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o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Základnej školy, Hlavná 209,  Zemplínska Teplica  

za školský rok 2020/2021 

 

 

 

 

Vypracovaná v zmysle Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu 

správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení a Metodického usmernenia MŠ SR č.10/2006-R k Vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z.z. 

 

 

 

 

 

Prerokovaná v pedagogickej rade školy dňa 27.08.2021. 

 

Prerokovaná v Rade školy dňa 28.10.2021. 

 

Rada školy odporúča / neodporúča zriaďovateľovi na schválenie. 

 

Schválená zriaďovateľom dňa  

 

 

 

 

 

Predkladá: Mgr. Marcela Stančíková, riaditeľka školy. 

 

 

 



Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola 

Adresa školy Hlavná 209, 076 64 Zemplínska Teplica 

Telefón 056/6796214; 0911 216 302 

E-mail skola.teplica@gmail.com 

Web zszteplica.edupage.org 

Zriaďovateľ Obec Zemplínska Teplica 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 Titl., priezvisko, meno telefón 

Riaditeľka školy Mgr. Stančíková Marcela 0911 216 302 

Zástupca RŠ Mgr. Varga Michal 056/6796214 

 

Rada školy 

Pedagogickí zamestnanci Mgr. Hanuľová Blanka - predsedníčka 

 Mgr. Vargová Lívia - podpredsedníčka 

Nepedagogický zamestnanec Miňo Ján 

Zástupcovia rodičov Gašparová Dominika 

 Gavurová Michaela 

 Ing. Meglésová Daniela 

 Timová Terézia 

Zástupcovia zriaďovateľa Kočišová Jolana 

 doc. Ing. Molnár Ján, PhD. 

 JUDr. Remeš Miloš 

 Spišák Peter 

 

 

Údaje o počte žiakov 

 

Počet žiakov školy: 315 

Počet tried: 19 

 

Podrobnejšie informácie: 

Ročník: 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried 1 2 2 2 2 3 2 3 1 1 19 

Počet žiakov 11 41 30 39 36 52 42 33 16 15 315 

Z toho ŠVVP    3 4 15 17 23 5 5 72 

Z toho v ŠKD  10 5 3 3      21 

 

 

Zapísaní žiaci ZŠ 

 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: spolu 31 / počet dievčat 14 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: spolu 39 / počet dievčat 17 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: spolu 4 / počet dievčat 1 

Skutočný počet žiakov 0.ročníka k 15.9.2020: spolu 10 / počet dievčat 5 
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Ukončenie školskej dochádzky v ZŠ k 30.6.2021 

 Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 

Počet žiakov 0 1 1 7 6 15 30 

 

 

 Gym 

8.ročné 

Gym 

5.ročné 

Gym 

4.ročné 

SOŠ SOŠ 

3.ročný 

odbor 

SOŠ 

2.ročný 

odbor 

Spolu 

Prihlásení    11 1 13 25 

Prijatí    11 1 13 25 

% úspešnosti    100 100 100 100 

Do prac.pomeru       5 

 

Klasifikácia tried 

trieda ANJ BIO DEJ FYZ GEG CHE INF MAT OBN PDA PVO 

0.A            

1.A            

1.B            

2.A        2,47   2,27 

2.B        3,71   4,07 

3.A 2,81      1,69 2,5  2,5  

3.B 3,87      2,93 3,6  3,73  

4.A 2,14      1,38 2,1  1,76  

4.B 2,64      3,29 3,57  3,71  

5.A 1,76 2,65 2,29  2,41  1,59 2,76    

5.AS       1,44 3,11    

5.B 3,69 3,08 3,77  2,85  3,15 3,85    

6.A 2,62 2,76 2,9 2,86 2,86  2,19 3,05 2   

6.AS       2,64 2,45    

7.A 2,71 2,79 2,57 2,71 2,71 2,57 2,14 2,93 1,93   

7.AS+8.AS  4 4 3,67 3,25  2,67 3,83 2,33   

7.BS+9.AS  2,67 2,67 3,58 2,83 4 2,42 3,08 2,08   

8.A 3,8 3,4 2,9 2,6 3,6 3,2 2,4 3,4 2   

9.A 1,75 2,5 2,25 2,58 2,67 1,67  3 1,25   

priemer 2,78 2,98 2,92 3,00 2,90 2,86 2,30 3,09 1,93 2,93 3,17 

 

trieda SJL SPR VLA 

0.A  1,18  

1.A  1,05  

1.B  1,06  

2.A 2,6 1  

2.B 3,86 1,29  

3.A 2,69 1 2,25 

3.B 3,73 1,4 3,73 

4.A 2,48 1 2,14 

4.B 3,71 1,07 3,86 

5.A 2,53 1  

5.AS 2,89 1,33 1,89 

5.B 4 1,08  



6.A 2,81 1  

6.AS 2,64 1,73 2,36 

7.A 2,79 1  

7.AS+8.AS 3,75 1,42  

7.BS+9.AS 3,17 1,25  

8.A 3,3 1  

9.A 2,58 1  

priemer 3,10 1,15 2,71 

 

 

Prospech žiakov 

trieda počet prospeli neprospeli neklasifikovaní 

0.A 11 11 0 0 

1.A 23 21 2 0 

1.B 18 16 2 0 

2.A 16 15 0 1 

2.B 14 13 1 0 

3.A 19 16 0 3 

3.B 19 15 0 4 

4.A 21 21 0 0 

4.B 15 14 0 1 

5.A 20 17 0 3 

5.AS 9 9 0 0 

5.B 22 13 0 9 

6.A 31 21 0 10 

6.AS 11 11 0 0 

7.A 15 14 0 1 

7.AS+8.AS 12 10 2 0 

7.BS+9.AS 12 12 0 0 

8.A 13 10 0 3 

9.A 12 12 0 0 

 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zameškané 

hod. 

Zameškané 

hod./ žiak 

Ospravedlnené 

hodiny 
Ospr./žiak 

Neospravedlnené 

hodiny 
Neospr./žiak 

0.A 11 2444 231,56 1687 159,38 757 72,18 

1.A 22 2721 126,14 2521 116,98 200 9,15 

1.B 18 3560 197,78 2973 165,17 587 32,61 

2.A 16 3287 219,13 3180 212,00 107 7,13 

2.B 14 3458 247,00 2530 180,71 928 66,29 

3.A 19 2231 143,74 2119 136,72 112 7,02 

3.B 19 3942 262,80 3162 210,80 780 52,00 

4.A 21 3213 153,00 3148 149,90 65 3,10 

4.B 15 3400 242,86 2909 207,79 491 35,07 

5.A 20 1502 88,35 1485 87,35 17 1,00 

5.AS 9 1680 186,67 1355 150,56 325 36,11 

5.B 22 1585 121,92 1471 113,15 114 8,77 



6.A 31 3082 146,76 2991 142,43 91 4,33 

6.AS 11 2785 253,18 2065 187,73 720 65,45 

7.A 15 2624 187,43 2605 186,07 19 1,36 

7.AS+8.AS 12 2423 201,92 2061 171,75 362 30,17 

7.BS+9.AS 12 2824 235,33 2499 208,25 325 27,08 

8.A 13 3081 308,10 3003 300,30 78 7,80 

9.A 12 1822 151,83 1822 151,83 0 0,00 

 

 

Výsledky externých meraní 

 

Testovanie T5 a T9 bolo zrušené MŠVVaŠ SR pre mimoriadnu situáciu v súvislosti 

s ochorením na COVID-19. 

 

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individuálne integrovaných 

Nultého ročníka 1 11  

Prvého ročníka 2 40  

Bežných tried 12 217 27 

Špeciálnych tried 4 44  

 

 

Zamestnanci 

Pracovný pomer pedagogický a odborný 

zamestnanec 

nepedagogický zamestnanec 

TPP 25 9 

DPP 4 1 

Znížený úväzok 2 0 

ZPS 1 2 

 

Kvalifikovanosť pedagogických a odborných pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 24 24 

vychovávateľov 0 1 1 

asistentov učiteľa 0 3 3 

odborný zamestnanec 0 1 1 

spolu 0 29 29 

 

 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet prihlásených Počet ukončených 

aktualizačné 45 45 

funkčné 1 1 

špecializačné 0 0 

 

 



Údaje o ďalšom vzdelávaní zamestnancov školy: 

 Mgr. Dobošová – porady výchovných poradcov – CPPPaP Trebišov, 

 Mgr. Varga – Príprava vedúcich pedagogických zamestnancov, MPC Košice, 

 Školenie o ochrane osobných údajov – všetci zamestnanci školy, ktorí prichádzajú do 

styku s osobnými údajmi žiakov, zákonných zástupcov a zamestnancov školy, 

 Individuálne online vzdelávania a webináre pre pedagogických zamestnancov. 

 

 

Metodické orgány 

 predseda počet členov 

MZ 1. – 4.ročník Mgr. Krištofová Zuzana 11 

PK Jazyk a komunikácia, Človek a 

hodnoty 

PaedDr. Grešlíková Zuzana 8 

PK Matematika a práca s informáciami, 

Človek a príroda, Človek a svet práce 

Ing. Micák Ján 6 

PK Človek a spoločnosť, Umenie 

a kultúra, Zdravie a pohyb 

Mgr. Horváthová Blanka 8 

MZ 2. – 9. ročník ŠT Mgr. Štefanišinová Erika 9 

 

 

Vyhodnotenie plánu práce zasadnutí MZ 1. – 4. ročníka 

- zasadnutia boli realizované podľa plánu práce MZ buď prezenčne, alebo prostredníctvom 

aplikácií Zoom a Messenger, okrem plánovaných stretnutí na ktorých boli účastní všetci 

členovia, boli stretnutia realizované aj neformálne, bez záznamov podľa aktuálnych potrieb.   

- ciele práce MZ vychádzali zo základných dokumentov ŠVP, ŠkVP, PPŠ, Školský 

sprievodca rokom, všetkých aktuálne platných legislatívnych dokumentov, pokynov a 

aktuálnych usmernení Ministerstva školstva.  

- členovia diskutovali o RUP na nasledujúci školský rok, o presunoch učiva v ŠkVP, 

o skúsenostiach s učebnicami, ktoré boli používané vo výchovno-vzdelávacom procese, 

skúsenostiach z dištančnej výučby, o postupe práce pri žiakoch, u ktorých sa vyskytli defekty 

vo vzdelávaní, kritériách hodnotenia, napĺňaní jednotlivých plánov prácu MZ, príprave 

školských aktivít, vymieňali si svoje skúsenosti zo vzdelávaní. 

- zo zasadnutí boli vyhotovené zápisnice s obsahom rokovania, odporúčaniami a uzneseniami.  

- obsah plánu zasadnutí bol realizovaný a upravovaný podľa aktuálnych možností a potrieb 

vzhľadom na obmedzenia prezenčnej výučby a jej dočasné prerušenie. Obsah a forma 

vzdelávania žiakov bola prispôsobená tomu, či žiaci disponovali alebo nedisponovali  IT 

prostriedkami. Situácii boli prispôsobené aj kritéria hodnotenia, ktoré vychádzali z 

odporúčaní Ministerstva školstva.   

 

Napĺňanie plánu aktivít MZ: 

 

Úlohy nesplnené z dôvodu mimoriadnej situácie: 

 Deň jazykov /Z.: Mgr. Hanuľová - z dôvodu karantény/ 

 Príprava na 1.sv prijímanie /Z.: Mgr. Krištofová - z dôvodu zákazu vychádzania, 

miešania skupín/ 



 10.10. Svetový deň duševného zdravia  /Z.: Mgr. Hanuľová - z dôvodu karantény/ 

 16.10. Svetový deň výživy - Zdravé bruško /Z.: Mgr. Písečná - z dôvodu karantény/ 

 Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov /Z.: tr. učitelia/ 

 Šk. kolo Šaliansky Maťko /Z.: Mgr. Sabová; z dôvodu karantény/ 

 Vianočná akadémia /Z.: Mgr. Sabová, Mgr. Kačuráková; z dôvodu karantény/ 

 Deň vzniku Slovenskej republiky /Z.: Mgr. Písečná; dôvodu karantény/ 

 HUV súťaž šk. kolo Slávik Slovenska /Z.: Mgr. Stašová; z dôvodu karantény/ 

 CVČ hľadá SUPERSTAR /Z.: Mgr. Stašová, Mgr. Kačuráková; z dôvodu zrušenia 

súťaže/ 

 SJL aktivita: Burza kníh /Z.: Mgr. Kristanová; z hygienických dôvodov bola táto aktivita 

nahradená aktivitami mesiaca kníh/  

 13.4. Deň nespravodlivo stíhaných /Z.: Mgr. Kleinová; z dôvodu mimoriadnej situácie/ 

 HUV súťaž: šk. kolo Rómska pieseň /Z.: Mgr. Kačuráková, Mgr. Stašová, p. 

Karchňáková; z dôvodu mimoriadnej situácie/ 

 ČIG aktivita: Z rozprávky do rozprávky /Z.: Mgr. Daňková, z dôvodu mimoriadnej 

situácie/ 

 ČIG aktivita: Starší čítajú mladším /Z.: Mgr. Daňková; z dôvodu nedostatku času/ 

 26.6. Svetový deň boja proti drogám  /Z.: Mgr. Lukáčová; z dôvodu nedostatku času/ 

 

Úlohy splnené: 

 Deň obetí holokaustu a rasového násilia /Zapojili sa: 3.B, 1.B, 2.B, 4.B/ 

 Záložka do knihy spája školy /Zapojili sa: 0.A, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B/ 

 9.10. Svetový deň pošty /Zapojili sa: 4.B, 0.A, 2.B, 3.B / 

 VYV aktivita ŠKD Zdravý životný štýl – výroba plagátu /Zapojili sa: ŠKD/ 

 VYV aktivita: Darček pre starých rodičov /Zapojili sa: ŠKD/ 

 PEČ aktivita: Náš prvý herbár /Zapojili sa: ŠKD/ 

 Tematické karnevalové vyučovanie /Z.: všetci TU; zapojení: 4.A – v rámci dištančnej 

výučby- online fašiangy/ 

 VYV súťaž: História hasičstva /Z.: Mgr. Kristanová; zapojení: Čirip M. 3.A, Štelbacký 

N. 4.A, Buka Dezider 3.B/ 

 SJL súťaž: Šk. kolo Hviezdoslavov Kubín /Z.: Mgr. Sabová; všetci žiaci - 1.A 

nesúťažne, žiaci 2.A, 3.A, 4.A bez vyhlásenia víťaza/ 

 ČIG aktivita: Deň ľudovej rozprávky /Z.: Mgr. Daňková; zapojení: 4.A, 0.A/                         

 ČIG aktivita: Výstavky kníh /Z.: Mgr. Daňková; 1.B, 3.B, 4.B, 0.A, 1.A/                                                         

 8.4. Deň Rómov /Z.: Mgr. Lukáčová, Mgr. Kleinová; zapojení: 0.A, 1.B, 2.B, 3.B, 4.B/ 

 SJL aktivity: Marec – mesiac kníh /Z.: Mgr. Kristanová; ŠKD/ 

 ENV aktivita: Ekoposter /Z.: Mgr. Kristanová; ŠKD/ 

 ČIG súťaž: Mladý spisovateľ /Z.: Mgr. Daňková, zapojení 1.A/ 

 Valentínska pošta /Z.:Mgr. Písečná; 0.A, 1.A, 2.A, 3.A, 4.A, 4.B/ 

 Svetový deň rodiny /Z.: Mgr. Kleinová; zapojení: 0.A,1.A,3.A,4.A,1.B,2.B,3.B/ 

 Deň matiek /Z.: Mgr. Sabová, Mgr. Lukáčová; zapojení: 

0.A,1.A,2,A,3.A,4.A,1.B,2.B,3.B,4.B/  

 31. 5. Svetový deň bez tabaku /Z.: Mgr. Písečná; zapojení: 2.B, 4.B/ 

 Deň detí /Z.: Mgr. Kleinová, Mgr. Hanuľová; 

zapojení:0.A,1.A,2.A,3.A,4.A,1.B,2.B,3.B,4.B/ 

 VYV súťaž: Číslo tiesňového volania 112 a civilnej ochrany/ Z.: Mgr. Kristanová; 

zapojení:1.A,3.A,2.B,3.B,4.B/ 

 



 

Napĺňanie plánu vychádzok, exkurzií a školských výletov: 

Vychádzky boli napĺňané podľa plánu vychádzok, z niektorých bol vyhotovený 

fotodokumentačný materiál, ktorý bol zverejňovaný na web stránke školy. Exkurzie a školské 

výlety nebolo možné uskutočniť z dôvodu trvania mimoriadnej situácie.  

 

EVALVAČNÉ PROSTRIEDKY KVALITY VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO 

PROCESU 

 

Napĺňanie plánu pedagogického pozorovania, otvorených hodín a komentovaných 

hodín: 

Na zlepšovanie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu boli využívané rôzne nástroje : 

Pedagogické pozorovanie, ktoré sa uskutočnilo takmer u všetkých pedagógov prvého 

stupňa /0.A /hospitujúca Mgr. Štefanišinová/, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.B, 4.A, 4.B /hospitujúca 

vedúca MZ/. Z každého pedagogického pozorovania boli vyhotovené predhospitačné 

pohovory, prípravy na hodinu, pozorovacie hárky a autodiagnostické dotazníky, ktoré boli 

prílohami zápisníc MZ. Otvorené hodiny vzhľadom na usmernenia počas trvania mimoriadnej 

situácie neboli napĺňané a tým sa zároveň obmedzila aj plánovaná spolupráca s MŠ 

Zemplínska Teplica. Pedagógovia realizovali aj  komentované hodiny bez vyhotovenia 

záznamu a pravidelne si vymieňali svoje pedagogické skúsenosti. Štvrťročne boli 

vyhodnocované výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov a podľa potreby boli prijímané 

opatrenia. V ťažiskových predmetoch boli realizované vstupné a výstupné testovania, ktoré 

boli vyhodnocované s návrhom na opatrenia  v predmetoch MAT, SJL a ANJ.   

