
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2019/2020 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola, Školská 212/19, Huncovce 

Adresa školy Školská 212/19, 059 92 Huncovce 

Telefón +421 911 740 451 

E-mail riaditel@zshuncovce.sk 

WWW stránka zshuncovce.edupage.org 

Zriaďovateľ  Obec Huncovce 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón e-mail 

Riaditeľ Mgr. Kamila Haddenová  0911 740 451  riaditel@zshuncovce.sk 

ZRŠ-1.st. Mgr. Milena Burdíčková  0911 064 058  zastupca@zshuncovce.sk 

ZRŠ-2.st. Mgr. Mária Mačáková  0911 064 058  zastupca@zshuncovce.sk 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno 

predseda Mgr. Anna Džurňáková 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Miroslava Vroclavjaková 

ostatní zamestnanci        Mária Haluščáková 

zástupcovia rodičov        Martina Čatlochová 

         Nora Polhošová 

         Zuzana Gabčová 

         Ján Polhoš 

zástupca zriaďovateľa Ing. Jozefína Pekarčíková  

         Ondrej Horník 

  Mgr. Alena Dravecká 

         Dušan Jankura 

 



Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci 
Zastúpenie 
predmetov 

Metodické združenie pre 1. 
stupeň 

Mgr. Lýdia Bašistová 1. stupeň 

Predmetová komisia pre 2. 
stupeň 

Mgr. Andrea Zummerová 2. stupeň 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 378 

Počet tried: 24 

Podrobnejšie informácie: 

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

počet tried 2 4 3 2 3 2 2 2 2 2 24 

počet žiakov  32 59 52 44 52 42 30 30 24 13 378 

z toho ŠVVP   12 12 5 16 5 10 12 10 4 86 

z toho v ŠKD   5 8 5 4 1         23 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: 54 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: 59 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020 

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

Počet žiakov  0  0  1  3  5  13  22 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 



Prehľad o rozmiestnení žiakov končiacich ZŠ k 23.06.2020 

Technické, dopravné 
SOŠ        

 spolu dievčat 

      678316 
SOŠ elektrotechnická, Hlavná 1400/1, 
Poprad - Matejovce                         

2 0 

 S p o l u    2 0 

    

SOŠ ostatné                     spolu dievčat 

      673004 
Stredná odborná škola 
agropotravinárska a technická, 
Kušnierska brána 349/2, Kežmarok                       

1 0 

      673013 
Súkromná spoj. škola -SOŠ, Biela voda 
2, Kežmarok                               

3 2 

      673012 
Stredná odborná škola, Garbiarska 1, 
Kežmarok                                   

3 2 

      673030 
Súkromná SOŠ, Ulica SNP 1253, 
Poprad                                            

2 0 

 S p o l u    9 4 

    

Praktické školy, OU             spolu dievčat 

      677629 
Súkromná spojená škola-OU, Biela 
voda 2, Kežmarok                               

6 2 

 S p o l u    6 2 

    

    

Do pracovného 
pomeru 

 spolu dievčat 

 Do pracovného pomeru 5 2 

 S p o l u    5 2 

    

  Počet žiakov končiacich ZŠ 22 8 

 
 

Spracoval : Mgr. Marián Pešta, výchovný poradca 

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

V 2. polroku školského roka 2019/2020 boli z dôvodu opatrení pre pandémiu COVID 

19 nehodnotené nasledovné predmety: 



Na I. stupni: telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, náboženská 

výchova, pracovné vyučovanie, informatika, anglický jazyk. Na vysvedčení sa uvedie 

slovo absolvoval. 

Ostatné predmety boli hodnotené slovne alebo známkou. 

V II. polroku školského roka 2019/2020 boli hodnotení slovne žiaci v nultom a prvom 

ročníku. 

V druhom ročníku boli slovne hodnotení žiaci nasledovne: 

V 2.B v predmetoch slovenský jazyk, matematika, hravé čítanie, prvouka 

V 2.C v predmetoch slovenský jazyk, matematika, hravé čítanie, prvouka 

V 2.A boli žiaci hodnotení známkou 

V treťom ročníku boli žiaci  hodnotení kombinovane: 

V 3.A v predmetoch slovenský jazyk, matematika – hodnotenie známkou 

           v predmetoch hravé čítanie, vlastiveda, prírodoveda – slovné hodnotenie 

V 3.B boli žiaci hodnotení slovne 

Vo štvrtom ročníku boli žiaci  hodnotení kombinovane a slovne 

V 4.A v predmetoch slovenský jazyk, matematika, hravé čítanie – hodnotenie známkou 

           v predmetoch hravé  vlastiveda, prírodoveda – slovné hodnotenie 

V 4.B v predmetoch slovenský jazyk, matematika, hravé čítanie – hodnotenie známkou 

           v predmetoch hravé  vlastiveda, prírodoveda – slovné hodnotenie 

V 4.C boli žiaci hodnotení slovne 

Na II. stupni sa nehodnotili predmety: telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná 

výchova, náboženská výchova, regionálna výchova, pracovné vyučovanie, informatika, 

finančná gramotnosť, anglický jazyk v 5. ročníku 2. a 3. skupina. Na vysvedčení sa 

uviedlo slovo absolvoval.  Ostatné predmety boli hodnotené známkou. 

 

Prospech žiakov 

- prospelo s vyznamenaním 11 žiakov 

- prospelo veľmi dobre 15 žiakov 

- prospelo 241 žiakov 

- nehodnotení boli 9 žiaci 

- neklasifikovaní 2 žiaci 

 

 



Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zameš. 

hod. 

