk/firstnews) venoval Súkromnej spojenej škole na Starozagorskej 
v Košiciach, ktorá sa umiestnila ako prvá stredná škola mimo poradia víťazov, 50 výtlačkov 
anglických novín First News z Veľkej Británie z ročníka 2019/2020 v hodnote 150 € do 
jej školskej knižnice. 
Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom Knižní bádatelia, v rámci ktorého žiaci 
realizovali tvorivé aktivity s knihami. Napríklad prváci najskôr na výkres nakreslili výjav zo 
svojej obľúbenej rozprávky a potom jednotlivé výkresy spojili do jedného leporela s cieľom 
oboznámiť ostatných čitateľov školskej knižnice s ich obľúbenými rozprávkovými hrdinami. 
Druháci pre svojich spolužiakov pripravili literárny vedomostný kvíz o ich obľúbených 
knižných príbehoch. Tretiaci a štvrtáci si do školy priniesli knihy s ich obľúbenými knižnými 
hrdinami a svojim spolužiakom ich v krátkosti predstavili. Každý žiak aj následne nakreslil 
svojho knižného hrdinu, aby svojich rovesníkov inšpiroval k návšteve školskej knižnice 
a k čítaniu umeleckých diel.  
 
Knižná edícia pre malých čitateľov Stonožka (www.stonozka.sk) venovala Spojenej škole 
v Lendaku, ktorá sa umiestnila ako tretia základná škola mimo poradia víťazov, knihy 
v hodnote 80 € do jej školskej knižnice. 
Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom Maľovanou cestou k spisovateľom, a to 
vo forme projektového dňa určeného pre dištančné vzdelávanie žiakov 2. stupňa. Vyučujúci 
počas dňa vytvorili videá, ktoré postupne umiestňovali na webovom sídle školy. Žiaci po 
vzhliadnutí každého videa vypracovali určené čitateľské aktivity, následne sa online pripájali 
a svojim triednym učiteľom referovali získané poznatky. Napríklad v rámci prvého videa 
posielali žiakom oslovení súčasní detskí spisovatelia a rôzne mediálne osobnosti krátke 
pozdravy, aby zvýraznili dôležitosť čítania. V rámci druhého videa sa žiakom prihovárali 
bývali žiaci školy, aby sa podeli o radosť z čítania a vzdelávania sa. Súčasťou tretieho videa 
boli tvorivé úlohy zamerané na maľované čítanie. Spestrením projektového dňa bolo štvrté 
video. Išlo o interaktívny kvíz, ktorý bol zameraný na zistenie vzťahu žiakov, pedagógov 
i nepedagogických zamestnancov  k čítaniu a ku knihám.  
 



Knižná edícia pre mladých čitateľov YOLI (www.yoli.sk) venovala Spojenej škole 
internátnej na Nám. Štefana Kluberta v Levoči, ktorá sa umiestnila ako druhá stredná 
škola mimo poradia víťazov, knihy v hodnote 80 € do jej školskej knižnice. 
Školská knižnica zorganizovala podujatie pod názvom Čitáreň s cieľom upevniť u žiakov 
poznanie, že knihy sú veľkým zdrojom informácií, a naučiť ich získané informácie triediť 
a zaznamenávať. Na jednotlivých vyučovacích hodinách vyučujúci spolu so žiakmi živo 
diskutovali o poslaní školskej knižnice a vždy si prečítali aj úryvok z požičanej knihy zo 
školskej knižnice. Nakoniec spoločne vypísali záznamový hárok o prečítanej knihe a uviedli, 
čo zaujímavé sa v knihe dozvedeli. 
 
Poďakovanie školským knižniciam 
Naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na príprave, propagácii a realizácii osláv 
Medzinárodného dňa školských knižníc 26. októbra 2020 vo svojich základných školách 
a stredných školách a ktorí sa zúčastnili originálnych, vtipných a zábavných čitateľských 
aktivít. Rovnako im patrí vďaka za to, že vytvorili príležitosť pre každého účastníka, aby 
mohol prispieť svojou inšpiráciou a svojimi vedomosťami k originálnemu priebehu podujatia 
a zároveň v ňom mohol prejaviť svoj osobný talent. 
Všetkým oceneným školským knižniciam úprimne gratulujeme. 
 
Špeciálne poďakovanie  
Osobitne ďakujeme Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
za prevzatie záštity nad 16. ročníkom celoslovenského projektu „Najzaujímavejšie podujatie 
školskej knižnice“. 
 
Veľkú vďaku vyjadrujeme aj partnerom celoslovenského projektu, a to Klubu mladých 
čitateľov Albatros (www.kmc.sk), Vydavateľstvu Tatran (www.slovtatran.sk), ŠEVT, a. 
s., (www.sevt.sk/firstnews), Knižnej edícii pre malých čitateľov Stonožka 
(www.stonozka.sk) a Knižnej edícii pre mladých čitateľov YOLI (www.yoli.sk). 
 