Pedagógovia vypracovali zoznam žiakov, u ktorých identifikovali defekty v oblasti výchovy 

a vzdelávania, s návrhom  na špeciálne vyšetrenie. Zoznam bol prílohou zápisnice MZ. Na 

zlepšenie čitateľských zručností bol členmi MZ vypracovaný návrh aktivít, ktorý bude 

zapracovaný do plánu čitateľskej gramotnosti na nasledujúci školský rok 2021/2022.  

 

FORMA A OBSAH PRÁCE POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE  

Po prerušení prezenčnej formy vyučovania v mesiaci január prešli žiaci prvého stupňa na 

dištančnú formu výučby prostredníctvom aplikácie ZOOM. Pre žiakov, ktorí sa z rôznych 

dôvodov nemohli zúčastňovať na online výučbe boli vyhotovované pracovné listy, ktoré boli 

dostupné aj prostredníctvom aplikácie Edupage, no prioritne boli distribuované 

prostredníctvom asistentiek učiteľa v spolupráci s komunitnými  centrami. Od 1.2.2021 bola 

prevažná väčšina žiakov obce Egreš v karanténe a preto tým, ktorí nemali možnosť 

zúčastňovať sa online vzdelávania nebolo možné distribuovať pracovné listy. Od 1.3.2021 

prevažná časť žiakov nastúpila na prezenčnú formu výučby, žiakom, ktorí nenastúpili na 

prezenčné vyučovanie bol zabezpečený kontakt so školou formou úloh zverejňovaných na 

aplikácii Edupage.  

Podľa usmernení ŠPU obsahom online výučby aj obsahu vypracúvaných pracovných listov 

boli ťažiskové predmety, výchovné predmety boli integrované do obsahu predmetov hlavných 

vzdelávacích oblastí. Počas online vzdelávania mali učitelia vypracovaný rozvrh hodín, 



pracovné listy boli žiakom rozosielané 1 krát v týždni. Pri distribuovaní pracovných listov  

boli vyzdvihnuté  pracovné listy z predchádzajúceho týždňa a následne boli vyhodnocované.  

KRITÉRIA HODNOTENIA 

- účasť na online vzdelávaniach, prípade návratnosť pracovných listov 

- aktívny prístup žiakov k vzdelávaniu,  

- pravidelnosť plnenia a odovzdávania úloh,  

- samostatnosť,  

Pri hodnotení boli zohľadňované: sebahodnotenie žiaka a individuálne možnosti žiakov.  

 

Priebežné hodnotenie: 

Počas dištančného vzdelávania boli pri klasifikácii žiakov zohľadňované ich individuálne 

výkony a známka plnila skôr motivačnú funkciu.  

Záverečné hodnotenie:  

Výchovné predmety (ETV, NBI, VYV, HUV, TSV, PVC) boli vo všetkých ročníkoch 0. – 4. 

ročník hodnotené slovom absolvoval/neabsolvoval.  

Predmety hlavných vzdelávacích oblastí (SJL, MAT, ANJ/ZBN, INF, PDA/PVO, VLA, 

RVK, ZMR, RGM) boli v 0.A, 1.A a 1.B hodnotené slovným hodnotením (komentárom), 

v ostatných ročníkoch klasifikáciou.  

ZAPOJENOSŤ DO DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA 

Do dištančného vzdelávania boli zapojení všetci členovia MZ v rátane asistentov učiteľa a 

sociálnej pedagogičky, ktorí distribuovali pracovné listy. Pri distribúcii pracovných listov sme 

kooperovali s komunitným centrom v Zemplínskej Teplici, Egreši a Obecným úradom Veľké 

Ozorovce. Dištančné vzdelávanie bolo ukončené po znovuotvorení školy dňa 1.3.2021. 

Učitelia uplatňovali hravú, zážitkovú formu vzdelávania, obsahom úvodných hodín bolo 

opakovanie a upevňovanie učiva. Pri vzdelávaní bolo využívané prostredie tried a školského 

dvora. 

 

Vyhodnotenie činnosti PK Jazyk a komunikácia, Človek a hodnoty 

Pri vypracovaní  tematických plánov učiteľa sa vyučujúci riadili  platnými učebnými 

osnovami. Členovia PK sa dohodli na štruktúre plánov podľa uváženia vyučujúceho. Žiakom 

so ŠVVP vypracovali  učitelia IVP podľa odporúčaní CŠPP. 

V 5. – 8. ročníku bola  časová dotácia v predmete Slovenský jazyk a literatúra 5 hodín 

týždenne. V deviatom ročníku bola posilnená o 1 hodinu – na 6 hodín týždenne. Táto hodina 

bola prioritne venovaná precvičovaniu testovacích úloh na T9 a dôkladnejšiemu upevňovaniu 

učiva. V predmete Anglický jazyk bola časová dotácia v 5., 8. a 9. ročníku 3 hodiny týždenne 

a v 6., 7. ročníku 4 hodiny týždenne. V predmete Etická výchova a Náboženská výchova -  

časová dotácia 1 hodina týždenne. Žiaci 2. stupňa boli na hodinách etickej a náboženskej 

výchovy spájaní do zmiešaných skupín z hľadiska jednotlivých ročníkov.  

Do učebných plánov v každom predmete boli zakomponované prierezové témy 

environmentálna výchova, dopravná výchova, mediálna a multikultúrna výchova, výchova 

k manželstvu a rodičovstvu,  finančná gramotnosť, osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana 

života a zdravia človeka. Do ŠkVP boli  zapracované témy súvisiace s multikultúrnou 



výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv 

dieťaťa, rovnosti muža a ženy, predchádzania všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, 

antisemitizmu, intolerancie a rasizmu v oblasti migrácie. 

Všetci vyučujúci boli oboznámení s klasifikačným poriadkom školy podľa Metodických 

pokynov č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy. Hodnotenie diktátov podľa 

inovovaného ŠVP – jazyk a komunikácia –slovenský jazyk a literatúra sú  uverejnené na 

statpedu.sk. Nácvičné diktáty sa neklasifikovali resp. podľa uváženia vyučujúceho. 

V školských úlohách bola hodnotená štylistická a pravopisná stránka + úprava písomného 

prejavu žiaka. V školských úlohách bolo hodnotenie žiaka uvedené slovne v súlade 

s klasifikačným stupňom a podpis vyučujúceho. Vstupné testy boli hodnotené slovne, 

výstupné testy boli hodnotené známkou. 

Na hodinách slovenského jazyka a literatúry a anglického jazyka žiaci napísali vstupné testy. 

Najlepšie výsledky zo slovenského jazyka a literatúry dosiahli niektorí  žiaci z 5. a 7. ročníka, 

z anglického jazyka žiaci 9. ročníka. Vedomostná úroveň v triedach, kde sú rómski žiaci, je 

nízka. Žiaci sa počas mimoriadnej situácie v čase pandémie nepripravovali na vyučovanie 

systematicky, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia nevypracovávali pracovné listy 

v stanovenom rozsahu, príprava žiakov na vyučovanie bola priemerná až nedostatočná, čo sa 

odrazilo aj vo výsledkoch výstupných testov z jednotlivých predmetov. Vyučujúci zhodnotili 

úroveň získaných vedomostí, navrhli opatrenia, ako zlepšiť vedomostnú úroveň a to zvýšením 

pozornosti na častejšie opakovanie učiva jednotlivých tematických celkov, precvičovanie 

pravopisných zručností formou cvičných diktátov, pravopisných cvičení s následnou 

kontrolou. Pri žiakoch s IVP, poruchami učenia je potrebné dodržiavať zadávanie 

diferencovaných úloh, na vypracovanie poskytnúť žiakom  primerane dlhý čas. Pri skúšaní 

preferovať ústnu formu, aby mali dostatok času na vybavenie si učiva. Je dôležité byť 

zhovievaví pri hodnotení písomného prejavu, rešpektovať  zvolené tempo práce takého žiaka 

a neustále usmerňovať jeho činnosť.  

Pri príležitosti Medzinárodného týždňa slovenských knižníc žiaci vyrábali záložky do knihy 

a zapojili sa do projektu pod názvom Záložka do knihy spája školy. U žiakov zo sociálneho 

znevýhodneného prostredia sme precvičovali úroveň čítania. Žiaci 5. a 6. ročníka boli 

oboznámení na hodinách literatúry s pravidlami dobrého čitateľa a ich čitateľské prejavy boli 

ohodnotené. Dôraz sa kládol na posilnenie čitateľskej gramotnosti u žiakov 2. stupňa, tvorbu 

vlastných literárnych prejavov najmä u žiakov 5., 7. a 9. ročníka. Skupinové čitateľské 

projekty realizovali žiaci v rámci hodín anglického jazyka, kde si zdokonaľovali sociálne 

a jazykové zručnosti. 

Pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám prebiehali v škole rôzne aktivity 

zamerané na prevenciu proti drogám a iným patologickým javom. Pri tejto príležitosti sme pre 

žiakov pripravili nasledovné celoškolské aktivity: súťaž medzi triedami o najkrajší plagát, 

ústredné témy: "Vymeň cigaretu za ovocie", „Povedz drogám nie!", "My drogy nechceme, 

radšej loptu vezmeme!“. Žiaci vyšších ročníkov sa zapojili do súťaže v slohovej práci  na 

tému "Nebuď otrokom drog!“ 



Pri príležitosti Európskeho dňa tolerancie boli žiaci počas hodín literárnej výchovy, etickej 

a náboženskej výchovy informovaní o potrebe tolerancie v medziľudských 

vzťahoch,  nebezpečenstvách a negatívnych dôsledkoch intolerancie.  

Školské kolo Olympiády v anglickom jazyku sa vzhľadom na pandémiu konalo netradične 

on-line formou. Z tohto dôvodu súčasťou Olympiády neboli úlohy, ktoré si vyžadovali priamy 

fyzický kontakt s hodnotiteľmi súťaže, napríklad vytvorenie príbehu podľa obrázku, posluch 

a rozhovor o danej situácii tzv. role-play. Napriek tomu žiaci museli preukázať vedomosti zo 

slovnej zásoby, gramatiky a zvládnuť čítanie s porozumením, na základe ktorého mali 

odpovedať na otázky týkajúce sa obsahu textu. Víťazom školského kola kategórie 1A 

mladších žiakov sa stal Daniel Marjov – 6.A trieda a víťazkou kategórie 1B starších žiakov  

Erika Milevová – 7.A trieda. Školské  kolo Olympiády zo SJL nebolo z dôvodu pandemickej 

situácie zrealizované ani on-line formou. 

Na hodinách literárnej výchovy realizovali žiaci 5. a 6. ročníka aktivitu „Rodina – môj 

poklad“, kde vyrábali plagáty, do ktorých kreslili postavy svojich rodinných príslušníkov, 

diskutovali o význame rodiny, o potrebe dobrých rodinných vzťahov. Pri príležitosti 

Sv.Valentína žiaci 2. stupňa vyrábali pozdravy s darčekom pre svojich blízkych v domácom 

prostredí, najkrajšie z nich boli aj odmenené. Súčasťou pozdravov boli vytvorené vlastné 

básničky, ale aj nájdené aforizmy, citáty o láske, priateľstve, ktoré žiaci prezentovali počas 

hodín literárnej výchovy. Najkrajší výber básní bol uverejnený aj v špeciálnom vydaní v 

školskom časopise Fénixáčik. 

Na hodinách etickej výchovy žiaci získali vedomosti o základných ľudských právach, ktoré sú 

zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, v Európskom dohovore o ľudských 

právach a Dohovore o právach detí - vypracovali pracovné listy s tematikou „Dôstojnosť 

ľudskej osoby“, kde si pripomenuli jedinečnosť každej osoby, ktorá má svoje základné ľudské 

práva, a je potrebné ich rešpektovať. Na hodinách literatúry bola žiakom 2. stupňa 

sprostredkovaná problematika holokaustu cez literárne diela s touto tematikou. Žiaci  

reflektovali problémy, s ktorými sa stretávali ľudia zo židovskej komunity, vyjadrili svoje 

pocity z čítania kníh s problematikou holokaustu a uvedomili si potrebu osobnej slobody 

v živote jednotlivcov a potrebu predchádzania všetkým foriem diskriminácie, xenofóbie, 

intolerancie a rasizmu aj v súčasnosti. 

Na hodinách anglického jazyka žiaci 2. stupňa rozvíjali svoje komunikačné zručnosti v rámci 

projektov v anglickom jazyku. Žiaci jednotlivých ročníkoch vypracovali v anglickom jazyku 

nasledovné projekty: 

5. roč.: Môj život, Moja rodina, Moja škola 

6. roč.: Rok v mojom živote, Zviera, ktoré ma zaujíma 

7. roč.: Fiktívna rodina pre televízny seriál, Krajina, ktorá sa mi páči 

8. roč.: Významné udalosti v mojom živote, Životopis / ako článok do časopisu / 

9. roč.: Šikana a jej formy, Vzdelávací systém na Slovensku 

Do  68. ročníka  celoslovenskej súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa 

žiaci zapojili  aj on-line formou v priebehu mesiaca február. 



Triedne kolá sa realizovali počas hodín literárnej výchovy. V 1.kategórii svoje 

prednesy  zrealizovali v rámci triednych kôl, kde boli vybraní títo víťazi: 

 

2. ročník  

1. miesto – Katarína Antolová, poézia 

2. miesto – Aurélia Oláhová, poézia 

3. miesto – Amálie Vondráčková, Silvia Abrinková, poézia 

3. ročník 

1. miesto – Tatiana Babičová, poézia 

2. miesto – Dávid Slobodník, poézia 

3. miesto - Marek Čirip, poézia 

4. ročník 

1. miesto - ----------------------- 

2. miesto – Sofia Vadásová, poézia 

3. miesto – Stela Babušková, próza 

26.3.2021 prebehlo on-line školské kolo recitačnej prehliadky v prednese poézie a prózy 

Hviezdoslavov Kubín aj u starších žiakov. Súťažilo sa v dvoch kategóriách podľa ročníkov.  

II . kategória: 

1. miesto: Dominika Gašparová, 6. A – próza 

2. miesto: Nina Tirpáková, 6. A - poézia 

III. kategória: 

1. miesto: Karolína Zamboriová, 7. A - poézia 

2. miesto: Kiara Kristanová, 7. A - poézia 

3. miesto: Dušan Tirpák, 9. A – próza 



Pri príležitosti mesiaca knihy sme zrealizovali aktivity pre žiakov 2.stupňa KNIŽNÉ BINGO 

–úlohou žiakov bolo vo svojej domácej knižnici nájsť knihy podľa políčok na hracom poli 

v bingu a odfotiť sa s nimi.  Druhá aktivita mala názov 100 SLOV – žiaci mali opísať  svoju 

najobľúbenejšiu knihu pomocou 100 slov. V tretej aktivite pod názovm ZA 

TAJOMSTVAMI KNIŽNÍC si mohli  pomôcť internetom, pretože vyhľadávali informácie 

o knižniciach.  

Účastníci a víťazi aktivít v súťaži Marec – mesiac knihy: 

Knižné bingo  

Daniela Luptáková, 5. A 

Dominika Gašparová, 6. A 

Daniel Hodermarský, 6. A 

Martin Babič, 6. A 

Michaela Antoníková, 6. A 

100 slov 

Daniela Luptáková, 5. A 

Karolín Zamboriová, 7. A 

KristiánTóth, 9. A 

Za tajomstvami knižníc 

1.miesto - Kiara Kristanová, 7. A  

2.miesto - Patrícia Rusnáková,  5. A, Daniela Luptáková, 5. A ,  Daniel Marjov, 6. A 

3.miesto - Alexandra Špytoková, 9. A ,  Adrián  Struckel, 6. A 

V rámci PK predmetov slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk sa vyučujúci po 

dôkladnej analýze a zvážení preberaného učiva v jednotlivých tematických celkoch rozhodli, 

že  redukciu učiva a jeho presunutie do vyšších ročníkov podľa Dodatku č. 7 a č. 8 k ŠVP do 

30.4.2021 nebudú realizovať. Nakoľko je preberané učivo zo slovenského jazyka a literatúry, 

anglického jazyka rozvrhnuté v ročníkoch 2. stupňa tak, že sa jeho osvojenie a upevnenie  

fixuje aj vo vyšších ročníkoch a zároveň sú vyučovacie hodiny po každom tematickom celku 

rozdelené tak, aby sa  tematický celok zopakoval v dostatočnom rozsahu a primerane 

vedomostnej úrovni žiaka. Žiakom, ktorí sa vzdelávali v skupinách 5+1 resp. 

slaboprospievajúcim žiakom  bola venovaná osobitná pozornosť a vyučujúci pri nich kládli 



dôraz na individuálny prístup, opakovaný výklad učiva a precvičovanie učiva. U žiakov, ktorí 

sa venovali dištančnému vzdelávaniu a  učivo bolo preberané v dostatočnom rozsahu sa 

učitelia zameriavali na precvičovanie učiva, ktoré si osvojili  počas dištančného vzdelávania. 

Vyhodnotenie činnosti PK Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, 

Človek a svet práce 

Komisia sa schádzala v súlade s plánom činnosti. Uskutočnilo sa päť stretnutí členov komisie:  

- Na prvom stretnutí na začiatku školského roka sme Na prvom stretnutí na začiatku 

školského roka sme prerokovali, doplnili a schválili plán práce predmetovej komisie na šk. 

r. 2020/2021. Vypracovali IVP, prerokovali Sprievodcu šk. rokom pre šk. rok 2020/2021, 

oboznámenie s vyhláškou pre základné školy, manuál pre tvorbu iŠkVP. Členovia komisie 

preštudovali pracovný poriadok a prevádzkové poriadky učební využívaných na našej 

škole. 