Zam. 
na 

žiaka 

Ospravedl
nené 

Ospr. na 
žiaka 

Neospravedlnené 
Neosp. na 

žiaka 

0.A 16 1834 114,63 1820 113,75 14 0,88 

0.B 16 1738 108,63 1738 108,63 0 0,00 

1.A 18 1500 83,33 1451 80,61 49 2,72 

1.B 17 1856 109,18 1852 108,94 4 0,24 

1.C 16 1359 84,94 1359 84,94 0 0,00 

1.D 8 614 76,75 546 68,25 68 8,50 

2.A 17 1486 87,41 1486 87,41 0 0,00 

2.B 18 1237 68,72 1162 64,56 75 4,17 

2.C 17 1350 79,41 1349 79,35 1 0,06 

3.A 23 2720 118,26 2694 117,13 26 1,13 

3.B 21 2080 99,05 1989 94,71 91 4,33 

4.A 24 2771 125,95 2771 125,95 0 0,00 

4.B 18 2397 133,17 1771 98,39 626 34,78 

4.C 10 758 75,80 730 73,00 28 2,80 

5.A 21 2564 122,10 2457 117,00 107 5,10 

5.B 21 2888 137,52 2775 132,14 113 5,38 

6.A 21 3368 160,38 3306 157,43 62 2,95 

6.B 9 894 99,33 890 98,89 4 0,44 

7.A 20 3245 162,25 3177 158,85 68 3,40 

7.B 10 1331 133,10 1020 102,00 311 31,10 

8.A 17 3036 178,59 3007 176,88 29 1,71 

8.B 7 1386 198,00 989 141,29 397 56,71 

9.A 12 1852 154,33 1822 151,83 30 2,50 

9.B 1 464 464,00 117 117,00 347 347,00 

 

§ 2. ods. 1 f 

Výsledky externých meraní 

V školskom roku 2019/2020 bolo testovanie 9. ročník zrušené z dôvodu COVID 19. 

Testovanie 5 Úspešnosť v % SK priemer 

SJL  24,7%  64,8% 

MAT  18,7%  63,4% 



 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. 

TPP 34 12 

Znížený úväzok 1 0 

ZPS 0 2 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov  1  28  29 

vychovávateľov  0   1   1 

asistentov učiteľa  2   2   4 

spolu  3  31  34 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.atestácia  1  0 

2. atestácia  0  0  

adaptačné  0  2 

doplňujúce pedagogické  3  0 

vysokoškolské pedagogické  0  1 

iné  0 2 

 

 

 

§ 2. ods. 1 i 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Medzinárodný deň školských knižníc 
Mesiac úcty k starším -vystúpenie žiakov pre huncovských seniorov v Bistre Stop 



Mesiac úcty k starším -vystúpenie žiakov v Domove pre seniorov Náruč v Kežmarku 
Dopravné ihrisko – mestská polícia Vysoké Tatry                                                               

Biela pastelka – pomoc slabozrakým 

Krása jesene - blokové vyučovanie 

Bezpečnosť na internete a prevencia kyber šikanovania 

Mikuláš 

Vianočná besiedka  Čaro Vianoc 

Vystúpenie žiakov v domove pre seniorov Náruč v Kežmarku s programom Čaro 

Vianoc 

Deň ľudovej rozprávky 

Zberové aktivity 

Spolupráca so Štátnymi lesmi  TANAPu – sušenie a darovanie sena na zimné 

prikrmovanie vysokej zveri 

Spolupráca s príslušníkmi policajného zboru – prevencia sociálno patologických javov 

v škole 

Finančná gramotnosť - 1. stupeň – zodpovedná Mgr. Silvia Olajosová  

Aktivity:  Finančná zodpovednosť spotrebiteľov;  

                 Plánovanie, príjem a práca;  

           Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov;  

           Úver a dlh;  

           Sporenie a investovanie,  

           Riadenie rizika a poistenie 

 

Počas pandémie COVID 19 boli úlohy zamerané na finančnú gramotnosť zahrnuté do 

pracovných listov, ktoré žiaci vypracovávali dištančne. 

Finančná gramotnosť - 2. stupeň – zodpovedný Mgr. Marián Pešta 

Aktivity:  

Finančná zodpovednosť - Používanie spoľahlivých informácii a uplatňovanie       

                                     rozhodovacích procesov v osobných financiách 

Plánovanie, príjem a práca - Vyhodnotenie vzťahu práce a osobného príjmu.  

              

Organizovanie osobných financií a používanie rozpočtu na riadenie toku peňazí 

 

Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov - Porozumenie a orientovanie sa  

                                       v zabezpečovaní životných potrieb jednotlivca a rodiny 

 

Pohybové aktivity I. stupeň – zodpovedný Mgr. Vladimír Buc 

December:   turnaj vo vybíjanej      3. a 4. ročník 

Marec:         florbalový turnaj         3. a 4. ročník 

 

Pohybové aktivity II. stupeň – zodpovedný Mgr. Vladimír Buc 

Október:       florbalový turnaj 7,8,9 trieda                  - chlapci + dievčatá 

November:    florbalový turnaj 4,5,6 trieda                  - chlapci + dievčatá 



December :   turnaj vo vybíjanej                                   - chlapci a dievčatá  

Január :        basketbalová súťaž                                  - chlapci + dievčatá  

Február :       bedmintonový turnaj                               - chlapci + dievčatá 

 

Aktivity plánované na mesiace marec – jún sa neuskutočnili pre pandémiu 

koronavírusu Covid 19 

Výchova k ľudským právam 1. stupeň – zodpovedná Mgr. Jana Šperková 

Aktivity: Predstavujeme práva dieťaťa – oboznámenie s Deklaráciou práv dieťaťa 

                Domino – vzájomné spoznávanie sa , odlišnosti a spoločné znaky detí. 