Odborný garant celoslovenského projektu 
Mgr. Rozália Cenigová, ústredná metodička pre školské knižnice 
Slovenská pedagogická knižnica, Hálova 6, 851 01 Bratislava 
Tel.: 02/68 20 86 10, e-mail: rozalia.cenigova@spgk.sk 
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Hodnotiaca tabuľka 
 

Poradie 
Číslo 
podujatia Názov a sídlo školy Počet bodov 

1 18 
Základná škola 
ul. Komenského 21 
946 51 Nesvady 

150 

2 52 
Základná škola 
Hlavná 10 
935 38 Lok 

147 

3 9 
Spojená škola internátna 
Mičurova 364/1 
014 01 Bytča 

145 

4 3 
Špeciálna základná škola  
Trstín 335 
919 05 Trstín 

141 

5 8 
Základná škola 
Májové námestie 1 
080 01 Prešov 

139 

6 24 
Základná škola s materskou školou 
Krasňany 19 
013 03 Krasňany 

138 

7 51 
Základná škola  
Lipová 13 
052 01 Spišská Nová Ves 

135 

8 31 
Základná škola 
Tribečská 1653/22 
955 01 Topoľčany 

132 

9 30 
Základná škola s materskou školou  
Jána Bakossa 
Bakossova 5 
974 01 Banská Bystrica 

130 

10 7 
Spojená škola 
Školská 535/5 
059 07 Lendak 

127 

11 10 
Základná škola s materskou školou 
Porúbka 20 
072 61 Porúbka 

122 

12 47 
Súkromná spojená škola 
Starozagorská 8 
040 23 Košice 

116 

13 17 
Základná škola 
Školské námestie 399/2 
906 38 Rohožník 

114 

13 29 
Základná škola Jána Palárika 
Majcichov 536 
919 22 Majcichov 

114 

13 48 
Základná škola s materskou školou 
Lipové námestie 296/28 
992 01 Modrý Kameň 

114 

14 2 
Základná škola 
Stredisková 2735/5 
962 21 Lieskovec 

113 

14 13 
Základná škola Jána Amosa Komenského 
Nová cesta 9 
941 10 Tvrdošovce 

113 

15 12 
Základná škola s materskou školou 
Rakovec nad Ondavou 2 
072 03 Rakovec nad Ondavou 

112 



15 28 
Základná škola s materskou školou  
Skačany 539 
958 53 Skačany 

112 

15 32 
Základná škola 
Vajanského 93 
900 01 Modra 

112 

15 33 
Základná škola 
Lesnícka 1 
080 05 Prešov 

112 

15 35 
Základná škola s materskou školou  
Štefana Ďurovčíka 
Palín 104 
072 13 Palín 

112 

15 42 
Základná škola 
Odorín 65 
053 22 Odorín 

112 

15 49 
Základná škola s materskou školou Slovenského 
učeného tovarišstva 
Veľké Rovné 302 
013 62 Veľké Rovné 

112 

16 16 
Základná škola Štefana Závodníka 
Pružina 408 
018 22 Pružina 

110 

16 19 
Základná škola 
Saratovská 85  
934 05 Levice 

110 

16 20 
Základná škola 
Ulica P. J. Šafárika 3 
971 01 Prievidza 

110 

16 46 
Základná škola s materskou školou 
Krivany 1 
082 71 Krivany  

110 

17 21 
Základná škola s materskou školou 
Stankovany 330 
034 92 Stankovany 

109 

17 44 
Základná škola 
Obchodná 5 
078 01 Sečovce 

109 

18 4 
Spojená škola internátna 
Nám. Štefana Kluberta 2 
054 01 Levoča 

108 

19 27 
Základná škola 
Sľažany 122 
951 71 Sľažany 

107 

19 55 
Základná škola s materskou školou 
Udiča 248 
018 01 Udiča 

107 

20 5 
Základná škola s materskou školou 
Železničná 245 
049 16 Jelšava 

106 

20 6 
Spojená škola 
J. Fabiniho 3  
052 01 Spišská Nová Ves 

106 

20 15 
Základná škola  
Čaklov 495 
094 35 Čaklov 

106 

20 26 
Základná škola 
Ul. Komenského 2666/16 
069 01 Snina 

106 



20 50 
Základná škola 
Pugačevova 1381/7 
066 01 Humenné 

106 

20 53 
Základná škola s materskou školou 
Malonecpalská ulica 206/37 
971 01 Prievidza 

106 

20 54 
Základná škola Jána Majku  
Jána Majku 695  
925 63 Dolná Streda 

106 

21 14 
Základná škola 
Školská 212/19  
059 92 Huncovce 

101 

21 23 
Základná škola 
Poľný Kesov 69 
951 15 Poľný Kesov 

101 

21 34 
Základná škola s materskou školou 
Komenského 279/32 
026 01 Dolný Kubín 

101 

22 41 
Špeciálna základná škola pre žiakov 
s telesným postihnutím 
Matúškova 1631 
026 01 Dolný Kubín 

100 

22 56 
Základná škola 
Sokoľany 147  
044 57 Sokoľany 

100 

23 22 
Základná škola s materskou školou 
Školská 5 
956 21  Jacovce 

99 

24 1 
Základná škola 
Severná 21 
045 01 Moldava nad Bodvou 

97 

24 11 
Základná škola 
Devínska 12 
040 01 Nové Zámky 

97 

24 36 
Základná škola 
L. Kossutha 580/56 
077 01 Kráľovský Chlmec 

97 

24 40 
Základná škola 
Nám. kpt. Nálepku 12 
082 04 Drienov 

97 

25 39 
Základná škola 
Starohorská 8 
946 56 Dulovce 

95 

26 37 
Stredná odborná škola hotelových služieb  
a obchodu 
Zdravotnícka 3 
942 02 Nové Zámky 

93 

27 45 
Základná škola 
Ul. M. R. Štefánika 17 
965 01 Žiar nad Hronom 

91 

  25 
Základná škola 
Školská ulica 897/8 
951 15 Mojmírovce 

0 

  38 
Stredná odborná škola pedagogická  
sv. Andreja-Svorada a Benedikta 
Ul. 1. mája 7 
911 01 Trenčín 

0 

  43 
Gymnázium 
Ľ. Štúra 26 
071 01 Michalovce 

0 

 