- Na druhom novembrovom stretnutí sme vyhodnotili štvrťročnú klasifikáciu, skoordinovali 

zapojenie žiakov do súťaží. Zapojili sme žiakov do matematickej súťaže Pytagoriáda. 

Pripravili sme realizáciu školského kola olympiád a ostatných súťaží. Nakoľko v tomto 

období prebiehalo na našej škole dištančné vzdelávanie vzhľadom na mimoriadnu situáciu 

zapríčinenú ochorením Covid 19, prerokovali členovia komisie účasť žiakov na online 

vyučovaní v jednotlivých predmetoch a navrhli riešenia pre zlepšenie účasti žiakov na 

dištančnom vyučovaní.  

- Tretie stretnutie sa uskutočnilo pred polročnou klasifikačnou poradou, vzhľadom na 

mimoriadnu situáciu zapríčinenú ochorením Covid 19, bolo realizované online formou cez 

program ZOOM. Stretnutie bolo zamerané na vyhodnotenie prvého polroka, vyhodnotenie 

klasifikácie a výsledky polročných testov. Boli navrhnuté opatrenia pre lepšie prospievanie 

slabších žiakov v druhom polroku. Pozornosť sme venovali úrovni pripravenosti 

deviatakov pred Testovaním 9 a rozoberali sme možnosti zlepšenia súčasného stavu. 

Diskutovali sme o problémoch spojených s dištančným vzdelávaním. 

- Štvrté stretnutie sa uskutočnilo v apríli pred trištvrťročnou klasifikačnou poradou. 

Stretnutie bolo venované vyhodnoteniu trištvrťročnej klasifikácie žiakov. Členovia komisie 

preberali a navrhli opatrenia pre zlepšenie výsledkov  slaboprospievajúcich žiakov a a 

žiakmi s IVP. Jednotliví členovia navrhli predbežný presun učiva vo svojich predmetoch. 

Na stretnutí sme prerokovali a schválili návrh na úpravu ŠkVP – presun tématického celku Práca, 

výkon, energia natrvalo do 9. ročníka. Na záver stretnutie členovia komisie rozoberali 

prípravu žiakov na prijímacie pohovory a testovanie T9. 

- Posledné júnové stretnutie bolo venované vyhodnoteniu činnosti komisie, vyhodnoteniu 

výsledkov klasifikácie a zmenám ŠkVP pre rok 2021/2022. Súčasťou každého stretnutia 

PK bola aj kontrolná činnosť vedúceho PK, taktiež sme reagovali na aktuálne témy 

a problémy. Rozobrali sme výsledky výstupných testov z matematiky. Z dôvodu 

mimoriadnej situácie sme na základe pokynov MŠ prerokovali presuny neprebraného učiva 

medzi ročníkmi v predmetoch matematika, fyzika, biológia a informatika - podrobne 

vysvetlené nižšie. 

Vyhodnotenie plnenia hlavných cieľov vyplývajúcich z SŠR a  jednotlivých predmetov 

zastúpených v PK: 

- prerokovali, doplnili a schválili sme plán činnosti predmetovej komisie, 



- vypracovali sme IVP pre žiakov, ktorým to odporučilo CPPPaP podľa odporúčaní 

CPPPaP, 

- realizovali sme vstupné a výstupné testy z MAT v termíne stanovenom vedením školy, 

- zapojili sme žiakov do školských i regionálnych súťaží podľa harmonogramu súťaží, 

zamerali sme sa na súťaže podporované MŠ SR (www.iuventa.sk, www.olympiady.sk), 

boli realizované školské kolá a okresné kolo súťaží Pytagoriáda, 

- pracovali sme individuálne s talentovanými žiakmi aj žiakmi slabo prospievajúcimi, včas 

sme riešili slaboprospievajúcich žiakov v spolupráci s triednym učiteľom, s rodičmi, 

prípadne konzultáciami so žiakmi,  

- pravidelne sme sledovali a vyhodnocovali úroveň vedomostí a zručností žiakov, 

pravidelne ich analyzovali a prijímali opatrenia na odstránenie nedostatkov, 

- vo vyučovacom procese sme využívali také formy a metódy práce, ktoré sú v súlade so 

zásadami humanizmu, demokracie, rešpektovania práv dieťaťa,  

- snažili sme sa zlepšovať vyjadrovaciu schopnosť žiakov a  rozvíjať ich čitateľskú 

gramotnosť, 

- žiakov sme hodnotili v súlade s platným metodickým pokynom č. 22/2011, pri hodnotení 

a klasifikácii žiaka so špecifickými vývinovými poruchami učenia v 5. – 9. ročníku sme 

hodnotili výkon týchto žiakov primeranou známkou, počas mimoriadnej situácie sme 

slovne hodnotili domácu prácu žiakov dohodnutým spôsobom (P – pochvala za správne 

odovzdanú úlohu, O – úloha odovzdaná s malými chybami, N – úloha neodovzdaná, NX 

– úloha nemohla byť odovzdaná z objektívnych dôvodov), 

- dôsledne sme integrovali rómske deti a vytvárali sme vhodné podmienky na ich 

vzdelávanie, počas mimoriadnej situácie boli vzdelávané formou doručovaných 

pracovných listov, 

- zakomponovali sme do plánov predmetov nasledujúce prierezové témy: environmentálnu 

výchovu, mediálnu výchovu, osobnostný a sociálny rozvoj, multikultúrnu výchovu, 

ochranu života a zdravia, finančnú gramotnosť, spolupracovali so školskými  

koordinátormi týchto výchov a plnili sme nimi stanovené úlohy pre jednotlivé mesiace 

školského roka, 

- v rámci edukačného procesu sme poukazovali na názorné príklady správneho 

i nesprávneho životného štýlu, podporovali sme zdravé stravovanie, poukazovali na 

škodlivosť drog, alkoholu a fajčenia, 

- dodržiavali sme psychohygienické hľadisko času trvania vyučovacích hodín a prestávok, 

- vytvárali sme u žiakov kladné morálne a vôľové vlastnosti ako sú samostatnosť, 

rozhodnosť, húževnatosť, sebakritickosť, 

- pri príprave na vyučovacie hodiny, výbere metód a foriem práce sme dôsledne dbali na 

dodržiavanie didaktických zásad, 

- na hodinách informatiky sme rozvíjali u žiakov IKT kompetencie, sústredili sme sa na 

bezpečnú prácu s internetom, využívať stránky www.ovce.sk, www.zodpovedne.sk, 

www.bezpecnenainternete.sk,  www.stopline.sk , www.pomoc.sk, pozornosť sme 

venovali najmä ochrane detí v kyberpriestore, 

- na vyučovacích hodinách sme rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov v súlade s ŠkVP, 

využívali sme modernú didaktickú techniku a IKT, v obsahu vzdelávania sme uplatňovali 

globálne súvislosti, zvyšovali sme povedomie žiakov o globálnych témach 

http://www.iuventa.sk/
http://www.olympiady.sk/
http://www.ovce.sk/
http://www.zodpovedne.sk/
http://www.bezpecnenainternete.sk/
http://www.stopline.sk/
http://www.pomoc.sk/


(www.clovekvohrozeni.sk), rozvíjali sme finančnú gramotnosť žiakov riešením 

vhodných úloh z praxe na hodinách matematiky a vypracúvaním projektov na hodinách 

informatiky, využívať pri tom informácie z portálu www.viacakopeniaze.sk,  

- na hodinách sme uplatňovali aktivizujúce výučbové metódy a formy práce (problémové 

metódy, projektové vyučovanie, párové vyučovanie, skupinová výučba a pod.), 

- pri výučbe sme využívali aj dostupný digitálny vzdelávací obsah schválený ŠPÚ 

www.planetavedomosti.iedu.sk, www.eaktovka.sk, 

- na hodinách techniky sme rozvíjali manuálne zručnosti žiakov podľa TPU, 

- obsah učiva bol dôsledne dodržiavaný v prvom polroku školského roka 2020/2021 do 

26.10. 2021 

- Od 26.10. 2020 do 23.4. 2021 prebiehalo na našej škole dištančné vzdelávanie online 

formou prostredníctvom programu ZOOM podľa dohodnutého rozvrhu. Online cez 

ZOOM boli vyučované predmety matematika, fyzika, chémia, biológia aj informatika. 

Počas dištančného vzdelávania bol obsah učiva v niektorých predmetoch mierne 

zredukovaný, resp. bude presunutý do budúceho školského roka, 

- v súlade s dodatkom č. 7 k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 pod 

číslom 2015-5129/1758:1-10A0 a číslom 2015-5129/5980:2-10A0 s platnosťou od 1. 9. 

2015 „Opatrenia na odstránenie alebo minimalizáciu dôsledkov mimoriadneho prerušenia 

školského vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021 a na zosúladenie znenia 

štátnych vzdelávacích programov so znením školského zákona.“ je uvedené, že v 

učebných osnovách školského vzdelávacieho programu pre žiakov, ktorí boli v školskom 

roku 2020/2021 žiakmi 1. až 8. ročníka základnej školy je možné v súvislosti s 

odstraňovaním dôsledkov mimoriadnej situácie rozsah vzdelávania v niektorých 

vyučovacích predmetoch v školskom roku 2021/2022 v nevyhnutne potrebnej miere 

redukovať. Redukcia rozsahu vzdelávacích štandardov nie je možná v predmetoch, ktoré 

sú v školskom roku 2021/2022 profilovými predmetmi pre prijímacie skúšky na stredné 

školy t.j. v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, jazyk národnostnej menšiny ak je 

vyučovacím jazykom, slovenský jazyk a slovenská literatúra, cudzí jazyk, matematika, 

biológia, chémia, dejepis.“  

Na základe tohto usmernenia sme sa v rámci PK dohodli presúvať uvedené učivo: 

- BIOLÓGIA: 7. ročník – Zdravie a život človeka.– presun do 8.ročníka, 

- MATEMATIKA: 8. ročník – Pravdepodobnosť a štatistika – presun do 9.ročníka, 

- FYZIKA: 8. ročník - Práca, výkon, energia, Energia v prírode – presun do 9.ročníka 

Zmeny budú realizované v školskom vzdelávacom programe a následne v TPU. Keďže obsah 

učiva nie je možné v profilových predmetoch redukovať (v rámci nášho PK je to MAT, CHE, 

BIO), časový rámec na presun učiva bude získaný obmedzením času pôvodne vyčleneného 

pre iné učivo, pričom sa zohľadní jeho náročnosť a schopnosti žiakov. Jednoduchšie témy 

budú preberané intenzívnejším tempom.  

Vyhodnotenie plánu profesijného rozvoja členov PK v oblasti vzdelávania: 

Členovia PK si dopĺňali vzdelanie a zvyšovali svoju kvalifikáciu – Ing. Tereščáková ukončila 

rozširujúce štúdium matematiky, Ing. Micák pokračoval v rozširujúcom štúdiu predmetu 

http://www.clovekvohrozeni.sk/
http://www.viacakopeniaze.sk/
http://www.planetavedomosti.iedu.sk/
http://www.eaktovka.sk/


Technika, ktoré ukončí v roku 2021. Vyučujúci sa inak zamerali najmä na sebavzdelávanie 

formou samoštúdia.  

 

Vyhodnotenie priebehu výučby počas mimoriadnej situácie podľa predmetov: 

BIOLÓGIA – Žiaci sa od 26.10. 2020 do 23.4. 2021 vzdelávali dištančne prostredníctvom 

programu Zoom pre žiakov s možnosťou pripojenia na internet. Žiaci, ktorí nemali možnosť 

domáceho pripojenia na internet a žiaci z MRK boli vzdelávaní prostredníctvom pracovných 

listov, ktoré im boli doručované každý týždeň cez asistentku učiteľa. Výstup z učiva z 

jednotlivých tematických celkov sa uskutočnil online písomnou formou, žiaci boli hodnotení 

za odovzdávanie úloh, projektov a pracovných listov. Tematický celok praktické aktivity 

prispôsobený mimoriadnej situácii a praktické aktivity boli pozmenené a realizované 

prostredníctvom projektov. Od 1.3. do 23.4. sa žiaci, ktorí sa nemohli zúčastňovať online 

výučby vzdelávali prezenčne  raz týždenne vo formáte 5+1. Od 26.4. pokračovalo prezenčné 

vyučovanie. 

5. ročník: Prebraté boli všetky tematické celky. 

6. ročník: Prebraté boli všetky tematické celky. 

7. ročník: Čiastočne prebratý bol tematický celok Človek a jeho telo – po  učivo Zdravie 

a život človeka. Neprebraté učivo bude zaradené v rámci TPU v šk. roku 2021/2022.  

8. ročník: Prebraté boli všetky tematické celky. 

9. ročník: Prebraté boli všetky tematické celky. 

FYZIKA – Žiaci sa od 26.10. 2020 do 23.4. 2021 vzdelávali dištančne prostredníctvom 

programu Zoom pre žiakov s možnosťou pripojenia na internet. Žiaci, ktorí nemali možnosť 

domáceho pripojenia na internet a žiaci z MRK boli vzdelávaní prostredníctvom pracovných 

listov, ktoré im boli doručované každý týždeň cez asistentku učiteľa. Výstup z učiva z 

jednotlivých tematických celkov sa uskutočnil online písomnou formou, žiaci boli hodnotení 

za odovzdávanie úloh, projektov a pracovných listov. Tematický celok praktické aktivity 

prispôsobený mimoriadnej situácii a praktické aktivity boli pozmenené a realizované 

prostredníctvom projektov. Od 1.3. do 23.4. sa žiaci, ktorí sa nemohli zúčastňovať online 

výučby vzdelávali prezenčne  raz týždenne vo formáte 5+1. Od 26.4. pokračovalo prezenčné 

vyučovanie. 

6. ročník: Prebraté boli všetky tematické celky. 

7. ročník: Prebraté boli všetky tematické celky. 

8. ročník: Neprebraté učivo: Práca, výkon, energia a Energia v prírode bude zaradené  rámci 

TPU v šk. roku 2021/2022. 

9. ročník: Prebraté boli všetky tematické celky. 



MATEMATIKA - Žiaci sa od 26.10. 2020 do 23.4. 2021 vzdelávali dištančne 

prostredníctvom programu Zoom pre žiakov s možnosťou pripojenia na internet. Žiaci, ktorí 

nemali možnosť domáceho pripojenia na internet a žiaci z MRK boli vzdelávaní 

prostredníctvom pracovných listov, ktoré im boli doručované každý týždeň cez asistentku 

učiteľa. Výstup z učiva z jednotlivých tematických celkov sa uskutočnil online písomnou 

formou, žiaci boli hodnotení za odovzdávanie úloh a pracovných listov. Od 1.3. do 23.4. sa 

žiaci, ktorí sa nemohli zúčastňovať online výučby vzdelávali prezenčne  raz týždenne vo 

formáte 5+1. Od 26.4. pokračovalo prezenčné vyučovanie. 

5. ročník: Prebraté boli všetky tematické celky. 

6. ročník: Prebraté boli všetky tematické celky. 

7. ročník: Prebraté boli všetky tematické celky. 

8. ročník: Neprebraté učivo: Pravdepodobnosť a štatistika. Neprebraté učivo bude zaradené 

v rámci TPU v šk. roku 2021/2022. 

9. ročník: Prebraté boli všetky tematické celky. 

INFORMATIKA - Žiaci sa od 26.10. 2020 do 23.4. 2021 vzdelávali dištančne 

prostredníctvom programu Zoom pre žiakov s možnosťou pripojenia na internet. Žiaci, ktorí 

nemali možnosť domáceho pripojenia na internet a žiaci z MRK boli vzdelávaní 

prostredníctvom pracovných listov, ktoré im boli doručované každý týždeň cez asistentku 

učiteľa. Výstup z učiva z jednotlivých tematických celkov sa uskutočnil formou zadaní a 

hodnotení za odovzdávanie úloh, projektov a pracovných listov. Od 1.3. do 23.4. sa žiaci, 

ktorí sa nemohli zúčastňovať online výučby vzdelávali prezenčne  raz týždenne vo formáte 

5+1. Od 26.4. pokračovalo prezenčné vyučovanie. 

V jednotlivých ročníkoch boli prebraté všetky tematické celky.  

5. ročník: Prebraté boli všetky tematické celky. 

6. ročník: Prebraté boli všetky tematické celky. 

7. ročník: Prebraté boli všetky tematické celky. 

8. ročník: Prebraté boli všetky tematické celky. 

CHÉMIA – Žiaci sa od 26.10. 2020 do 23.4. 2021 vzdelávali dištančne prostredníctvom 

programu Zoom pre žiakov s možnosťou pripojenia na internet. Žiaci, ktorí nemali možnosť 

domáceho pripojenia na internet a žiaci z MRK boli vzdelávaní prostredníctvom pracovných 

listov, ktoré im boli doručované každý týždeň cez asistentku učiteľa. Výstup z učiva z 

jednotlivých tematických celkov sa uskutočnil formou zadaní a hodnotení za odovzdávanie 

úloh, projektov a pracovných listov. Od 1.3. do 23.4. sa žiaci, ktorí sa nemohli zúčastňovať 

online výučby vzdelávali prezenčne  raz týždenne vo formáte 5+1. Od 26.4. pokračovalo 

prezenčné vyučovanie. 

7. ročník: Prebraté boli všetky tematické celky. 



8. ročník: Prebraté boli všetky tematické celky. 

9. ročník: Prebraté boli všetky tematické celky. 

TECHNIKA – Žiaci sa vzdelávali dištančnou formou, hlavným ťažiskom bola praktická 

činnosť žiakov – vyrábali výrobky z dreva, papiera, drôtu podľa zadania. Zdokumentovali 

výrobný proces a výrobok odfotili a poslali učiteľovi cez edupage. Žiaci boli aktívni a 

preukázali svoju zručnosť v manuálnej činnosti. Predmet bol hodnotený 

absolvoval/neabsolvoval. 