                Moje meniny - téma vlastnej emocionality – prejav úcty k svojmu   

                  vlastnému menu aj  k menám ostatných detí. 

                To som ja – cvičenie sebapoznania, sebahodnotenia, sebareflexie,  

                  podpora príslušnosti  k skupine, priateľské správanie.  

                Načo je to? Zamerané na podporu vnímania rozdielov, akceptáciu   

                  rôznorodosti názorov. 

                Kamaráti – Zámer citlivejšie vnímať ľudí so zdravotným znevýhodnením   

                  a chorých, prejaviť pocit dôvery a spolupráce. 

Výchova k ľudským právam 2. stupeň – zodpovedná Ing. Eva Demková 

Aktivity: Zhotovenie trvalej nástenky s kontaktom na linku detskej istoty 

        Zhotovenie nástenky k ľudským právam na prízemí školy – verejné inštitúcie   

        ĽP 

        Návšteva filmového predstavenia „Kto je ďalší“ zameraného na kiberšikanu, 

        Aktivity v spolupráci so SCŠSP Huncovce, zamerané na prevenciu šikany   

        v triedach, 

        Rozhlasová relácia „ Európsky deň obetí zločinu“ 

        Zhotovenie komiksu „ Desatoro rád zodpovedného používania internetu  

           pre rodičov.“ 

        Pracovné listy s témou ľudských práv zameraných na rozvoj čitateľskej  

           gramotnosti v čase prerušenia vyučovania pre COVID 19. 

        Olympiáda ľudských práv pre piaty ročník  - po nástupe žiakov do školy,  

        po uvoľnení opatrení  COVID 19. 

 

Zdravý životný štýl - zodpovedná Ing. Oľga Kontrošová 

Aktivity:    Európsky týždeň mobility 

               Svetový deň mlieka v školách  

               Rozhlasová relácia:  Učiteľ učiteľovi a žiakovi o duševnom zdraví,  

               Čas premien – prednáška pre dievčatá a chlapcov,  

               Európsky týždeň boja proti drogám – film Až do dna...Dievčatá,  



               Rizikové správanie – Mononukleóza,    

               Hrdí na Slovensko - osobnosti Slovenska - tematický deň, 

               Úloha odevu v dejinách ľudstva, 

               Žltý narcis - Liga proti rakovine, 

V apríli mali žiaci 6., 7., a 8. roč. zahrnutú aktivitu na tému Anorexia a bulímia 

v pracovných listoch počas dištančného vzdelávania. 

              

 

Spolupráca ZŠ a MŠ – zodpovedná Mgr. Silvia Olajosová 

Aktivity: Október - návšteva žiakov 1. ročníkov u predškolákov v materskej škole,   

                           športové  aktivity, pohybové hry 

            December – zdobenie vianočných medovníčkov 

            Február - zhotovenie kŕmidiel pre vtáčiky, výstavka prác žiakov ZŠ a MŠ 

 

Digitálne vzdelávanie – zodpovedná A.M. Adriana Zarembová 

Aktivity: Bezpečnosť na internete, bezpečnosť hesiel 

            Crackovanie hesiel, vytvorenie plagátu o bezpečných heslách 

Enviromentálna výchova – zodpovedná Mgr. Lucia Troppová 

Aktivity: Akcia Čisté hory - pomoc pri čistení Vysokých Tatier 

             Výroba kŕmidiel pre vtáčiky, prikrmovanie vtákov v zime 

            Separovanie odpadu, starostlivosť o čistotu 

            Výstavka výrobkov z odpadového materiálu 
Výchovné poradenstvo- zodpovedný Mgr. Marián Pešta 
                Dni otvorených dverí  
                Spracovanie prihlášok na ďalšie štúdium žiakov - SOŠ -19 prihlášok, 

                OU- 5  prihlášok a do pracovného pomeru = 7 žiaci 

Činnosť školskej knižnice - zodpovedná Mgr. Stanislava Žembová 

Aktivity:    Záložka do knihy spája školy: List za listom – baví ma čítať.  

                Vyhotovenie záložiek do  kníh a ich výmena s partnerskou školou Ľubeľa. 

               Tematický deň k výročiu narodenia J. G. Tajovského 

1.stupeň: Malá kniha rozprávok pre veľkého spisovateľa Jozefa Gregora Tajovského.                                                                                  
2.stupeň: Práca s  dielami  J. G. Tajovského. 

Rozprávkové popoludnie v ŠKD - Uhádni rozprávku  

Prvýkrát v školskej knižnici  - projekt pre prvákov, ktorí sa oboznámili 
s poriadkom v školskej knižnici a pravidlami   vypožičiavania kníh.                                                                                                                                               

Návšteva Domova dôchodcov Náruč v Kežmarku - čítanie poviedky Prvé 
hodinky z knihy Spod kosy žiakmi školy dôchodcom  z domova, obdarovanie 
dôchodcov vlastnoručne zhotovenými darčekmi. 

 

Školský klub detí - zodpovedná Mgr. Eleonóra Lapšanská 



Počet žiakov: 22 

Činnosť ŠKD začínal ranný klubom, denne v čase od 6.45 hod do 7.45 hod.  

Aktivity:   Púšťanie šarkanov 

              Mesiac úcty k starším - vystúpenie v reštaurácií Bistro v Huncovciach 

              Svetový deň mlieka  

              Záložka do knihy spája školy 

              Uhádni rozprávku 

 

Súťaže:  

Športové súťaže:  Spracovali: Mgr. V. Buc, Mgr. Dávid Ihnačák 

Školské 

Chlapci  

11.11.2019   Florbalový turnaj   -   starší  žiaci           8.A 

18.11.2019   Florbalový turnaj   -   mladší žiaci          5.A 

27.11.2019   Stolný futbal  –     víťaz - Samuel Badžo 6.A 

16.12.2019   Súťaž v basketbalových zručnostiach - starší žiaci    

                    víťaz -Kevin Gabčo   8.A 

18.12.2019   Súťaž v basketbalových zručnostiach – mladší žiaci  

                    víťaz -Samuel Badžo 6.A 

25. 2.2020    Bedmintonový turnaj    

                    víťaz - Kevin Gabčo   8.A         

 

I. stupeň 

21.11. 2018  Stolný futbal   -  4. ročník     

                    víťazi - Adam Polhoš 4.B, Jožko Gažík, Adam Čureja   

Dievčatá  

  6.  3.2019  Florbalový turnaj – žiačky     7.A      

                                         

Mimoškolské súťaže 

Chlapci  

29.1.2020      Bedminton   okresné kolo          6. miesto 

27.2.2020      Priateľský florbalový zápas ZŠ Huncovce – ZŠ Bystrany   starší žiaci 

27.2.2020      Priateľský florbalový zápas ZŠ Huncovce – ZŠ Bystrany   mladší žiaci 

 

Dievčatá 

 29.1.2020   Bedminton     okres     3. miesto  



 

Výtvarné súťaže: Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne 
                             Anjel Vianoc 
                             Biblia očami detí diecézne kolo – 1. miesto Sabína Pompová  
                                                                            2. miesto Martin Polhoš 
                                                   celoštátne kolo – 2. miesto Martin Polhoš 
                              Bohúňova paleta 
                              Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a CO 

                Povesti Dunajskej kráľovnej – výtvarná súťaž 

 

 
 
Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 
Téma: Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia Jozefa 
Gregora Tajovského 
Žiaci ZŠ Huncovce obsadili 34 miesto zo 187 školských knižníc s celkovým počtom 
34 793 účastníkov. 
 

Súťaže plánované na obdobie marec – jún boli z dôvodu COVID 19 
zrušené. 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika 

 Fórum proaktívnych škôl  KEGA v spolupráci s Pedagogickou fakultou Trnavskej 
univerzity v Trnave  – cieľom projektu je zistiť a popísať podmienky úspešnej 
implementácie metódy didaktických reflektívnych komunít (DRK) do praxe rozvoja 
kvality vzdelávania a výchovy regionálnych škôl a formulovať akčné teórie pre rozvoj 
školy v miestnych podmienkach. Projekt bude trvať 4 roky. Počas jeho trvania sa 
budeme venovať analýze výchovno - vzdelávacieho procesu, ktorý prebieha na našej 
škole za pomoci odborníkov z iných škôl a zameriame sa na stratégie, ktoré pomôžu 
našim žiakom aj učiteľom úspešne napredovať vo výchovno-vzdelávacom procese.  

Projekt Omama - ak má byť dieťa v škole úspešné, príprava na školu musí začať 
už v rannom veku dieťaťa. Rómske ženy sú  s pomocou odborníčok na ranú 
starostlivosť vyškolené v metódach rozvoja dieťaťa v ranom veku a vytváraní 
dobrých podmienok pre ich rast. Využívajú rôzne  metódy na rozvoj malého dieťatka, 
napríklad program Play wisely, zameraný na rozvoj mozgovej a pohybovej kapacity 
detí. Správna starostlivosť o bábätká stimuluje rozvoj ich poznávacích schopností. Do 
budúcnosti v tomto projekte vidíme nádej, že naše deti sa budú vedieť lepšie 
vzdelávať a neskôr zapojiť do spoločnosti. Účastníčky projektu sa stretávali 
v priestoroch našej školy. 

Projekt Postcrossing – medzinárodny projekt zameraný na  opätovný rozvoj 

posielania pohľadníc, známok  a  pečiatok z celého sveta; 



Projekt eTwinnnig – sa zameriava na podporu využívania moderných 

informačných a komunikačných technológií za účelom vytvorenia partnerstiev 

európskych škôl.  

 

Projekt Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ Huncovce – dopytovo 

orientovaný projekt vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho 

fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje 

(dvojročný projekt na roky 2018-2019, zameraný na vytvorenie inkluzívneho tímu 

a to školský psychológ, špeciálny pedagóg, dvaja pedagogickí asitenti); Tento 

projekt bol ukončený v decembri 2019. 

Mliečny program v spolupráci s Tatranskou mliekárňou, a.s. Kežmarok 

Projekt školské ovocie a šťavy s firmou Gas Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa 

 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2019/2020 nebola vykonaná inšpekcia. 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

Riaditeľstvo školy sa v rámci organizačných, finančných možností a schváleného 
rozpočtu snažilo zabezpečiť zlepšenie  materiálno technických podmienok školy, 
zlepšeniu úrovne a modernizácii výchovno – vzdelávacieho procesu. 