 

Vyhodnotenie plánu  práce PK Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb 

 

Plán práce PK Človek a spoločnosť, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb sa plnil podľa 

časového harmonogramu. Za 1. polrok  boli uskutočnené 3 stretnutia – v auguste, novembri 

a januári, v 2. polroku prebehli 2 stretnutia v apríli a v júli.  

Hlavné ciele činnosti PK sa plnili priebežne počas šk. roka v jednotlivých vyučovacích 

predmetoch. Prerokovali, doplnili a schválili sme plán činnosti predmetovej komisie. 

Vypracovali sme TPU v jednotlivých predmetoch podľa platného ŠkVP. Zakomponovali sme  

prierezové témy do TPU a spolupracovali so školskými koordinátormi prierezových tém. 

Pravidelne  sme sledovali a vyhodnocovali  úroveň vedomostí a zručností žiakov, používali 

didaktické testy,  prijímali opatrenia na odstránenie nedostatkov. Snažili sme sa integrovať 

rómske deti do tried bez segregácie a vytvárať vhodné podmienky na ich vzdelávanie. 

Vyučujúci sa snažili  individuálne pracovať s talentovanými aj slabo prospievajúcimi žiakmi.   

Na rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v rámci predmetov využívali učitelia  metodické 

príručky a rôzne didaktické materiály. Snažili sme sa o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov 

na všetkých vyučovacích hodinách.  Zapájali sme  žiakov do aktivít v oblasti výchovy k 

ľudským právam organizovaním besied a súťaží s tematikou ľudských práv - besedy s p. 

Rusnákom z CPPPaP. Pri výchove a vzdelávaní k tolerancii a ľudským právam na hodinách 

OBN, učitelia využívali metodickú príručku na občiansku náuku pre ZŠ. Pri začleňovaní tém 

globálneho vzdelávania do vyučovacieho procesu sme začleňovali do vyučovania aktivizujúce 

metódy výučby v globálnom rozvojovom vzdelávaní, hlavne na hodinách geografie. V rámci 

vyučovacích predmetov aj školských akcií sme rozvíjali environmentálnu výchovu – 

Enviroprojekt, Deň vody, Deň Zeme. Zvýšenú pozornosť sme na hodinách geografie venovali 

pamiatkam UNESCO – žiaci vytvárali projekty o vybraných pamiatkach UNESCO vo svete 

aj na Slovensku. Posilňovali sme výchovu žiakov k zdravému životnému štýlu 

prostredníctvom školskej akcie – Týždeň zdravej výživy. Na hodinách dejepisu sa realizovali 

aktivity k významným historickým udalostiam – obete holokaustu.  Na hodinách občianskej 

náuky sme zvyšovali u žiakov povedomie o trestnoprávnej zodpovednosti pri prejavoch 

kyberšikany či iného rizikového správania prostredníctvom nástrojov mobilnej komunikácie a 

internetu. Vyučujúci aktívne využívali interaktívne tabule a didaktické pomôcky vo 

vyučovacom procese za účelom väčšej názornosti a aktivizácie žiakov.  

Odborno-metodické ciele predmetovej komisie sa plnili priebežne počas školského roka – 

samoštúdium učiteľov, spolupráca na zasadnutiach aj mimo nich, využívanie aktivizujúcich 

metód, zapájanie žiakov k tvorbe projektov, spolupráca s výchovnou poradkyňou, 

prezentovanie výsledkov žiakov na školskom webe.  



Čiastkové úlohy plnil  každý člen PK priebežne – starostlivosť o kabinety, zapojenie žiakov 

do olympiád a súťaží. Vedúca PK z dôvodu pandemickej situácie neuskutočnila hospitačnú 

činnosť za účelom odovzdávania a výmeny skúseností. 

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov sme postupovali podľa Metodického pokynu 

č.22/2011 a  usmernenia pri hodnotení žiakov základných škôl v čase mimoriadnej 

situácie. Zohľadňovali sme, že nie všetci žiaci mali rovnaké podmienky na učenie sa v 

domácom prostredí. Predmety z hlavných vzdelávacích oblastí boli na vysvedčení 

klasifikované známkou a predmety z komplementárnych vzdelávacích oblastí boli hodnotené 

slovom „absolvoval/ neabsolvoval“. 

Na zasadnutiach PK boli členovia oboznámení s metodickými príručkami, učebnými 

osnovami, sprievodcom školským rokom pre školy. Prerokovali sme TPU pre jednotlivé 

predmety a hodnotenie a klasifikáciu žiakov a žiakov s IVP. Vyhodnotili sme štvrťročnú, 

polročnú, trištvrťročnú koncoročnú klasifikáciu žiakov. Zodpovední vyučujúci na 

zasadnutiach oboznámili prítomných s rôznymi témami: Národný program boja proti 

obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2021 – Mgr. Dobošová, Projekty – obete holokaustu – 

PaedDr. Grešlíková, Zisťovanie klímy triedy – Mgr. Horváthová. 

 

Z harmonogramu aktivít a súťaží boli realizované nasledovné súťaže:  

- Geografia: Mgr. Horváthová 

Okresné kolo Čo vieš o hviezdach? – 2. miesto, Ján Marek Urban 

Krajské kolo Čo vieš o hviezdach? – 4. miesto, Ján Marek Urban 

- Výtvarná výchova: PaedDr. Grešlíková, Mgr. Dobošová, Mgr. Stašová, Ing. 

Tereščáková  

Zapojenosť do školských výtvarných akcií – Európsky týždeň boja proti drogám, Záložka do 

knihy spája školy, Recyklujem-chránim-tvorím 

 

Plánované exkurzie sa kvôli mimoriadnej situácii neuskutočnili.  

Členovia PK absolvovali v šk. roku nasledujúce webináre a vzdelávania: 

Mgr. Horváthová:  

webinár Geografia nie je zemepis k novej učebnici geografie pre 9. ročník od vydavateľstva 

Expol pedagogika,  

webinár Efektívna výučba vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť (aj) v podmienkach 

dištančného vzdelávania o redukcii učiva vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, 

Inovačné vzdelávanie – Formatívne hodnotenie na podporu učenia sa žiakov, MPC Prešov 

PaedDr. Grešlíková: 

Vzdelávanie – Kyberšikana I.časť 

Ostatní členovia sa v tomto šk. roku nezúčastnili webinárov a vzdelávaní k vyučujúcim 

predmetom. 

 

Zhodnotenie priebehu výučby v čase mimoriadnej pandemickej situácie – dištančného 

vzdelávania: 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu boli rodičia prostredníctvom webovej stránky školy 

pravidelne informovaní o aktuálnych zmenách vo vyučovacom procese. Od 26.10.2020 sa 

žiaci vzdelávali dištančne. Vyučovanie pre žiakov  s možnosťou online pripojenia prebiehalo 

cez videokonferenciu zoom. Vyučovanie prebiehalo podľa upraveného rozvrhu hodín. Žiaci 

bez možnosti pripojenia sa vzdelávali cez pracovné listy a podľa aktuálnych možností 



v skupinkách 5+1. Pri zadávaní úloh a aktivít sme prihliadali na aktuálne kognitívne 

schopnosti, už osvojené vedomosti a zručnosti žiakov, ako aj materiálno-technické vybavenie, 

ktoré mali k dispozícii počas domácej prípravy. Distribuovanie pracovných listov zabezpečila 

riaditeľka školy prostredníctvom asistentiek učiteľa. 

V predmetoch z komplementárnych vzdelávacích oblastí Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb – 

telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova sme realizovali doplnkové aktivity nad 

rámec času hlavných vzdelávacích oblastí.  

 

Opatrenia na odstránenie alebo minimalizáciu dôsledkov počas dištančného vzdelávania  

v školskom roku 2020/2021 a na zosúladenie znenia štátnych vzdelávacích programov so 

znením školského zákona podľa dodatku č.7 a dodatku č.8 k ŠVP:  

Hlavné vzdelávacie oblasti (predmety geografia, dejepis, občianska náuka): Tematické celky 

a témy, ktoré neboli prebrané, resp. prebrané len čiastočne budú presunuté do TPU v šk. roku 

2021/2022.  Vyučujúci jednotlivých predmetov vhodne zapracujú neprebrané učivo do ŠkVP, 

pričom budú dodržiavať zásadu veku primeranosti a logickej nadväznosti obsahu vzdelávania. 

Komplementárne vzdelávacie oblasti (výtvarná výchova, hudobná výchova, telesná výchova): 

Tematické celky sa nebudú v rámci ročníkov presúvať. Budeme postupovať podľa doterajších 

štandardov. 

 

Vyhodnotenie činnosti MZ 2. – 9.ročník ŠT 

 

1. Vyhodnotenie plnenia plánu práce MZ špeciálnych tried v školskom roku 

2020/2021 

Plán práce MZ vyplýval zo správy o činnosti MZ za školský rok 2019/2020, z hlavných úloh 

plánu práce školy a z pokynov Sprievodcu školským rokom 2020/2021 v súlade s iŠVP 

a iŠkVP pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia pre primárne vzdelávanie. 

Správa o činnosti MZ špeciálnych tried zahŕňa v niektorých bodoch aspekty, ktoré vyplynuli 

z mimoriadnej pandemickej situácie a prerušeného prezenčného vyučovania. 

Vyhodnotenie plnenia úloh , ktoré sa týkajú výchovno-vzdelávacieho procesu: 

- Vo výchovno – vzdelávacom procese bol v období od septembra do 26. 10. 2020, teda do 

začiatku  prerušeného vyučovania dôsledne dodržiavaný obsah učiva jednotlivých 

vyučovacích predmetov inovovaného školského vzdelávacieho programu v súlade s 

požiadavkami štátneho vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím pre 

primárne vzdelávanie. 

- Od 26. októbra prebiehalo dištančné vzdelávanie, počas ktorého bol obsah učiva 

v  predmetoch teoretického zamerania mierne redukovaný a realizovalo sa prostredníctvom 

pracovných listov. 

- Od 27. novembra  do 8. decembra 2020 a v období od 1. marca do 26. apríla 2021 

prebiehal vyučovací proces pre žiakov v skupinách 5 + 1 v rozmedzí štyroch vyučovacích 

hodín teoretického zamerania. 

- Od 26. apríla 2021 bolo obnovené vyučovanie, ktorému  v prvých 2 týždňoch podliehalo 

adaptačné vzdelávanie do 10. mája 2021. Počnúc týmto dátumom sa vyučovací proces 

obnovil v plnom rozsahu. 



- Pri výchove a vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sme 

počas prezenčnej aj dištančnej výučby rešpektovali obmedzenia, ktoré sú podmienené 

postihnutím dieťaťa. 

- Viedli sme žiakov k poznaniu a dodržiavaniu školského poriadku, v prípade žiakov s 

výrazným porušovaním pravidiel správania sme spolupracovali s výchovnou poradkyňou 

a sociálnou pedagogičkou a udelili adekvátne výchovné opatrenia. 

- Pravidelne bola monitorovaná dochádzka žiakov a výchovnými opatreniami sme riešili 

výskyt záškoláctva resp. vysokého počtu neospravedlnených hodín, v spolupráci s rodičmi 

sme sa snažili zabezpečiť pravidelnú účasť žiakov na prezenčnom ale aj dištančnom 

vzdelávaní a zvyšovať tým aj ich gramotnosť a vychovanosť. 

- Dôsledne sme vykonávali pedagogický dozor v priestoroch budovy špeciálnych tried 

a školskej jedálne. 

- Zapájali sme žiakov do akcií organizovaných školou v súlade s protipandemickým 

opatreniami. 

- Pri hodnotení a klasifikácii žiakov špeciálnych tried sme počas prezenčného vyučovania 

dodržiavali Metodický pokyn č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a 

správania žiakov s  mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. 

- Vo výchovno–vzdelávacom procese sme využívali didaktické pomôcky, IKT a uplatňovali 

individuálny prístup k žiakom. 

- V spolupráci so žiakmi sme dbali na estetizáciu tried, dohliadali  na nežiadúci výskyt 

ničenia školského majetku a učebných pomôcok. 

Z dôvodu vzniku prerušeného vyučovania neboli úlohy splnené v plnom rozsahu. 

Vyhodnotenie plnenia úloh vyplývajúcich z pokynov Sprievodcu školským rokom 

2020/2021: 

- Pri zverejňovaní osobných údajov alebo fotografií žiakov a učiteľov  sme sa riadili 

príslušnými ustanoveniami GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

- V rámci ľudských práv a práv detí sme zapájali žiakov do rôznych aktivít v oblasti 

výchovy k ľudským právam najmä v období adaptačného vzdelávania. 

- V rámci čitateľskej gramotnosti sme formovali kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a 

literatúre a rozvíjali u žiakov aktívne počúvanie s porozumením. Čitateľskú gramotnosť 

sme rozvíjali prierezovo vo všetkých predmetoch aj počas dištančného vzdelávania. 

- Snažili sme sa o zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov na všetkých vyučovacích hodinách,  

nielen na vyučovacej hodine slovenského jazyka a literatúry. 

- V rámci globálneho vzdelávania a environmentálnej výchovy sme rozvíjali tieto výchovné 

zložky so zameraním na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, poznatkov v oblasti 

separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k životnému 

prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia a na 

riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny. 

- V rámci mediálnej výchovy sme  venovali osobitnú pozornosť téme bezpečnosti na 

internete. 

- V rámci zdravého životného štýlu sme posilňovali výchovu žiakov k zdravému spôsobu 

života realizovaním aktivít na podporu zdravia a zdravého životného štýlu. 



- Venovali sme zvýšenú pozornosť prevencii užívania alkoholu a tabaku a informovali 

žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch dopingových látok. 

- V rámci finančnej gramotnosti sme do ŠkVP zapracovali témy národného štandardu 

finančnej gramotnosti a kládli zvýšený dôraz na čiastkové kompetencie, ktoré sa týkali 

hospodárenia s finančnými prostriedkami, boja proti korupcii a ochrany spotrebiteľa. 

- V rámci digitálnych technológií sme vo výchovno-vzdelávacom procese ako aj 

v mimoškolskej činnosti venovali zvýšenú pozornosť ochrane detí a žiakov pri používaní 

internetu a vzdelávali žiakov v oblasti správania sa v internetovom priestore. 

- Monitorovali sme negatívne javy v správaní sa žiakov a príznaky šikanovania, odhaľovali 

zdroje rizikového správania a sociálno-patologických javov. Informovali sme zákonných  

zástupcov žiakov o výskyte problémového javu v správaní sa žiaka alebo zhoršenia jeho 

prospechu. 

- Snažili sme sa o aplikáciu aktivizujúcich metód rozvíjajúcich kľúčové kompetencie žiakov 

s dôrazom na stimuláciu učenia sa a rozvoj kritického myslenia. 

- Vytvárali sme priaznivú klímu školy a snažili sa formovať priateľské a empatické 

vzájomné vzťahy medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami a žiakmi. 

- Na naplnenie úloh vyplývajúcich z pokynov Sprievodcu školským rokom 2020/2021 sme 

využívali doporučené informačné a metodické zdroje. 

- V rámci samoštúdia vyučujúcich, resp. skvalitnenia výchovno – vzdelávacej činnosti za 

účelom získania vhodných dokumentov a metodických materiálov sme navštevovali 

doporučené príslušné internetové stránky – www.minedu.sk, www.statpedu.sk, 

www.iedu.sk, www.rocepo.sk, www.mpc-edu.sk, www.prevenciasikanovania.sk, 

www.zborovna.sk, www.edicny-portal.sk, www.nucem.sk. 

- Do ŠkVP boli zapracované doporučené prierezové témy pre primárne vzdelávanie. 

Vyhodnotenie plnenia úloh pre členov MZ špeciálnych tried: 

V oblasti riadenia a organizácie: 

- vypracovali sme tematické plány  učiteľov (TPU) pre jednotlivé predmety, 

- do TPU a plánov triednych učiteľov sme zapracovali úlohy súvisiace s výchovou 

v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, 

predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie a rasizmu 

a všetky prierezové témy, 

- venovali zvýšenú pozornosť pedagogickej diagnostike a uplatňovali individuálny 

prístup k slabšie prospievajúcim žiakom, 

- počas prezenčného vyučovania sme organizovali  mimotriedne a celoškolské aktivity 

s dodržaním protipandemických opatrení, 

- v zmysle Dohovoru o právach dieťaťa  sme priebežne monitorovali správanie sa detí 

a ich zmeny, súčasne sme realizovali účinné opatrenia na predchádzanie a zamedzenie 

šikanovania. 

V oblasti kontroly, hodnotenia a efektivity:  

- kvalita výchovno-vzdelávacej činnosti bola monitorovaná len prostredníctvom 

otvorenej  hodiny, 

http://www.minedu.sk/
http://www.statpedu.sk/
http://www.iedu.sk/
http://www.rocepo.sk/
http://www.mpc-edu.sk/
http://www.prevenciasikanovania.sk/
http://www.zborovna.sk/
http://www.edicny-portal.sk/
http://www.nucem.sk/


- počas výučby sme využívali rôznorodé metódy, formy a primerané diagnostické 

nástroje evalvácie detí a žiakov pri posudzovaní ich napredovania, pri prevencii ich 

zlyhávania, 

- vypracovali a vyhodnotili sme vstupné a výstupné písomné previerky na základe 

platného obsahu vzdelávania pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, 

- vytvárali sme vhodné didaktické úlohy a pracovné listy najmä v období dištančného 

vzdelávania, 

- počas prezenčného vzdelávania sme uplatňovali hodnotenie žiakov na základe 

Metodického pokynu č.19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania 

žiakov s mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie, 

- zamerali sme sa na skvalitňovanie činnosti učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese, 

na monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov detí a žiakov a vykonávali analýzu 

zistení. 

V oblasti vzdelávania (odborno – metodickej): 

- snažili sme sa formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, 

- žiakov  sme viedli k osvojovaniu si samostatného a zodpovedného správania 

a rozvíjali ich sociálne, etické a estetické vnímanie sveta, 

- v rámci prezenčného vyučovania resp. na triednických hodinách alebo v rámci 

mimotriednych aktivit boli splnené úlohy z plánov práce koordinátorov prierezových 

tém, finančnej gramotnosti a primárnej prevencie drogovej závislosti, 

- na zasadnutiach MZ boli prezentované poznatky zo školení a webinárov, ktorých sa 

vyučujúci zúčastnili, 

- venovali sme sa osobnému profesijnému rastu a rozširovali si poznatky využívaním 

pedagogických časopisov a odbornej literatúry a metodického materiálu 

z doporučených webových stránok. 

Vyhodnotenie plnenia čiastkových úloh pre členov MZ: 

Čiastkové úlohy jednotlivých členov MZ boli splnené len čiastočne z dôvodu mimoriadnej 

pandemickej situácie a prerušeného vyučovania: 

- priebežne konkrétni vyučujúci získavali informácie z webových stránok mpc-edu.sk, 

statpedu.sk a minedu.sk a na jednotlivých zasadnutiach ich prezentovali, 

- v rámci výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania sme žiakov zapojili do projektu 

„Záložka do knihy“, 

- zorganizovali a zrealizovali sme školské aktivity ku Dňu vody, Dňu zeme, Dňu 

Rómov a ku Dňu detí, 

- prehodnotili a vypracovali sme aktuálny ŠkVP na školský rok 2021/2022.  

Vyhodnotenie plnenia plánu vychádzok a exkurzií: 

Vychádzky a exkurzie pre žiakov boli realizované až v 2. polroku a mali relaxačný 

a poznávací charakter – úprava okolia školy, poznávanie okolitej prírody, praktické cvičenia 

v prírode OŽZ. 

 



Vyhodnotenie plánu kontroly a hodnotenia vedomostí žiakov: 

Pri hodnotení a klasifikácii žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia sme 

postupovali podľa Metodického pokynu č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a 

správania žiakov s  mentálnym postihnutím – primárne vzdelávanie. Uplatňovali sme 

všeobecné zásady hodnotenia a klasifikácie žiakov, priebežné hodnotenie, ktoré malo 

motivačný charakter a súhrnné hodnotenie na konci 1. a 2. polroka, ktorým sme čo 

najobjektívnejšie zhodnotili úroveň vedomostí v danom predmete. Zrealizovali sme so žiakmi 

vstupné a výstupné testy z predmetov slovenský jazyk a literatúra  a matematika, ktorých 

analýza a opatrenia sú súčasťou zápisníc zo zasadnutí MZ. Z dôvodu vzniku prerušeného 

vyučovania v čase mimoriadnej situácie sa neuskutočnilo polročné testovanie žiakov formou 

polročných testov. V čase prerušeného vyučovania počas dištančného vzdelávania pracovali 

našich žiaci formou pracovných listov z predmetov teoretického zamerania v týždenných 

intervaloch. Výchovné predmety boli zakomponované v rámci predmetových vzťahov. Pri 

súhrnnej klasifikácii a hodnotení sme prihliadali na systematickosť práce žiakov počas tohto 

obdobia. Teoretické predmety sme v 1. a 2. polroku hodnotili známkou a výchovné predmety 

slovom „absolvoval/a“. 

Vyhodnotenie plánu otvorených hodín a plánu kontrolnej činnosti: 

Otvorená hodina bola zrealizovaná v mesiaci október u Mgr. Stropkaiovej v predmete 

matematika v 5. ročníku a bola zhodnotená a komentovaná na následnom zasadnutí MZ. 

Kontrolná činnosť zameraná na čitateľskú, matematickú a prírodovednú gramotnosť v tomto 

školskom roku z organizačných dôvodov  neprebehla podľa  stanoveného plánu. 

Vyhodnotenie plánu profesijného rozvoja členov MZ: 

V rámci naplnenia zákona 138 o profesijnom rozvoji sa vyučujúci zamerali predovšetkým na 

sebavzdelávanie formou samoštúdia alebo absolvovaním webinárov podľa príslušných 

podkategórií a kariérových pozícií. 

Vyhodnotenie obsahu zasadnutí MZ špeciálnych tried: 

Plán práce MZ špeciálnych tried zahŕňal v tomto školskom roku 5 zasadnutí, pričom 3. a 4. 

zasadnutie z dôvodu pretrvávania mimoriadnej pandemickej situácie a prerušeného 

vyučovania sa uskutočnilo online cez aplikáciu Zoom. 

Hlavnými témami jednotlivých zasadnutí boli informácie k vypracovaniu tematických plánov 

učiteľa a plánov triednych učiteľov, metodický pokyn č. 19 na hodnotenie a klasifikáciu 

žiakov s MP, vyhodnotenia prospechu, dochádzky a správania sa žiakov špeciálnych tried 

s prijatými opatreniami za jednotlivé klasifikačné obdobia, vyhodnotenie vstupných a 

výstupných testov s prijatými opatreniami na zlepšenie výsledkov testov, vypracovanie 

zoznamu učebných pomôcok pre žiakov v hmotnej núdzi, profesijný rozvoj členov MZ, 

rozbor otvorenej hodiny a prehodnotenie ŠkVP pre 6. - 8. ročník.  

Priebežne počas roka boli triedni vyučujúci zodpovední za sledovanie a podávanie aktuálnych 

informácií z doporučených webových portálov mpc-edu.sk, statpedu.sk a minedu.sk. 

Vyučujúci boli oboznámení s možnosťou absolvovať počas dištančného vzdelávania v rámci 



sebarozvoja webináre podľa vlastného výberu s ohľadom na príslušné podkategórie učiteľov a 

kariérové pozície. Januárové zasadnutie bolo venované zhodnoteniu dištančného vzdelávania 

a hlavnou témou zasadnutia v mesiaci apríl boli pokyny k adaptačnému vzdelávaniu a 

hodnoteniu žiakov. 

2. Zhodnotenie priebehu dištančnej výučby počas trvania mimoriadnej situácie 

Od 26. októbra prebiehalo dištančné vzdelávanie, počas ktorého bol obsah učiva 

v  predmetoch teoretického zamerania mierne redukovaný a realizovalo sa prostredníctvom 

pracovných listov. Od 27. novembra  do 8. decembra 2020 a v období od 1. marca do 26. 

apríla 2021 prebiehal vyučovací proces pre žiakov v skupinách 5 + 1 v rozmedzí štyroch 

vyučovacích hodín z predmetov teoretického zamerania. Od 26. apríla 2021 bolo obnovené 

vyučovanie, ktorému  v prvých 2 týždňoch podliehalo adaptačné vzdelávanie do 10. mája 

2021. Počnúc týmto dátumom sa vyučovací proces obnovil v plnom rozsahu. Plán 

adaptačného vzdelávania bol na našej škole vypracovaný vedením školy na základe 

rozhodnutia MŠ zo dňa 12.4.2021 v súlade s metodickým usmernením „Návrat žiakov do 

škôl“. 

 Hlavné pravidlá plánu adaptačného vzdelávania boli: 

- pravidelné hodiny s triednym učiteľom, 

- pohybové bezkontaktné aktivity vo vonkajšom prostredí, 

- prvý týždeň sme hodnotili žiakov len slovne, 

- prvé dva týždne sme žiakom nezadávali testy a písomky, opakovali a upevňovali sme  

učivo hravou formou. 

 Do eTK sa zapisovali v rámci triednických aktivit témy: 

- aktivity zamerané na rozvoj komunikácie a riešenie konfliktov, 

- aktivity zamerané na prevenciu problémového správania, 

- aktivity vedúce k posilňovaniu vzťahov, komunikácie a spolupráce, 

- aktivity zamerané na rozvoj pozitívnej klímy v triede, 

- aktivity zamerané na rozvoj empatie a tolerancie, 

- aktivity zamerané proti šikanovaniu, 

- aktivity na podporu duševného zdravia. 

Do triednických aktivít sme zapojili aj spoluprácu so sociálnym pedagógom, ktorý vo svojom 

pláne adaptačného vzdelávania zahŕňal aktivity resp. dotazníky zamerané na klímu v triede, 

prevenciu problémového správania, prevenciu šikanovania, využitie voľného času. Počas 

triednických aktivít sme realizovali aktivity zamerané na socializáciu žiakov, ich pozornosť 

a pocit bezpečia využitím metodického materiálu „Ako podporiť návrat žiakov do škôl“ 

dostupného na webovej stránke „učimenadialku“. Všímali sme si varovné signály 

problémového správania sa žiakov a tie následne riešili so zákonnými zástupcami, sociálnym 

pedagógom a výchovným poradcom. Pri procese učenia sa – opakovania a utvrdzovania učiva 

sme vytvorili žiakom priestor na prácu v dvojiciach alebo malých skupinách. 

 



Pri hodnotení žiakov: 

- sme sa zamerali na  vedomosti, ktoré žiaci majú a tie upevňovali, 

- nechali priestor žiakom na sebahodnotenie a vzájomné hodnotenie (nie známkou), 

- klasifikácia známkou po slovnom hodnotení pokračovala počas prezenčnej výučby od 

10. mája 2021.  

 

3. Vyhodnotenie plnenia tematických plánov učiteľov  

Vyučujúci jednotlivých predmetov postupovali počas dištančnej a prezenčnej výučby podľa 

tematických plánov. Po praktickej stránke s ohľadom na náročnosť niektorých tém nebolo 

možné ich zakomponovať do dištančnej výučby, ktorá prebiehala prostredníctvom 

pracovných listov. Na doplnenie učiva sa dôsledne využila prezenčná forma výučby 

v skupinách 5 + 1. 

Úprava obsahu vzdelávania v ŠkVP v školskom  roku 2021/2022, resp. redukcia obsahu učiva 

jednotlivých predmetov či jeho presunutie do vyšších ročníkov nebola teda vyučujúcimi 

a členmi MZ schválená. Dôvodom je skutočnosť, že ŠVP pre žiakov s mentálnym 

postihnutím neobsahuje vzdelávacie štandardy. Obsah učiva jednotlivých predmetov sa 

prelína viacerými ročníkmi, čím vzniká priestor na jeho doplnenie a upevnenie vo vyšších 

ročníkoch. 

 

Hodnotenie činnosti koordinátorov 

 

Osobnostný a sociálny rozvoj 

 

Obsah sa realizoval prostredníctvom  modelových situácií, hier, diskusií, využívali sa 

zážitkové metódy ako hranie rolí, dramatizácia. Obsah prierezovej témy sa prelínal celým 

vzdelávaním, vytýčené úlohy realizovali vyučujúci prevažne na  triednických hodinách a 

čítaní. 

Úloha „budovanie pozitívnej klímy“ bola realizovaná  v novembri, prepojenie s témou 

tolerancie a antidiskriminácie. Tr.učiteľom 1.-4.  bola zaslaná prezentácia s námetmi 

a aktivitami na realizáciu v jednotlivých ročníkoch. Realizované aktivity: Odznak v 0.A, 

Adventný polepšovák, Podobnosť a odlišnosť v 4.A. V decembri priama aktivita Adventný 

kalendár dobrých skutkov, pripravila a realizovala trieda 4.A, následne aktivity plnené počas 

dištančnej výučby, doma počas vianočných prázdnin. Zrealizované aktivity Valentínsky 

odkazovač, srdiečková galéria- aktivity plnené žiakmi s prístupom k online platformám. Žiaci 

bez prístupu k online vyučovaniu si pripomenuli Valentína prostredníctvom začlenenia témy 

do PL- 4.B, 0.A. Tému rovnoprávnosť postihnutých – čítanie z knihy MIMi a Líza v 4.A, 

zážitkové aktivity a hry s problematikou telesného postihnutia. Vysvedčenie pre mamičku, 

skupinové práce v triedach, individuálne výtvarné práce, odkazy pre mamičky, individuálne 

nahrávanie v triedach. 

Primárna prevencia drogových závislostí 

 

Prierezové témy prevencie drogových závislostí boli zapracované do tematických plánov 

jednotlivých vyučovacích predmetov, plánu výchovného poradcu i plánov triednych učiteľov. 



Celoškolská súťaž „Beh pre zdravie“ – pri príležitosti Európskeho týždňa športu sa 

neuskutočnila z dôvodu pandemickej situácie, k tematike športu bola aktualizovaná nástenka 

na centrálnej chodbe „Pohybom k zdraviu“. Na hodinách etickej výchovy boli realizované 

projekty s tematikou zdravej výživy, boli zamerané na potrebu zvýšenej konzumácie ovocia, 

zeleniny ako hlavného zdroja vitamínov. Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských 

knižníc nebola uskutočnená plánovaná beseda so žiakmi kvôli bezpečnostným opatreniam, 

ale žiaci jednotlivých tried sa zapojili do projektu „Záložka do knihy spája školy“. Do aktivít 

pri príležitosti Európskeho týždňa boja proti drogám prebiehajúcich na našej škole sa 

zapojili aj najmenší žiaci a žiaci 1. stupňa. V rámci besied s triednymi učiteľkami sa 

dozvedeli, prečo máme povedať drogám NIE, prečo sú škodlivé a pre život človeka 

nebezpečné a život ohrozujúce. Svoje myšlienky a nápady zrealizovali výrobou plagátov na 

témy: 

 „Vymeň cigaretu za ovocie!“ 

 „Povedz drogám nie“ 

 My drogy nechceme, radšej loptu vezmeme! 

Najkrajšie výtvarné skupinové práce boli vystavené na chodbe školy: 

1. miesto – 3. B – Vymeň cigaretu za ovocie! 

2. miesto – 2. B – Vyber si namiesto cigarety jablko! 

3. miesto – 2. A – Povedz drogám nie! 

Žiaci 2. stupňa vytvárali v rámci hodín informatiky prezentácie pod názvom Drogy ti zničia 

život, na hodinách techniky vlastnoručne zhotovené výrobky s protidrogovou tematikou a 

nechýbali aj literárne spracované útvary s tematikou „Nebuď otrokom drog!“ v podaní 

starších žiakov. Umiestnenie žiakov v rámci individuálnych prác bolo nasledovné: 

Prezentácie PC:  

1. miesto – M. Antoníková, 6. A 

2.miesto – D. Gašparová, 6. A 

3. miesto – A. Struckel, 6. A 

Plagáty jednotlivcov: 

 1. miesto D. Gašparová, 6. A 

2. miesto M. Babič, 6. A, S. Demjanová, 5. A 

3. miesto K. Siváková, 5. A 



Handmade výrobky:  

1. miesto A. Špytoková, 9. A(práca s drevom) 

2. miesto – D. Kristián, 5. A (priestorový dizajn) 

3. miesto – K. Novák, 9. A(grafický dizajn) 

Literárne práce:  

1. miesto Erik Egri, 7. A(báseň) 

2.miesto R. Tomčová, 7. A(úvaha) 

3. miesto D. Tirpák, 9. A(úvaha) 

Pri príležitosti  Svetového dňa bez mobilu bola zrealizovaná beseda u žiakov 1. a 2. stupňa 

o nebezpečenstve kyberšikany formou prezentácií a informačného letáku, uskutočnili sa  

aktivity zamerané na rozvoj sociálnych zručností a sebapoznania žiakov. Pripravená 

rozhlasová relácia – „Nebezpečenstvá kyberšikany“ bola rozposlaná učiteľom jednotlivých 

ročníkov, jej cieľom bolo  poukázať na negatívne dôsledky kyberšikany v správaní žiakov, 

spôsoby ochrany pred zastrašovaním a ponižovaním agresorov na internete, v mobile 

a sociálnych sieťach. Zároveň koordinátorka prevencie vypracovala článok pod názvom 

Kyberšikana a jej nástrahy, ktorý bol uverejnený na webovej stránke školy – obsahoval 

dôležité informácie pre rodičov žiakov, ako postupovať v prípade podozrenia na kyberšikanu, 

ktoré varovné signály v zmene  správania ich detí môžu upozorniť na to, že sa stali obeťou 

kyberšikany alebo ony samotné šikanujú. 

Pri príležitosti Svetového  dňa zdravia boli zrealizované športové súťaže medzi žiakmi 

jednotlivých tried, učitelia v besedách kládli dôraz na význam telesného a duševného zdravia, 

význam pohybu, otužovanie, účelné využívanie  voľného času, časový harmonogram dňa 

žiaka.  

V mesiaci apríl bol realizovaný dotazník, ktorý  bol zameraný na problematiku šikanovania 

u žiakov 5. – 9. ročníka. Pozostával z otázok prostredníctvom ktorých sme sledovali, aké 

prejavy šikanovania sú zastúpené v jednotlivých triedach. Patria medzi ne fyzické prejavy 

(kopnutie, bitka, ničenie vecí,  úmyselné krádeže), ale aj psychické (ohováranie rodiny, 

vyhrážky, výsmechy, rozširovanie klamstiev, nútenie do nedobrovoľných činností). Zistili 

sme, že šikanovanie sa stáva každodenným javom, s ktorým sa žiaci stretávajú v školskom 

prostredí. Najviac zastúpená forma šikany bola v 6. a 8. ročníku.  Najviac slovných urážok 

bolo zaznamenaných v 6.ročníku, kde až 7 žiaci uviedli, že sa stali viackrát obeťou nadávok. 

Rovnako v 8. ročníku sa 4 žiaci priznali k tomu, že im bolo viackrát nadávané. S ohováraním 

rodiny sa najviac stretávajú žiaci 6. ročníka, kde až v 6 prípadoch uviedli, že sa ich rodina 

stala terčom ohovárania. Fyzické prejavy šikany ako sú kopnutia a rovnako vyhrážky k bitke 

sa ukázali v 8. ročníku v 4 prípadoch a v 6. ročníku v 3 prípadoch. Vyhrážky k bitke sme 

zaznamenali viackrát v 6. ročníku v 3 prípadoch, v 7. ročníku v 2 prípadoch, v 8. ročníku v 2 



prípadoch. Pokusy o ublíženie sa viackrát opakovali u žiakov v 8. ročníku – 3 prípady, v 6. 

ročníku – 2 prípady. Nedobrovoľné branie vecí sme viackrát zaznamenali v 5. ročníku – 3 

prípady. Úmyselné ničenie vecí je najviac zastúpené v 6. ročníku a to v 4 prípadoch. 