- Uplatňovaním inovatívnych foriem a metód vo výučbe 
- Úpravou a estetizáciou školského prostredia 
- Vytváraním vhodného školského a pracovného prostredia. 
- V areáli školy sa upravil terén po odstraňovaní poruchy na vodovodnom 

potrubí 
- Bolo zabezpečené maľovanie priestorov šatní v telocvični, vymaľovaná chodba 

a vestibul na prízemí, trieda, ktorá sa používa ako volebná miestnosť. 
- Zhotovilo sa osvetlenie v prístrešku školy. 
- Nastavil sa kamerový systém. 
- Na chodbách školy sa urobilo led osvetlenie na senzory. 

 

 



V školskom roku 2019/2020 bol na údržbu školy a školského areálu , dovybavenie 
učebňového bloku a zabezpečenie výchovnovzdelávacieho procesu nakúpený 
nasledovný materiál: 

Notebook  HP Folio 1040                                         

432 

432.0

0 HP Elite Desk 800  - PC 348.0

0 Kosačka bubnova 1 049.00 
Dataprojektor  EPSON 1 299.90 
Magnetická  tabuľa  - lentilky 435.0

0 MagFun 100 ks 229.0

0 PCELL Optiplex 679.0

0 Interaktívna tabuľa Elite Board D82+  

10 + krídla 

1 205.00 
Dataprojektor  EPSON EB-680 1 190.00 
Notebook HP Elite Book 840 330.0

0 Dataprojektor  EPSON EB-680 1 190.00 
Notebook HP Elite Book 840 330.0

0 Šijací stroj Overlock Pfaff Hobbylock 2.0 264.4

4 Šijací stroj Janome  JUNO E 1015 535.5

8 Parná  žehlička  bATTISTELLA VAPORRINO 268.0

0 Sporák elektrický E120AW 189.0

0 Práčka 269.0

0 Elektrický sporák 185.0

0 Kuchynská linka 2 376.00 
Dielenský ponk 1 778.40 
Hoblica Standard 1 829.88 
Kovová skriňa 399.6

0 Kovový regál skrutkovaný 339.1

2 Drevený regál 492.0

0 Interaktívna tabuľa Elite Board D82+  

10 + krídla 

1 205.00 

Multikrájač Philips 26.9

9 Stolička výškovo nastaviteľná 979.7

8 Didaktika matematiky  I. 14.0

0 Didaktika matematiky  II. 14.0

0 Umenie byť učiteľom 13.9

9 Cestovateľská násobilka pre ZŠ 3.90 

Vybrané slová  - pracovný zošit 3.90 

DAJ SI ČAS I. - Z histórie  vedy a kultúry 14.9

0 DAJ SI ČAS II. - Z histórie spoločnosti 14.9

0 DAJ SI ČAS III. - Z histórie kontinentov  

I. 

14.9

0 DAJ SI ČAS IV. - Z histórie kontinentov  

II. 

14.9

0 FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ  - PZ 1.-

4.ročník ZŠ 

5.00 

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ  - PZ 5.-

9.ročník ZŠ 

5.00 

OCHRANA života  a zdravia  - PZ pre 1.-

4.r.ZŠ 

5.00 

OCHRANA života  a zdravia  - PZ pre 5.-

9.r.ZŠ 

5.00 

Čauko, bengoši! knihy 132.0

0 Danka a Janka  knihy 50.0

0 Do školy - knihy 23.0

0 Marco  Polo – kronika - knihy 154.0

0 



Maťko a Kubko - knihy 50.0

0 Smieško z 1. A - knihy 45.0

0 Plagát  - Preambula ústavy SR 20.0

0 Plagát  - Nad Tatrou sa blýska 20.0

0 Plagát  - Piesne básne o Slovensku 20.0

0 Plagát  - Československo 20.0

0 Plagát  - Samova ríša 20.0

0 Plagát  - Veľká Morava 20.0

0 Skoč a hoď 128.0

0 Plagát  - Pravek a starovek na Slovensku 20.0

0 Náučná  hra - Povedz mi 90.0

0 Plagát  - Uhorsko 20.0

0 Moja farma  - Drevené zvieratká 30.0

0 Mikuláš  - Santa set brada 14.1

1 Mikulášsky kostým 78.1

2 Rukavice Mikuláš 10.3

3 Reproduktory 2x30 W 70.0

0 Reproduktory 2x30 W 70.0

0 Ručný mixér 25.4

9 Mokro - suchý vysávač 89.9

9 Konferenčná stolička tmavo zelená 387.6

0 Doska škárovka 40 mm hrubá 565.9

2 Lavica dvojmiestna výškovo nastaviteľná    1 018.66 

Stolička výškovo nastaviteľná žltá 979.7

8 Kliešte s okrúhlymi čeľusťami 37.5

8 Kliešte s plochými čeľusťami 41.4

7 Kliešte kombinačky 38.8

8 Nožnice na plech 112.3

2 Kružidlo zámočnícke 44.0

6 Posuvné meradlo kovové 129.1

7 Meter rolovací 2 m 20.5

2 Gumené kladivo 20.7

4 Kladivo 200 g 32.4

0 Kovový uholník 28.5

1 Sada skrutkovačov 18 dielna so stojanom 53.1

4 Pílka na kov rámová kov/plast 84.2

4 Ručná pílka na drevo - chvostovka  450  

mm 

99.3

6 Pílka čapovka 250 mm plastová rúčka 45.7

4 Lupienková pílka 49.2

5 Zverák kovový 100 mm 269.1

4 Sada pilníkov 3 ks 279.9

4 Sada rašplí 3 ks 248.8

3 



Ochranné okuliare 38.8

8 Počítadlo hodiny 9.90 

Plagát  na tabuľu - notová osnova 49.0

0 Plagát  na tabuľu - stovková  tabuľa  1-

100 

49.0

0 Zlomky  - pásy učiteľská sada na 

magnetickú tabuľu 

49.9

0 Sada veľkých geometr. telies 25 ks 51.9

0 Hmatová abeceda kompletná sada 

/malé,veľké písmená 

150.0

0 Plagát  na tabuľu - riadky s pomocným 

link 

147.0

0 Plagát  na tabuľu - štvorcová sieť 10 cm 147.0

0 Plagát  na tabuľu - štvorcová sieť 10 cm 7.90 

Kocky penové farebné 59.5

0 Kocky drevené prírodné 74.5

0 Základová doska pre spájateľné kocky 79.5

0 Kocky drevené farebné 89.5

0 Desiatové rámčeky na magnetickú tabuľu 99.5

0 Sada čísel 0-9 na magnetickú tabuľu 79.0

0 Kocky spájateľné 79.0

0 Počítadlo v desiatkovej sústave 89.0

0 Desiatkové rámčeky žiacke 89.0

0 Sada pre rozklad čísla v desiatkovej 

sústave 

119.0

0 Oplotenie a posuvná oceľová brána 225.0

0 Lanová pyramída a súbor 

hojdačiek,smetné koše3 

959.8

0 Aktívny bleskozvod 813.5

0   

 

Zdroj financovania: 

 

Pracovné postupy - nástenný obraz 20.0 

Poriadok a bezpečnosť - nástenný obraz 20.0

0 Záhradnícke náradie - nástenný obraz 20.0

0 Hudobné nástroje - nástenný obraz 20.0

0   

  

 

Zabezpečenie základnej školy  

- výmena plynovej kotolne 
- zhotovenie projektov na rekonštrukciu elektroinštalácie 
- oprava zatekajúcej strechy na prístavbe  telocvične 
- antikorózny náter strechy na prístavbe  telocvične 
- oprava strechy na spojovacej chodbe do školskej jedálne 
- úprava terénu po odstraňovaní poruchy na vodovodnom potrubí v areáli školy 
- vymaľovanie priestorov šatní v telocvični, chodieb a vestibulu na prízemí, 

triedy, ktorá sa používa ako volebná miestnosť 



- zhotovenie osvetlenia v prístrešku školy 
- nastavenie kamerového systému 
- osvetlenie školských chodieb led svietidlami na senzor 
- vybavenie kabinetu 1. – 4. roč. regálom na uskladnenie učebných pomôcok 
- výmena nefunkčných dataprojektorov k interaktívnym tabuliam 
- nákup bubnovej kosačky 
- zabezpečenie nového servera, zrýchlenie internetu 

Zabezpečenie školskej jedálne  

- priebežné opravy a revízie elektrického zariadenia kuchyne 
- zakúpenie spotrebného materiálu a riadu potrebného na prevádzku školskej 

jedálne 
- náter radiátorov v školskej jedálni  

 

Zabezpečenie učebňového bloku  

- nákup: interaktívnych tabúľ s príslušenstvom (notebook, dataprojektory...) 

 hoblíc do stolárskej dielne 
 stolov do zámočníckej dielne a výmena pracovných dosiek na 

pôvodných zámočníckych stoloch 

 zámočníckeho a drevárskeho náradia do dielní 
 regálov  

 kovových skríň na náradie 
 výroba kuchynských liniek do kuchynky, napojenie na 

kanalizáciu a vodu 

 kuchynských sporákov - elektroinštalačné práce na ich 
napojenie 

 automatickej práčky 
 šijacích strojov a overlovky 
 parnej žehličky 
 mokrosuchého vysávača 

 

Zabezpečenie školskej knižnice  

- zakúpenie kníh do školskej knižnice  

Modernizácia asfaltového multifunkčného ihriska 

- výmena mantinelov s drevenou výplňou 
- výmena ochranných sietí 
- obnova protikoróznej ochrany oceľových konštrukcií rámu a stĺpov 
- výmena nosného oceľového lankového systému 



- výmena basketbalových košov a dosiek 
- oprava el. NN rozvodov 
- výmena vonkajších svietidiel,  
- oprava existujúceho rozvádzača 

 

Zabezpečenie výučby učebnými pomôckami 

Počas školského roka boli nakupované pomôcky na výučbu podľa požiadaviek 
vyučujúcich. Škola je veľmi dobre vybavená učebnými pomôckami, vyučujúci si môžu 
priebežne brať pomôcky a vymieňať si ich podľa potreby. 

K dispozícii sú rôzne výukové CD a softvéry a PC programy, interaktívne tabule 
s príslušenstvom, notebooky, vizualizéry, PC učebne, interaktívna učebňa, pomôcky 
na rozvoj poznávacích schopností. 

Učitelia majú sprístupnené rôzne výučbové stránky na internete – Virtuálnu knižnicu, 
Datakabinet, Alf, VIKI – iedu, Zborovňa, aSc Agendu, Dyscom – program pre žiakov 
zo sociálne znevýhodneného prostredia a žiakov s poruchami učenia. 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

V rozpočte na rok 2019 boli pre našu školu pridelené normatívne prostriedky vo výške 

881 720,00 € a  nenormatívne vo výške 43 991,00 €, a to : 

 

- na vzdelávacie poukazy 11 526,00 € - vyčerpané do 31.12.2019; 
- na sociálne  znevýhodnené prostredie vo výške 26 750,00 € - vyčerpané do 

31.12.2019; 
- na učebnice prvouky vo výške 198,00 € a na učebnice anglického jazyka 1 463,00€ 

vyčerpané do 31. 12. 2019 (učebnice spolu 1 661,00 €); 
- na školu v prírode vo výške 3 000,00 € , škola zriaďovateľovi vrátila dňa 17. 6.2019 

nevyčerpanú dotáciu vo výške 220,00 €, 
- na odchodné do dôchodku vo výške 1274,00 €. 
 