Rozširovanie klamstiev a neprávd bolo zistených viackrát v 6. ročníku a v 8. ročníku. 

Pozitívna klíma triedy je narušená v 6. ročníku. Výsledky dotazníka jasne poukazujú na to, že 

problematika šikanovania je téma, ktorej je potrebné venovať zvýšenú pozornosť nielen počas 

triednických hodín, ale aj v rámci výučby iných predmetov, na rodičovských združeniach. 

Dôsledne dodržiavať dozor v priestoroch školy pred vyučovaním, po vyučovaní i v čase 

mimo vyučovania v priestoroch, kde by k šikanovaniu mohlo dochádzať. Dôležité je sledovať 

miesta, kde by mohlo dochádzať k šikanovaniu v školskom prostredí a analyzovať situácie, 

ktoré signalizujú výskyt takého nežiaduceho javu. Eliminovať konflikty – všímať si už 

náznaky šikanovania: posmešné poznámky na adresu spolužiaka, posmievanie sa za dobrú 

alebo zlú známku, vysmievanie sa z neúspechov druhých, z oblečenia, vzhľadu a pod. 

Vysvetliť žiakom, že ak podporujú šikanovanie, bavia sa na ňom, stávajú sa  spoluúčastníkmi 

šikanovania. Pri poškodení majetku spolužiaka žiadať náhradu za zničenú vec, pri ublížení na 

zdraví (kopnutie, pichnutie), braní desiatej, ponižovaní   vyvodiť   dôsledky podľa  závažnosti 

prejavu žiaka od oznámenia rodičom až po privolanie polície.  

Pri príležitosti Sv. dňa tabaku sa realizovali aktivity na triednických hodinách, ktorých 

cieľom bolo  poukázať na negatívne dôsledky fajčenia, oboznámiť žiakov  s rizikom 

vyplývajúcim z užívania tabakových výrobkov. Žiaci si pozreli prezentáciu o škodlivosti 

fajčenia a porozprávali sa o nej. Zhotovili spoločné plagáty, ktoré sme vystavili v triedach, 

aby nám pripomínali, prečo nemáme fajčiť. 

Zapojili sme sa aj do Svetového dňa boja proti drogám a akciou pod názvom Hokejový 

turnaj storočia sme si pripomenuli význam pohybu, záujmových a športových  činností, ale 

aj tímovej spolupráce v živote mladých ľudí. Súťažili mladší žiaci - 3.  5. ročníkov a starší 

žiaci - 6.  – 9. ročníkov v stolnom hokeji v jednotlivých tímoch. 

 

Multikultúrna výchova 

 

Cieľom prierezovej témy multikultúrna výchova bolo výchovné a vzdelávacie pôsobenie 

zamerané na rozvoj poznania rozličných tradičných aj nových kultúr a subkultúr, akceptáciu 

kultúrnej rozmanitosti a rozvoj tolerancie i prosociálneho správania a konania vo vzťahu ku 

kultúrnej odlišnosti. Žiaci spoznávali svoju kultúru aj iné kultúry, históriu, zvyky a tradície 

ich predstaviteľov. 

V priebehu školského roka sa nám podarilo uskutočniť všetky úlohy, ktoré sme si stanovili. 

Niektoré sa plnili v rámci možností dištančného vzdelávania kvôli mimoriadnej situácii, a to 

počas mesiacov január a február 2021 takým spôsobom, že  ciele boli zachované a aktivity 

učitelia prispôsobili podmienkam i vyučovacím hodinám jednotlivých predmetov. 

Plnenie úloh v priebehu jednotlivých mesiacov: 

- Učitelia sa oboznámili s cieľmi a časovým plánom aktivít MUV pre 1. a 2. stupeň 

základnej školy a  zapracovali ich do TPU a plánu triedneho učiteľa. Žiaci všetkých tried po 



vzájomnej diskusii navrhli a zostavili pravidlá tried tak, že si na primeranej úrovni 

uvedomovali rovnováhu svojich práv, povinností a zodpovednosti. 

- Pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc žiaci 1. stupňa spoznávali 

rozprávky národnostných menšín žijúcich v blízkom okolí. Prečítali si rómsku rozprávku 

Jepaš – Murš – silák, žiaci 2. stupňa vyhľadali v médiách články o živote národnostných 

menšín a viedli na túto tému diskusiu. 

- Pri príležitosti prijatia Dohovoru o právach dieťaťa si žiaci pozreli prezentáciu Práva 

dieťaťa a následne sa zapojili do aktivít, prostredníctvom ktorých hravou formou spoznávali 

svoje práva a povinnosti. 

- Žiaci 1. stupňa zhotovili vianočné pozdravy s názvami Štedrého večera v miestnom 

nárečí a v jazykoch niektorých národnostných menšín. 

- Žiaci 2. stupňa sa pri príležitosti Medzinárodného dňa  migrantov zapojili do aktivity 

Niekto musí z kruhu von, ktorá zvýšila ich citlivosť na tému sociálne vylúčenie 

a odmietnutie. 

- Aktivita Tá istá strana cesty bola zameraná na rozvoj tolerancie a zmenu predsudkov 

i postojov, aktivita Stereotypy žiakom ukázala, ako stereotypy môžu vyústiť do predsudkov. 

- Vlastné ja a sebauvedomenie sme rozvíjali aktivitou Mamka ma pochváli, ak..., 

rovnako sme sa sústredili na zmenu stereotypného myslenia a postojov žiakov, ktoré sú 

ovplyvnené ich okolím, aby si uvedomili, že každý človek si zaslúži rešpekt a úctu. 

- Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti rasovej diskriminácii bol so žiakmi 

vedený rozhovor o problémoch rasizmu a potrebe rasovej harmónie. 

- Pri príležitosti Svetového dňa kultúrneho dedičstva žiaci na hodine informatickej 

výchovy získali informácie o iných kultúrach, vyhľadali kultúrne pamiatky a historické sídla, 

ktoré by chceli navštíviť. Následne prezentovali plány a zdôvodnili svoj výber. Žiaci 2. stupňa  

vyplnili dotazník na danú tému. 

- Žiaci spoznávali kultúry rôznych krajín, či už formou prezentácie Svet je pestrý ako 

dúha, alebo aktívnym vyhľadávaním informácií o kultúrach rôznych krajín. Získané 

informácie prezentovali spolužiakom. 

 

Regionálna výchova a ľudová kultúra 

 

Počas školského roka sa plnili úlohy priebežne:  

 

 Ľudová pieseň – oboznámenie sa s miestnym folklórnym súborom, počúvanie 

ľudových piesní. 

 Sviatok sv. Lucie – 13.12. spoznať tradície sviatku v spojení s príchodom Vianoc. 

Výroba a prezentácia masiek.                              

 Rodostrom rodiny – pripomínať si našich predkov, vychádzať z rodinného prostredia. 

Žiaci si vytvorili svoje rodinné rodostromy na výstavku. 

 Tradičný ľudový odev – žiaci sa oboznámili s rozmanitosťou ľudových odevov podľa 

regiónov a pripravili návrhy na ľudový ženský a mužský kroj. 

 Prehlbovali, rozvíjali a upevňovali hodnotový systém povesťami, povesti z veľkých a 

starých miest regiónu Zemplín. 

 Turistické vychádzky do prírody, účelom ktorých bolo poznávanie fauny a flóry 

okolia našej obce. 

 Ľudový ornament – návrh, maľovanie, využitie. 



Ochrana života a zdravia 

 

Plán činnosti Ochrany života a zdravia v šk. roku  2020/2021 sa plnil priebežne podľa 

harmonogramu. 

Úlohy splnené v mesiacoch september – október a máj - jún podľa plánu činnosti: 

V septembri sa jednotlivé ročníky oboznámili s obsahovým zameraním OŽZ. Vzhľadom na 

mimoriadnu situáciu zapríčinenú ochorením Covid-19 neprebehlo prihlasovanie žiakov 

a družstiev do plánovaných športových súťaži v školskom roku 2020/2021. Z rovnakého 

dôvodu neprebehla jesenná časť teoretickej a praktickej prípravy OŽZ. V októbri sa žiaci 

oboznámili so základnými zložkami integrovaného záchranného systému. V mesiacoch 

november - apríl sa naplánované aktivity neuskutočnili alebo zrušili z dôvodu prerušenia 

prevádzky v čase mimoriadnej situácie. V máji si žiaci dodatočne pripomenuli 6.apríl- 

svetový deň športu, vyrábaním plagátov so športovou tematikou. Zároveň sa na našej škole 

uskutočnil medzitriedny „Turnaj storočia“ v air hokeji. Na triednických hodinách sa žiaci 

oboznámili s výhodami a nevýhodami jadrovej energie. V júni prebehla realizácia teoretickej  

a praktickej prípravy OŽZ – jarná časť. Na 1.stupni ZŠ 4 hodiny na 2.stupni ZŠ 5 hodín. Na 

záver teoretickej prípravy bola vykonaná evakuácia školy. 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu zapríčinenú ochorením Covid-19 sa v šk. roku 2020/2021 

neuskutočnili žiadne športové súťaže. 

 

Mediálna výchova 

 

V šk. r. 2020/2021 sa úlohy plnili nasledovne: 

 koordinátor vypracoval plán MDV v šk. roku 2020/2021, 

 vyučujúci zapracovali prierezovú tému MDV do TPU, 

 žiaci 2.stupňa na triednických hodinách uvažovali nad časom, ktorý denne prežijú 

s médiami, 

 žiaci 1.stupňa na hodine výtvarnej výchovy maľovali rôzne druhy médií, ktoré poznajú 

a využívajú, 

 Čo je reklama? – žiakom sme pustili reklamu a následne diskutovali o reklame 

všeobecne – jej cieľ, kde všade sa s ňou stretávame – následne vytvorili krátky 

reklamný text alebo plagát, leták, 

 Ja a internet - Medzinárodný deň počítačovej bezpečnosti - 

www.bezpecnenainternete.sk, www.ovce.sk, http://www.zodpovedne.sk  – na 

triednickej hodine alebo informatickej výchove sa žiaci oboznámili s internetom ako 

zdrojom zábavy, s rizikami a nebezpečenstvami na internete a so zásadami správania 

sa v prostredí internetu – vytvorili jednoduchý multimediálny projekt (pozvánku, 

oznam, plagát, príbeh, reklamu), 

 žiaci diskutovali o vplyve médií  na vnímanie sviatkov, 

 vytvorili a poslali online vianočný pozdrav, 

 Môj obľúbený hrdina - žiaci navštívili školskú knižnicu, mali rozprávkové popoludnie 

a rozprávali  sa o obľúbených hrdinoch kníh, porovnávali knižného hrdinu a filmového 

hrdinu, 

 na internete vyhľadávali knihy v digitálnej podobe, porovnali ich výhody a nevýhody, 

koordinátor MDV vytvoril prezentáciu o škole ku Dňu otvorených dverí, 

http://www.bezpecnenainternete.sk/
http://www.ovce.sk/
http://www.zodpovedne.sk/


 žiaci vytvorili jednoduchý reklamný produkt (plagát, leták), využili svoj kreatívny 

potenciál pri produkcii vlastných mediálnych príspevkov - v rámci výtvarnej výchovy 

alebo triednických hodín tvorili reklamné plagáty s tematikou ochrany životného 

prostredia, vymýšľali vlastný reklamný slogan, 

 práca s internetom a printovými médiami – Chcem vedieť viac o ľudských právach -  

žiaci si pripomenuli základné princípy slobody tlače, informovali sa o porušovaní práv 

na slobodu prejavu, pripomenuli si aj uväznenie alebo smrť novinárov pri prinášaní 

informácií o dianí vo svete, 

 profesia novinár v rôznych druhoch médií a interview – na triednických hodinách a na 

hodinách SJL – si žiaci priblížili, kto je to novinár a rozlišovali medzi pojmami 

novinár − redaktor – moderátor, vysvetlili si pojem interview, diskutovali 

o prípadných skúsenostiach s novinármi, pozreli si ukážky interview. 

Dopravná výchova 

 

Učitelia 1. stupňa a špeciálnych tried na príslušných hodinách upozornili žiakov na správne 

prechádzanie cez cestu, poučili žiakov ako dodržiavať bezpečnosť pri ceste do školy a zo 

školy. Triedni  učitelia v októbri uskutočnili vychádzky po obci Zemplínska Teplica. Počas 

vychádzok žiaci určovali a vyhľadávali najbezpečnejšiu trasu. Určovali správne miesto na 

prechod cez cestu a zopakovali si  pravidlá pri prechádzaní cez cestu po priechode aj mimo 

neho. Učitelia oboznámili žiakov s dopravnými značkami v rámci vychádzok a výchovných 

predmetov. Žiaci si pozreli  prezentáciu na tému: Najčastejšie príčiny dopravných nehôd detí 

a možnosti, ako im predísť. Rozprávali sa o vplyve počasia na bezpečnosť chôdze. Pomocou 

pracovných listov a hrových aktivít žiaci 2.A na online hodinách matematiky spoznávali 

význam i dôležitosť základných dopravných značiek (výstražné, zákazové, príkazové 

a informatívne) a svetelných signálov. V rámci HUV v 2.A  si žiaci zahrali scénku: Ako sa 

správať v dopravnom prostriedku, zaspievali, zahrali pesničku Zebra. Žiaci 3.A si nacvičili 

dopravnú pesničku a žiaci 4.A  tvorili dopravné básničky. Žiaci 4.B vytvorili plagát k piesni 

Križovatka. Práce žiakov boli vystavené na dopravnej nástenke. Žiaci vytvorili leporelo 

Jazdím na bicykli bezpečne, pozreli si prezentáciu na tému: Ako sa správať na ceste  ako 

chodec, hrali dopravné hry a vypracovali dopravné testy. Neuskutočnila sa návšteva 

dopravného ihriska v  Košiciach kvôli epidemiologickým opatreniam. 

Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

 

Plán bol  dodržaný v obsahu a termínoch, aktivity realizované podľa mesačného rozvrhnutia 

s výnimkou mesiacov január, február. Obmenou bola online aktivita Valentínsky darček pre 

žiakov 1.a 2.stupňa ZŠ. 

Z realizovaných aktivít: 

 aktivity o rodine (besedy, rodostrom, výtvarné práce, aktivity na TH), 

 vianočné aktivity - Rodina na Vianoce (darčeky pre rodinu, pozdravy), 

 príbehy starých rodičov a využitie Mesiaca úcty k starším – triedne aktivity na 

1.stupni ZŠ, 



 aktivity o prevencii šikany v spolupráci s koordinátorkov prevencie drogových 

závislostí na TH, 

 Valentínske pozdravy a darčeky online, 

 strom priateľstva na 1.stupni ZŠ v predmetoch VV, 

 Deň matiek –triedne aktivity –darčeky a pozdravy, výstavky, 

 Deň otcov – triedne aktivity – list ,darček pre otca. 

Finančná gramotnosť 

 

 Banka ako správca peňazí. Žiaci maľovali logá bánk na Slovensku  (VÚB, ČSOB, 

Slovenská sporiteľňa, a.s.,  Tatra banka, a.s., Poštová banka, a.s., OTP Banka 

Slovensko, a.s., ....) Zároveň sa rozprávali o tom, ako vznikli peniaze (kde sa razia, či 

môžeme si sami vytlačiť peniaze doma, načo potrebujeme peniaze....). 

 Príjmy a výdavky. Žiaci vyrábali peňaženky (maľovali, lepili, tvorili....) a navrhovali 

nové bankovky. Po vytvorení peňaženky a nových bankoviek sa zahrali didaktickú hru 

– Nakupujeme... Učili sa platiť za tovar peniazmi, triediť peniaze na bankovky 

a mince. 

 Vianoce. Žiaci sa na hodinách rozprávali o blížiacich sa sviatkoch. Rozprávali sa 

o tom ako nakupujme, čo je potrebné nakúpiť, koľko peňazí môžeme minúť zo svojho  

rozpočtu  a pod. 

 Načo sú nám peniaze. Žiaci  si osvojili, čo znamená žiť  hospodárne.  Mali sa naučiť 

zobrať zodpovednosť pri finančných rozhodnutiach. Úloha bola realizovaná 

prostredníctvom online vyučovania. 

 Ako platíme. Žiaci  rozprávali  o tom ako narábať s financiami, ako byť zodpovedným 

človekom. Bola dostupná internetová stránka a prezentácia. Úlohy boli splnené 

v rámci možnosti prezenčného a dištančného vzdelávania. 

 Prebiehal rozhovor so žiakmi o rodine a sporení. Ako môžeme v rodine sporiť, žiaci 

navrhovali ako môžeme prispieť k rodinnému rozpočtu/sporeniu (nekupujeme veci, 

ktoré nepotrebujeme, neplytváme s potravinami....). Pomocou internetu mohli žiaci 

vyhľadať brigády, zistiť si údaje o danej brigáde, a navzájom zistené brigády  

porovnávali (čo môžeme robiť, za koľko, kto tam môže pracovať....). 

 Hospodárenie v rodine. Žiaci opisovali rôzne situácie zo života, čo si človek                                                                                        

môže kúpiť za peniaze, kedy si na nákup požičiava, koľko peňazí si môže požičať 

a prečo? 

 Cestujeme na výlet. Žiaci prostredníctvom internetu  zisťovali prečo je dôležité sa 

poistiť v prípade výletu alebo exkurzie (dovolenky). Vyhľadávali  informácie o 

rôznych typoch poistenia – porovnávali  podmienky návrhov poistných zmlúv a 

vyberali si najvhodnejší produkt s ohľadom na vlastné potreby. 