Na originálne kompetencie  z rozpočtu obce v roku 2019 na bežné výdavky nám boli 

poskytnuté nasledovné prostriedky : 

- na činnosť školského klubu vo výške 12 150,00 €; 
- na činnosť školskej jedálne vo výške  55 000,00 €; 
- na činnosť centra voľného času vo výške 36 998,00 €; 
- na energie na osvetlenie multifunkčného ihriska vo výške 70,00 €, 



- na spolufinancovanie projektu Zvyšovanie inkluzívnosti vzdelávania v ZŠ 
Huncovce bola poskytnutá dotácia vo výške 2 600,25 €, vyčerpaných bolo 
1 914,19 €, rozdiel 686,06 € bolo zaslaných zriaďovateľovi dňa 20. 12. 2019, 

- na dokončenie oplotenia z roku 2018 dotácia vo výške 6 719,00 €. 
-  

Na kapitálové výdavky z rozpočtu obce boli poskytnuté tieto prostriedky: 

- na obstaranie parozábrany a prístupový chodník do prístavby učebňového bloku 
dotáciu vo výške 3 764,00 €, vyčerpaných bolo  3 680,91 €, zvyšok 83,09 € bolo 
zaslaných zriaďovateľovi dňa 13. 11. 2019. 
 

Celkové vlastné príjmy vo výške 21 829,54 € sa skladajú: 

- z vlastných príjmov školy- z prenájmu vo výške 3 066,57 € ;  
- z vlastných príjmov školského klubu detí vo výške 787,00 €; 
- z vlastných príjmov centra voľného času vo výške 365,00 €; 
- z vlastných príjmov školskej jedálne vo výške 10 660,48 €, 
- z normovaných nákladov školskej jedálne vo výške 6 679,39 €, 
- z vratky po kontrole zo Sociálnej poisťovne vo výške 271,10 €. 

Vlastné príjmy sa použili na úhradu prevádzkových nákladov pre príslušnú organizačnú 

zložku a to na úhradu nákladov za tarifný plat (ŠKD), energie, za nákup všeobecného 

materiálu, údržbu priestorov a strojov, softvéru, stravovanie a pod. Vlastné príjmy 

školy sa použili na úhradu faktúry za  priebežný audit a na úhradu výdavkov súvisiacich 

so zapojením školy do projektu  Zvýšenie inkluzívnosti vzdelávania v základnej škole 

(výdavky, ktoré nie je možné hradiť z projektových zdrojov ako napríklad tvorba 

sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov, služby externého manažmentu a pod.) 

-- 

V roku 2019 sme dokončili výmenu oplotenia areálu ZŠ v celkovej hodnote 6 758,85 

€, uhradili sme vypracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu kotolne 

v hodnote     4 560,00 €, za spracovanie registratúrnych záznamov, skladovanie a 

vypracovanie registratúrneho poriadku spolu  1 092,24 €, za oddeľovaciu plastovo-

sklenenú  stenu s montážou na prízemí 2 160,00 €, za zhotovenie optického káblového 

prepojenia 847,53 €, za hydroizoláciu terasy na budove ZŠ 795,00 €, za farby 

a maľovanie ZŠ sumu 1 078,88 €,   za opravu plynového zariadenie v ŠJ 209,28 €, za 

výmenu hlavného ventila  na prívod vody 456,00 €, za výmenu strechy na sklade 

materiálu 2 060,46 €, za opravu vodovodnej prípojky  1 602,53 €. 

Zoznam majetku zakúpeného a zaradeného v roku 2019, a to jednak z dôvodu 

nevyhnutnosti vybavenia prístavby učebňového bloku, ale aj pre potreby existujúcej 

budovy ZŠ, prikladáme v prílohe. Majetok na podsúvahových účtoch sa  zaobstaral 

v celkovej hodnote 22 022,92 € a majetok s obstarávacou hodnotou nižšou ako 100 € 

v operatívnej evidencii za 7 743,41 €. 

 

 Z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku boli zaslané prostriedky 

na školské pomôcky vo výške   4 133,40 €,   tieto prostriedky boli v plnej výške použité. 



Ďalej bola poskytnutá dotácia na stravu vo výške 51 969,60  €, použité boli vo výške  

41 029,20 €           

 ( z toho 719,49 € na energie) nevyčerpané prostriedky vo výške 10 940,40 € boli na 

konci roka dňa 19. 12. 2019 zaslané zriaďovateľovi. 

 

Škola získala v rámci uzatvorenej zmluvy o spolupráci v programe Teach for Slovakia          

za roky 2015 až 2019 knihy do školskej knižnice v celkovej hodnote  986,80 € .   

 

Na základe uzatvorenej rámcovej zmluvy bol našej škole poskytnutý dar – ovocie, 

šťavy pre deti od spoločnosti  Gas Familia, s.r.o. Stará Ľubovňa v hodnote 387,12 €. 

§ 2. ods. 1 n 

Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov 
žiakov. 