Environmentálna výchova 

 

Plán činnosti environmentálnej výchovy v šk. roku  2020/2021 sa plnil priebežne podľa 

harmonogramu a bol prispôsobený mimoriadnej situácií. Dlhodobé úlohy vyplývajúce zo 

základných princípov environmentálnej výchovy sa plnili na vyučovacích hodinách v 0. – 9. 

ročníku ZŠ a 5. – 9. ročníku špeciálnych tried ZŠ. Na vyučovacích hodinách sme u žiakov 

rozvíjali základné ekologické hodnoty. Využívali sme IKT na získavanie nových poznatkov 

z oblasti ochrany prírody. Viedli sme žiakov k šetreniu elektrickej a tepelnej energie. Na 



hodinách SJL sa učili poznatky a vedomosti z oblasti ENV vyjadriť ústnou, písomnou aj 

dramatickou formou. Na hodinách matematiky triedili a analyzovali získané údaje o ŽP 

a vyhodnocovali ich. Na environmentálnej nástenke sme pravidelne aktualizovali, propagovali 

environmentálne témy a významné témy z environmentálneho kalendára. Realizovali sme 

naplánované aktivity v rámci Enviroprojektu 2020 „Biodiverzita v našej ekozáhrade“. 

 

Úlohy splnené v mesiacoch september – jún podľa plánu činnosti: 

 

V septembri až novembri sme realizovali aktivity naplánované v rámci Enviroprojektu: 

osadenie prírodného kruhového ohniska so sedením, vytvorili sme skalku, do ktorej sme 

vysadili naplánované skalničky, vysadili sme plánované dreviny, vytýčili sme priestor na 

zážitkový chodník, jednotlivé úseky sme vyplnili rôznym prírodným materiálom, vytvorili 

sme liečivé špirály z tehál, do ktorých sme vysadili plánované liečivé bylinky. Žiaci 1. stupňa 

sa zapojili do aktivity – výroba hmyzích hotelov. Žiaci 2. stupňa sa online zapojili do aktivity 

– vytvoriť postery na tému „Čo patrí a nepatrí do kompostoviska“. Podarilo sa im vymyslieť 

zaujímavé mini postery, ktoré sme umiestnili na školské biokompostovisko, zhotovené 

z darovaných paliet. V januári sme realizovali online súťaž v aranžovaní vianočnej ikebany, 

do ktorej sa zapojilo 6 žiakov a hlasovanie prebehlo online cez edupage. V marci prebehlo 

online Environmentálne mapovanie formou ankety cez edupage. Anketa obsahovala otázky 

z rôznych oblastí životného prostredia. Cieľom ankety bolo, aby si žiaci uvedomili dôležitosť 

environmentálnej výchovy vo svete, ktorý ich obklopuje a zistili, akou čiastkou sa podieľajú 

na ochrane našej planéty Zem. Do ankety sa zapojilo 35 žiakov. V ochrane životného 

prostredia sú žiaci veľmi uvedomelí, ale treba ešte popracovať na čitateľskej gramotnosti pri 

čítaní kníh o Zemi. V marci sa tiež uskutočnil celoškolský tematický Deň vody. Na 1. stupni 

a v špeciálnych triedach sa realizovali rôzne aktivity k tomuto dňu prezenčne a na 2. stupni 

online na vyučovacích hodinách. V apríli žiaci 1.stupňa riešili počas Dňa Zeme rôzne zábavné 

úlohy a aktivity s tematikou. Žiaci 2. stupňa  si pripomenuli Deň Zeme rôznymi aktivitami: 

šiestaci sa zúčastnili online prednášky z Centra environmentálnej výchovy Kositu 

o odpadoch, konzumnom spôsobe života a jeho následkoch, cirkulárnej politike 

a možnostiach osvojenia si nových návykov. Na hodinách techniky vypleli záhony 

s bylinkami a okrasnými rastlinami, deviataci na hodinách techniky naimpregnovali 

kompostovisko z paliet. V máji sa realizoval na škole zber papiera, vyzbieralo sa 1939 kg 

papiera. Do zberu sa zapojili žiaci 1.A – 7.A, 4.B a 5.AS. V júni na hodinách SJL žiaci 2. 

stupňa písali príbehy o ochrane ŽP pri príležitosti Svetového dňa. Po návrate žiakov 

z mimoriadnej situácie sme dokončili ďalšie aktivity naplánované v rámci Enviroprojektu: 

vysiali sme medonosnú lúku,  osadili sme informačné tabule, vytvorili sme popisné menovky 

plánovaných rastlín a drevín, osadili sme  hotely pre hmyz a motýle.  

 

Správa o činnosti výchovného poradcu 

 

Oblasť starostlivosti o talentovaných a nadaných žiakov a o žiakov s výchovnými a 

vzdelávacími problémami  

 

 sledovanie vývinu žiakov a zmeny v ich správaní, 



 odborné psychologické alebo špeciálno-pedagogické vyšetrenia CPPPaP -  25 žiakov- 

13 2.B, 10 4.B, 2 odklad školskej dochádzky, 

 evidencia porúch žiakov s poruchami učenia ŠVVP- 27,  IVP – 21, SZP – 67, ŠVVP 

a SZP – 12, predmet RŠF – 6 žiakov, 

 individuálne konzultácie so žiakmi a rodičmi pri riešení výchovno-vzdelávacích 

problémov, 

 spolupráca s vedením školy a triednymi učiteľmi pri riešení problémových prípadov, 

 spolupráca s CPPPaP a CŠPP Trebišov,  resp. s ďalšími poradňami a psychológmi, 

 koordinácia práce triednych učiteľov v oblasti vyhľadávania problémových žiakov a    

    spolupráca pri získavaní súhlasu rodičov na spoluprácu so psychológom, 

 zabezpečenie písomnej dokumentácie potrebnej k odoslaniu na CPPPaP, 

 kompletizácia materiálov žiakov so ŠVVP, IVP, 

 pravidelné prenášanie poznatkov v oblasti výchovného poradenstva získaných na    

stretnutiach výchovných poradcov, z nových výskumov publikovaných v odbornej    

literatúre, na pracovných poradách a v každodennom styku s kolegami. 

 

 Práca na úseku výchovy k voľbe povolania a profesionálnej orientácie žiakov 

 

 usmerňovanie žiakov k voľbe vhodného povolania, 

 oboznamovanie žiakov s povolaniami od 5.ročníka, test záujmu o povolanie 

v 7.ročníku, 

 individuálna poradenská a konzultačná činnosťou, oboznámenie žiakov a rodičov s 

aktuálnymi zmenami v oblasti profesionálnej orientácie, 

 online stretnutie s rodičmi žiakov 9.ročníka, 

 evidencia žiakov končiacich školskú dochádzku v ZŠ, spracovanie podkladov a   

prehľadov o profesionálnej orientácii žiakov, 

 príprava podkladov a realizácia vstupných dokladov žiakov končiacich školskú 

dochádzku, 

 online exkurzia do U. S. Steel Košice o výhodách duálneho vzdelávania, 

 žiaci končiaci povinnú školskú dochádzku v školskom roku 2020/2021 - 30, z toho 1 v   

zahraničí - 12 žiakov 9.A, 3 žiaci 8.A, 2 žiaci 7.A, 1 žiačka 5.B a 12 žiakov 

špeciálnych tried - z 9.AS - 3, 8.AS - 3, 7.AS - 3, 7.BS - 2, 6.AS - 1, 

 informácie žiakom prostredníctvom správ o online dňoch otvorených dverí na SŠ a   

informácie o štúdiu na SŠ. 

 

Práca na úseku prevencie  a riešenia problémov 

 

 pohovory so žiakmi so zápisom aj bez zápisu - 26 pohovorov so zápisom, riešenie   

výchovných problémov - správanie, porušovanie školského poriadku, šikanovanie, 

fajčenie, kyberšikana, osobné problémy, 

 pohovory s rodičmi.  

 

Iné aktivity:   

 príprava podkladov k TESTOVANIU 5 a TESTOVANIU  9, 

 online účasť na poradách výchovných poradcov, 

 webináre  - Sociálna izolácia - žiak vs. Pedagóg, Ako zvládnuť domácu izoláciu 

s rodinou, 



 spracovanie podkladov žiakov - prihlášky na psychologické vyšetrenia CPPPaP 

Trebišov, 

 spolupráca s rodičmi – návštevy v rodinách pri  podpisovaní dokumentov, 

 prednáška žiakom 8. ročníka o voľbe povolania, o študijných a učebných možnostiach. 

 

V čase mimoriadnej situácie MŠVVaŠ SR podľa § 150 ods. 8 zákona a § 161 č. 245/2008 Z.z. 

o výchove a vzdelávaní určil termíny, organizáciu a hodnotenie prijímania na vzdelávanie v 

stredných školách podľa aktuálnej situácie, Testovanie 5 a Testovanie 9 bolo zrušené. Zmenil 

sa termín podávania prihlášok, prijímacie skúšky na SŠ, spôsob odoslania a oznámenie 

o nastúpení alebo nenastúpení na SŠ. 

 

Práca s pedagogickými dokumentmi 

 

Inovácia tematických plánov prebiehala v mesiaci september po zasadnutí PK a MZ, ktoré sa 

dohodli na niektorých úpravách TPU v rámci kompetencií. Všetci učitelia mali vypracované 

vlastné tematické plány jednotlivých predmetov podľa platných učebných osnov, SŠR na šk. 

rok 2020/2021 a podľa usmernení MŠVVaŠ SR. Plány boli aktualizované o úlohy 

environmentálnej výchovy, z oblasti primárnej prevencie, výchovy k manželstvu a 

rodičovstvu, ochrany života a zdravia človeka, dopravnej výchovy, mediálnej výchovy, 

multikultúrnej výchovy, finančnej gramotnosti. Učivo sa do elektronickej triednej knihy 

zapisovalo v súlade s témami v TPU.  

 

Záujmová činnosť na škole 

Názov útvaru Vedúci útvaru Počet žiakov 

Čitateľský Mgr. Lívia Vargová 12 

Enviro Mgr. Blanka Horváthová 14 

Futbalový Ing. Ján Micák 14 

Infofun Mgr. Miroslava Stropkaiová 9 

Ja, počítač a svet okolo nás Mgr. Mária Farkašová 12 

Kozmix Mgr. Marcela Stančíková 8 

Počítačový Mgr. Erika Štefanišinová 10 

Poznávame prírodu Mgr. Miroslava Stropkaiová 7 

Reedukácia čítania sfumatom Mgr. Zuzana Krištofová 13 

Spoločenské hry Mgr. Mária Farkašová 9 

Šachový Mgr. Michal Varga 7 

Športový Ing. Ján Micák 13 

Usilovné včielky Mgr. Martina Daňková 9 

Vševedko Mgr. Erika Štefanišinová 6 

Výtvarný Mgr. Lívia Vargová 10 

 

Nakoľko bola vyhlásená mimoriadna situácia a na základe prijatých opatrení v školstve 

nebolo možné záujmovú činnosť na škole realizovať, útvary záujmovej činnosti celý školský 

rok nepracovali. 

 

 

 

 

 

 



Projekty a aktivity školy v školskom roku 2020/2021  

 

Projekty školy 

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

národný projekt zameraný na elektronické testovanie z oblastí Jazyk a komunikácia, 

Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Matematika a práca s informáciami. 

  

 Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – národný projekt 

zameraný na akceleráciu procesu zavádzania elektronizovaných služieb a digitálnych 

interaktívnych technológií do škôl, aktívne používanie a lepšiu dostupnosť digitálnych 

technológií, rozšírenie ponuky digitálnych vzdelávacích obsahov vytváraných na báze 

a v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.  

 

 Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovanie sociálno-

patologických javov v školskom prostredí – národný projekt zameraný na 

zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitými vzdelávacími potrebami. 

 

 Záložka do knihy spája slovenské školy - Cieľom celoslovenského projektu bolo 

nadviazanie kontaktov medzi slovenskými základnými školami a podpora čítania 

prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci mohli vyrobiť ľubovoľnou 

technikou. Základné školy mohli výmenu záložiek využiť na nadviazanie vzájomnej 

spolupráce, kontaktov alebo na poznávanie života žiakov v rôznych kútoch Slovenska. 

 

 Nadácia SPP 1 000 € – Učenie vonku nás baví – vyučovanie prírodných predmetov 

v ekozáhrade, ŠKD relaxačná činnosť, aktivity v spolupráci s Jednotou dôchodcov, 

DO Fénix a MŠ Zemplínska Teplica – ešte prebieha. 

 

 Letná škola 1 800 € - priebeh v období 16.8.2021 –27.8.2021 v čase 8:00 –12:30. 

Pracovali tri skupiny žiakov. Kombinácia predmetov z dvoch vzdelávacích oblastí, 

hlavná a komplementárna. Spolupráca na výchovných predmetoch (rôzne aktivity a 

hry). 

 

 Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II – cieľom projektu je zvýšenie 

inklúzie, rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšenie výsledkov a 

kompetencií u žiakov. Škola si žiadala dvoch pedagogických asistentov a jedného 

sociálneho pedagóga. Obdobím realizácie je 1.9.2020 –31.8.2022. 

 

 Spolu múdrejší 4 400€ - zabezpečenie pre žiakov ohrozených školským neúspechom 

dostupné a kvalitné doučovanie. 

 

 Modernejšia škola 30 000 € - Inovatívne prístupy priestorových riešení a výučby 

v základných školách – ešte prebieha. 

 

 Školská knižnica 800 € - Čítame radi – zakúpenie nových knižných titulov do 

školskej knižnice. 

 

 

 

 



Aktivity školy, súťaže a olympiády v školskom roku 2020/2021: 

 

 Od októbra do apríla sme sa presunuli do online prostredia a učili sme formou dištančného 

vzdelávania.  Napriek zložitej situácii sme to zvládli a snažili sa o to, aby vzdelávanie 

prebiehalo čo najefektívnejšie s prihliadnutím na individuálne materiálne vybavenie 

a rovnako aj sociálne zázemie pri výučbe jednotlivých žiakov.  

V priebehu školského roka sa žiaci zapojili do mnohých súťaží, zaujímavých podujatí 

a rôznorodých akcií. Nechýbali ani prednášky, besedy a taktiež projekty. Rovnako 

v spolupráci s detskou  organizáciou Fénix boli na škole realizované aktivity, ktoré žiakov 

nielen zabavili, ale aj poučili.  

Z vedomostných súťaží – Olympiáda v anglickom jazyku - školské kolo, Pytagoriáda – 

školské, okresné kolo, Čo vieš o hviezdach?- okresné kolo - J. M. Urban, žiak 5. ročníka– 2. 

miesto. 

Z umeleckých súťaží – Hviezdoslavov Kubín - prednes poézie a prózy – školské kolo, 

výtvarná súťaž – „História hasičstva“. 

Zo školských súťaží -  Rozcvička na každý deň, Zber papiera, Vianočná ikebana, 

Recyklujem-chránim-tvorím, Týždeň boja proti drogám, Srdiečková galéria, Knižné bingo, Za 

tajomstvami knižníc, 100 slov. 

Z projektov – Enviroprojekt 2020, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok. 

Beseda o poruchách správania žiakov s Centrom pedagogicko-psychologického 

poradenstva v Trebišove bola určená vybraným žiakom, ktorí preukazujú prvky 

problémového správania. Žiakom 8. ročníka bola venovaná téma „Výber povolania“. 

Kyberšikana a jej nástrahy – beseda spojená s rozhlasovou reláciou zameranou na 

nebezpečenstvá spojené s kyberšikanou pre žiakov 2. stupňa, Učíme sa v zdraví rásť – 

prednáška pre žiakov 3. a 4. ročníka o vážnych zdravotných rizikách, ktoré so sebou prinášajú 

nesprávne stravovacie návyky, nedostatok pohybu a pasívny životný štýl, On-line  

o enviromentálnych problémoch – prednáška z Centra enviromentálnej výchovy Cositu  

o odpadoch, konzumnom spôsobe života a jeho následkoch, cirkulárnej politike 

a možnostiach osvojenia si nových návykov. On-line dotazník –  Podpora ochrany detí pred 

násilím - výskum zameraný na identifikáciu rizík a príležitostí spojených s používaním internetu 

a mobilných technológií medzi deťmi a dospievajúcimi, v online prostredí v kontexte aktuálnej 

pandemickej situácie s dôrazom na možné negatívne dopady intenzívneho používania internetu. 

Z tematicky zameraných dní  sme sa zapojili do Medzinárodného dňa školských knižníc, 

Októbra – mesiaca úcty k starším, Týždňa zdravej výživy, Európskeho týždňa boja proti 

drogám, Viem, čo zjem,  On-line Valentína, Dňa Zeme, Dňa matiek, Aj vychádzkami sa 

učíme, Medzinárodného dňa detí, Sv. dňa rodiny, Sv. dňa tabaku, Vianočného tematického 

vyučovania, Osvienčim – miesto hrôzy a utrpenia, Sv. dňa pošty, Dňa obetí holokaustu 

a rasového násilia, Svetového dňa vody, Hlasného  čítania a výstavky kníh. 

Z iných akcií rôzneho zamerania to boli Letná škola – GRAND HOTEL KORONA, 

Hokejový turnaj storočia, Záložka spája školy, Voda pre zdravie, Enviromentálne mapovanie, 

Rozlúčka s Fašiangami, Modely sopiek, Vianočná pošta pre seniorov, Vianočná ozdoba, 

Hmyzie hotely, Ako správne kompostovať,  Deň Rómov, Náš prvý herbár, Zápis do 1. 



ročníka, Výroba kahancov, Adventný kalendár dobrých skutkov, Ochranárik čísla tiesňového 

volania 112 a civilnej ochrany, Branno-športový deň. 

Z kultúrnych podujatí -  návšteva divadelného predstavenia Clipperton  RUMCAJS –  

zúčastnili sa ho žiaci  1. a 2. stupňa. 

Detská organizácia Fénix zorganizovala  akcie a podujatia zamerané na tvorivosť, čítanie, 

športové aktivity, turistiku -  Na potulkách s Kubom, BEE Bot – včielka, Voskovanie 

veľkonočných vajíčok, Pečený čaj, Korálikovanie, Ekoblahoželania pre mamičku, Rodinné 

športové hry, Prázdninová škola, Letný prázdninový kurz. 

Materiálno-technické podmienky školy 

 

Vyučovanie prebiehalo v 3 vzájomne prepojených budovách. V hlavnej budove je 10 učební – 

4 pre žiakov 1. stupňa a 2 triedy pre žiakov 2. stupňa. V tejto budove sú aj 4 špeciálne učebne 

pre vyučovanie fyziky a biológie, chémie, informatiky a jazyková učebňa. Počítače v 

počítačovej učebni využívali aj pedagogickí zamestnanci školy, v popoludňajších hodinách 

boli využívané školským klubom detí. Jazyková učebňa bola využívaná žiakmi 1. a 2. stupňa 

a žiakmi špeciálnych tried. V hlavnej budove sa nachádzajú kancelárie vedenia, školská 

knižnica, kabinety a sociálne zariadenia. Vyučujúci mali v zborovni školy k dispozícii 2 

počítače s pripojením na internet a  tlačiarňou. V druhej budove sú  4 učebne, v ktorých sa 

vyučovali žiaci 7., 8. a 9. ročníka, nachádza sa tam kabinet telesnej a športovej výchovy a 

matematiky, telocvičňa, šatne a sociálne zariadenie. Na prízemí bola zriadená aj učebňa 

0.ročníka.   

V budove školskej jedálne sa vyučovali žiaci špeciálnych tried a B tried základnej školy, k 

dispozícii je tam 6 učební, vyučovanie prebiehalo v 2 zmenách.  

 

Školská knižnica v školskom roku 2020/2021 nebola k dispozícii žiakom kvôli opatreniam 

súvisiacim s epidémiou Covid-19. Jednotlivé knihy však boli využívané učiteľmi v rámci 

vyučovacích hodín.  

Tento školský rok sme objednali do knižnice po 1 exemplári 6 detských časopisov: Vrabček, 

Adamko, Maxík, Slniečko, Fifík a Bublina.  

Odborná literatúra pre učiteľov sa doplnila Pomocníkmi zo slovenského jazyka a literatúry 

pre 2. stupeň a Pravopisným semaforom rovnako pre 2. stupeň.  

Po úspešnom schválení projektu Čítame radi sme získali 800,- € na nákup kníh do knižnice. 

Vďaka tomu sme doplnili knižničný fond o knihy z náučnej literatúry pre deti a mládež (napr. 

Cesta krajinami sveta, Kráľovstvo zvierat, Počuješ rozprávať stromy?, Vieš, kde bývajú 

zvieratká?, Príbeh elektriny, Príbeh vody, Stromy našej prírody, Divy Slovenska, ...). Pri 

objednávaní sme sa zamerali aj na beletriu pre deti, kde sme doplnili bájky, mýty, zakúpili 

sme Povesti, príbehy a povedačky z východu Slovenska, Tureckú studničku, Šalamúnovu 

pieseň piesní, sériu Detektívov v čase, knihy s témou holokaustu, pre najmenších Maľované 

čítanie, nezabudli sme ani na aktuálne dievčatami vyhľadávané čítanie Dorka Magorka, 

Johanka, Marínka Somarinka a ďalšie. 

 

 



Čerpanie finančných prostriedkov k 31. 12. 2019 

K 31. 12. 2020 prijala základná škola dotáciu od obecného úradu v celkovej výške 

849 215,57 €. Do ŠR boli vrátené finančné prostriedky 1 950,- € - lyžiarsky kurz, 4500,- € 

- škola v prírode, 2 099,- - dopravné.  

Z týchto finančných prostriedkov sa najviac čerpalo na základnú školu podľa položiek: 

 

610 a 620, t.j. mzdy a odvody do poisťovní  vo výške  658 802,80  €. 

 

631001cestovné náhrady: 551,23 € - na rôzne školenia a semináre, ako aj doprovod žiakov 

na rôzne súťaže a olympiády 

632 energie, voda a komunikácie: 20 685,14 € – elektrická energia a plyn, vodné a stočné, 

poštové a telekomunikačné služby, internet  

633 materiál: 28 856,91 € – nákup materiálu na údržbu, nákup kníh na odmenu a do knižnice, 

časopisov, skriňa pre učiteľov, krovinorez, posypová soľ, mop na podlahy, 

pečiatka, materiál na upratovanie, valec do tlačiarne, xerox papier, tlačivá 

hadica C52, jednorazové rúška pre žiakov, papierové utierky, nôž do kosačky, 

pomôcky na písanie do 1.B, kriedy, ochranné rúška pre personál, dezinfekčné 

prostriedky 

635 rutinná a štandardná údržba: 1 795,40 € - oprava defektu na traktorovej kosačke,  

aktualizácia programov, servis konvektomatu, oprava signalizačného 

zariadenia 

636 nájomné za nájom: 974,72 €  - prenájom automatu na vodu a tlačiarne 

637 služby: 27 545,51 € – semináre, BOZP služba, poradenské služby vo verejnom 

obstarávaní, vývoz odpadu, poplatok za virtuálnu knižnicu, služby v oblasti 

ochrany pred požiarmi, výkon zodpovednej osoby, revízia elektrických 

spotrebičov a plynových kotlov, stravovanie pre zamestnancov, poistné 

majetku (výpočtová technika), tvorba sociálneho fondu, lyžiarsky kurz, 

poplatky a odvody banke, deratizácia a dezinsekcia, renovácia tonerov 

Čerpanie na položke 630 na základnej škole bolo vo výške  80 408,91 €. 

 

642014: 1 661,80 -  dopravné + 750,40 z roku 2019, čerpané do 31.3.2020.  

642015:    936,29 – transfér na nemocenské dávky 

Projekt „Pracuj v školskej kuchyni“ -  ÚPSVaR 4 206,86 € 

Celkové čerpanie na prevádzku základnej školy k 31. 12. 2020  bolo 746 016,66 €. 

Nevyčerpané normatívne finančné prostriedky vo výške 3 120,- € boli vrátené na účet 

obecného úradu. 

Nevyčerpané finančné prostriedky z dopravného vo výške 1 165,20 boli odvedené na 

účet obecného úradu do 31.12.2020. 

Príspevok na stravné pre žiakov základnej školy k 31.12.2020 bol čerpaný v celkovej výške 

12 631,20  €. 



V čerpaní základnej školy sa odzrkadlili finančné prostriedky :  

- Na projekt Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov II 13 521,11 € (za 11. a 12. mesiac 

podľa vzájomnej dohody z OÚ) 

- Na krúžkovú činnosť z obecného úradu ZT 1 620,- € (kód zdroja 41) 

- Na krúžkovú činnosť z obecného úradu Veľké Ozorovce 91,- € (kód zdroja 11H) 

- Na spoluúčasť v Enviroprojekte základnej školy – 100,- € 

 

Celkové čerpanie na prevádzku školského klubu k 31.12.2020 bolo 18 700,- € na  mzdy 

a odvody 18 266,20, tvorbu SF 109,67, vodné a stočné 71,62 a 55 % stravovanie 12,86, 

čistiace a dezinfekčné prostriedky 239,65 €. 

 

Celkové čerpanie na prevádzku školskej jedálne k 31.12.2020 bolo 51 495,22 € 

- na mzdy a odvody 45 044,74,  

- seminár pre hlavnú kuchárku a vedúcu 24,-, 

- na elektrinu 1 871,79,  

- vodné a stočné 1 952,31,   

- telefón 252,70,   

- kastrol do kuchyne 12,40, otvárak na konzery 3,80, - čistiace do myčky riadu 189,54 , lieky 

do lekárničky v kuchyni 13,82, poštové poukážky 13,67, , servítky 4,50, podnosy do jedálne 

354,-, misky na polievku 215,-, čistiace prostriedky 107,64, obrusovina 84,-, čistiace 

prostriedky 115,50 +70,63 + 4,98 + 13,95,  

- metodika Škola a stravovanie 98,- 

- pracovné nohavice, tričko a obuv 121,29 

- seminár kuchárka + vedúca ŠJ 44,- 

- odpad z kuchyne 384,60  

- 55% stravné za zamestnancov ŠJ 287,55 

- tvorba SF 210,81 

Zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov obecného úradu vo výške 4,78 € bol 

odvedený na účet obecného úradu v januári 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Záver 

 

Silné stránky školy: 

Ľudský potenciál 

 odbornosť vyučovacích predmetov geografia, občianska výchova, matematika, informatika, 

fyzika, chémia, biológia, anglický jazyk, slovenský jazyk, 

 spolupráca so zahraničnou školou v Ruskom Keresture, 

 nie výlučne ženský kolektív v rámci školy, 

 nízky vekový priemer pedagogických zamestnancov – stredný vek, 

 snaha školy zapájať do školských aktivít aj rodinných príslušníkov žiakov 

a podporovať tak dôveru a spoluprácu školy rodinnými príslušníkmi žiakov, 

 spolupráca s detskou organizáciou Fénix, 

 flexibilnosť, tvorivosť a kreativita učiteľov, 

 pozitívna klíma v pedagogickom zbore, 

 ústretovosť učiteľov k žiakom, 

 prezentácia školy formou tradície organizovania rôznych podujatí – Organizovanie 

tematických tvorivých dielní, Vianočná akadémia, 

 samostatne tvoriví učitelia, výroba pracovných listov, učebných materiálov a pomôcok 

na vyučovanie, 

 spolupráca s materskou školou – otvorené hodiny telesnej a športovej výchovy, 

prvouky, slovenského jazyka a matematiky, 

 ochota učiteľov spolupracovať s rodičmi, každodenne formou e-mailov, SMS, 

edupage, osobným kontaktom, 

 možnosť záujmovej činnosti žiakov, 

 ochota pedagógov zabezpečovať pre žiakov pracovné zošity, časopisy, knihy – detská 

literatúra. 

Materiálne vybavenie 

 telocvičňa po čiastočnej rekonštrukcii, 

 jazyková učebňa, 

 učebňa biológie a fyziky, 

 učebňa chémie, 

 učebňa informatiky, 

 interaktívne tabule v kmeňových triedach čiastočne na prvom a druhom stupni alebo 

dataprojektor s príslušenstvom, 

 cvičná kuchynka, 

 elektronická žiacka knižka a triedna kniha, 

 nové zbierky úloh na matematiku pre všetky ročníky, 

 nová zvuková technika využívaná pri školských podujatiach, 

 primerané vybavenie tried a špeciálnych učební, 

 veľké drevené počítadlá takmer vo všetkých B triedach, 

 priestory školskej knižnice. 

 



Pedagogický proces  

 dlhoročná účasť na olympiádach a recitačných súťažiach, 

 dobré výsledky žiakov na súťažiach, využívanie materiálno-didaktických prostriedkov 

vo výučbe, 

 primerané množstvo športových aktivít, organizovanie podujatí a zapájanie sa do 

súťaží, 

 možnosť individuálneho vzdelávania, 

 možnosť využívať príjemné prostredie exteriéru školy na výučbu regionálnej, 

vlasteneckej výchovy a ľudových tradícií, 

 elokované pracoviská základných umeleckých škôl (spev, klavír, výtvarný a tanečný 

odbor), 

 možnosť elektronického testovania žiakov v systéme eTest, 

 nízky počet žiakov v triedach, čo umožňuje lepší individuálny prístup na hodinách, 

 zdravý životný štýl – celoškolské akcie beh pre zdravie, týždeň zdravej výživy, 

 organizovanie lyžiarskeho výcviku, exkurzií, výletov, školy v prírode, 

 starostlivosť o žiakov so ŠVVP – individuálny prístup, 

 úspešnosť žiakov pri prijímaní na stredné školy, 

 výučba cudzieho jazyka od 1. ročníka, 

 záujmová činnosť žiakov v záujmových útvaroch pod vedením učiteľov školy, 

podpora a spolupráca s Rodičovským združením a Radou školy. 

Slabé stránky školy: 

Ľudský potenciál 

 neodbornosť vyučovacích predmetov dejepis, telesná výchova, výtvarná výchova, 

hudobná výchova, technika a chýba učiteľ pre druhý cudzí jazyk na druhom stupni, 

 viac asistentov pre žiakov so ŠVVP, 

 zložitá komunikácia s niektorými rodičmi, 

 časté výchovné problémy vo vyšších triedach, 

 častá chorobnosť a vyčerpanosť pedagogických zamestnancov, 

 nízka úroveň hygieny u rómskych žiakov, 

 vysoký počet absencií u rómskych žiakov, 

 málo sponzorov. 

Materiálne vybavenie 

 chýba odborná učebňa spoločenskovedných predmetov s PC, 

 málo  interaktívnych pomôcok, 

 nepostačujúci vonkajší športový areál, športové ihriská - nevyužitý priestor v okolí 

školy, 

 nedostatočný počet tried v budove školy, 

 chýbajúca miestnosť pre školský klub detí, 

 chýbajúca oddychová zóna, 

 chýbajúca spoločenská miestnosť, 

 v triedach nižších ročníkov chýba stála obrázková abeceda, 



 nedostatočný priestor pre pomôcky v náraďovni, 

 spoločné hodiny telesnej výchovy chlapcov a dievčat v jednej telocvični na 2. stupni, 

 vonkajší vzhľad školy: zateplenie budovy školy (budova školskej jedálne), nové 

elektrické rozvody v budove školskej jedálne, 

 nedostatočný počet interaktívnych tabúľ, potreba obnovy zastaraných softvérov, 

 nutnosť modernizácie odborných učební. 

Pedagogický proces  

 slabý výber výučby jazykov, 

 nízka úroveň čítania s porozumením, 

 nedostatočný rozvoj čitateľskej gramotnosti, 

 nedostatočné spôsobilosti pravopisných zručností, 

 klesajúca úroveň vedomostí žiakov, ktorí nepochádzajú zo sociálne znevýhodneného 

prostredia v zmiešaných triedach, 

 prispôsobenie sa žiakov, ktorí nepochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia 

problematickým žiakom, 

 dvojzmenná prevádzka školy, 

 v prípade spoplatnených súťaží a testovaní nezískame ani 10 žiakov z celého druhého 

stupňa, čo znemožňuje zapájanie sa do takýchto súťaží (Expert, Maks, Komparo...), 

 slabá úroveň čitateľskej gramotnosti u žiakov prichádzajúcich z prvého stupňa 

a následné problémy s porozumením textu a učením sa, 

 absentuje spätná väzba od rodičov, dlhodobo pretrvávajúci nezáujem o výsledky 

svojich detí, 

 nenosenie učebných pomôcok žiakmi, nielen z MRK. 

 

Hrozby: 

Ľudský potenciál 

 nepriaznivý demografický vývoj – málo žiakov, 

 choré deti v kolektíve a následné zdravotné problémy zamestnancov, 

 pribúdanie žiakov z MRK, 

 konkurenčné školy v blízkosti obce, 

 sociálne problémy rodiny prenášané do školského prostredia (agresivita), 

 stres učiteľov, vyhorenie. 

Materiálne vybavenie 

 zatraktívniť interiér a exteriér školy, 

 nedostatok finančných prostriedkov na nákup učebných pomôcok, 

 opotrebované a zastarané pomôcky, 

 nedostatok finančných prostriedkov na odmeňovanie učiteľov. 

 

 



Pedagogický proces  

 zneužívanie dobrého vzťahu U – Ž, 

 odchod dobrých žiakov do iných škôl, 

 odchod učiteľov do škôl v ich bydlisku a pre zvyšujúci sa počet žiakov z MRK, 

 znižovanie statusu pedagóga v spoločnosti, 

 subjektívne požiadavky rodičov, 

 slabší záujem žiakov o vzdelávanie. 

Príležitosti: 

Ľudský potenciál 

 vytvoriť tím učiteľov pri vypracovaní projektu, rozdelenie úloh, 

 viac mimoškolských aktivít, 

 získať sponzorov pre školu, 

 spolupráca s odborníkmi z oblasti športu, kultúry – besedy, semináre, 

 vzdelávanie na podporu zvládania záťažových situácií a problémových žiakov, 

 športový deň pre rodičov a žiakov, 

 prezentácia žiakov na kultúrnych podujatiach organizovaných školou, a inými 

organizáciami, 

 zviditeľňovať aktivity školy v médiách. 

Materiálne vybavenie 

 možnosť získavať mimorozpočtové zdroje formou zapájania sa do projektov, 

 prenájom telocvične na získanie finančných prostriedkov (financie do školy), 

 zapojiť do športových projektov cez rôzne nadácie a výzvy. 

Pedagogický proces  

 ochota zmeniť zaužívané metódy vzdelávania, 

 otvorené hodiny v rámci predmetových komisií za účelom odbúrania tradičného 

vyučovania, 

 dôsledné dodržiavanie výchovných opatrení v prípade problémových žiakov, 

spolupráca s rodičmi problémových žiakov, 

 možnosť spolupráce  s miestnym komunitným centrom - pomoc pri písaní domácich 

úloh, komunikácia s rodičmi. 

 

Poslaním našej základnej školy je poskytovať základné vzdelanie, výchovu a prípravu žiakov 

na ďalšie štúdium a prax. Dôraz kladieme na vytváranie pozitívnej atmosféry a prežívanie 

pocitu úspechu. Hlavným cieľom práce školy je umožniť žiakom získať také vzdelanie a 

kompetencie, ktoré by im v budúcnosti umožnili uplatniť sa na trhu práce a úspešne sa 

realizovať v živote. 

 

Vypracoval: Mgr. Michal Varga 