Správa o hospodárení s finančnými prostriedkami za školský rok 2019/2020 
Príjmy: 
Zostatok finančných prostriedkov zo šk. roka 2018/2019 .................. 197,41 € 
Členský príspevok žiakov ZŠ............................................................ 882,29 € 
Spolu: ........................................................................................1.079,70 € 
Výdaje: 
Cestovné – Čisté hory, vystúpenie v Domove dôchodcov :...................54,60 € 
Mikulášske balíčky..........................................................................206,44 € 
Úložné boxy:....................................................................................23,01 € 
MDD – sladkosti:..............................................................................51,20 € 
Odmeny pre žiakov na konci školského roka:....................................128,48 € 
Spolu:............................................................................................463,73 € 
                                                                                     
                                                                                               1.079,70 € 
                                                                                                - 463,73 € 
Zostatok:........................................................................................615,97 € 

 

 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

- vybavenie tried a školy učebnými pomôckami, IKT technikou 
- vzdelávanie začlenených žiakov 
- prítomnosť asistentiek učiteľa a špeciálneho pedagóga 
- starostlivosť o hygienu v škole 



- zlepšenie spolupráce s rodičmi 
- zlepšenie v umiestnení končiacich žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia do škôl  
- zlepšenie klímy medzi žiakmi školy  
- spolupráca s CPPPaP v Kežmarku 
- spolupráca s SCŠPP v Huncovciach 
- úspešnosť psychosociálnych  výcvikov u žiakov s rizikovým správaním 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 

- viac pracovať s rodičmi z rómskej komunity 
- zvýšiť motiváciu žiakov o učenie a prácu v škole 
- zvýšiť motiváciu rodičov na spoluprácu so školou 
- motivovať rodičov a  žiakov k zlepšeniu dochádzky do školy 
- zlepšiť výchovno – vzdelávacie výsledky žiakov 
- zlepšiť porozumenie slovenského jazyka u žiakov 
- zlepšiť čitateľskú gramotnosť u žiakov 
- vysoká neprítomnosť žiakov na vyučovaní z dôvodu vysokej chorobnosti  
- motivovať rodičov so SZP na zlepšenie hygieny a zlepšiť starostlivosť o zdravie 

a zdravý životný štýl u detí 
- podporovať žiacke  talenty 

§ 2. ods. 2 a 

Psychohygienické podmienky 

Vo výchovno – vzdelávacom procese sa dodržiavajú psychohygienické podmienky, 
dĺžka trvania vyučovacej hodiny, prestávky na oddych a obed: 

- 0., 1.,2. ročník – najneskôr po piatej vyučovacej hodine 
- 3. – 9. ročník - najneskôr po šiestej vyučovacej hodine  
- 0. a 1. ročník – najviac 5 vyučovacích hodín max. 3x týždenne 
- 2. ročník - najviac 5 vyučovacích hodín 
- 3. a 4. ročník - najviac 6 vyučovacích hodín max. 2x týždenne 
- 5. – 9. ročník - najviac 6 vyučovacích hodín 

Najväčší počet hodín v jednom dni: 

5. a 6. ročník – 7 hodín iba počas jedného dňa v týždni 
7. - 9. ročník –  8 hodín iba počas jedného dňa v týždni 

Záujmová činnosť bola realizovaná podľa samostatne vypracovaného plánu 

záujmovej činnosti v rozsahu 2 hodiny týždenne v časovom trvaní  jednej 60 

minútovej hodiny. 

 

 

 



§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Vedúci 

Angličtina na PC 15 Mgr. Dávid Ihnačák 

Angličtina na SVK 18 Mgr. Dávid Ihnačák 

Biblické príbehy 8 Mgr. Jana Šperková 

Florbalový krúžok 23 Mgr. Vladimír Buc 

Hravá abeceda 16 Mgr. Andrea Majerová 

Hry trochu inak 12 Mgr. Monika Harnišová 

Hudobná výchova 15 Miroslava Čenščáková 

Lentilky 10 PaedDr. Daniela Tribulová 

Malý programátor 18 M.A. Adriana Zarembová 

Náš región 20 Mgr. Michal Mičko 

Pohybová výchova I. 21 Miroslava Čenščáková 

Pohybová výchova II. 23 Miroslava Čenščáková 

Prírodovedný 17 Mgr. Štefan Šromovský 

Prvákovo 18 Mgr. Silvia Olajosová 

Rozprávkovo 17 Mgr. Jana Bednarčíková 

Spoznávame krajinu 15 Mgr. Vladimíra Lapšanská 

Šikovníček 16 Mgr. Stanislava Žembová 

Šport trochu inak 20 Mgr. Vladimír Buc 

Štvrtácke všeličo 10 Mgr. Marta Melcherová 

Učenie hrou 23 Mgr. Zlatica Kráľovská 

V krajine rozprávok 16 Mgr. Jana Becková 

Veselé slniečka 17 Mgr. Miroslava Vroclavjaková 

Vlastiveda na internete 22 Ing. Oľga Kontrošová 

Z rozprávky do rozprávky 16 Mgr. Anna Jankurová 

Zvedavé mušky 21 Mgr. Lýdia Bašistová 

§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca s rodičmi bola intenzívna a  mierne sa zlepšila. 
- rodičia boli v prípade potreby predvolaní do školy 
- ak rodičia nereagovali na predvolanie, využili sme možnosť spolupráce 

s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a MOP hliadkou - kým rodičia do školy 
neprišli a bol s nimi vykonaný pohovor 

- využívali sme individuálne pohovory s rodičmi s triednymi učiteľmi aj 
riaditeľkou školy 

- písomne sme informovali rodičov o výchovno - vzdelávacích výsledkoch žiakov 



- prispôsobili sme čas a termíny konzultačných stretnutí s rodičmi 
- zasielali sme  písomné informácie o zhoršení prospechu žiakov 
- využívali sme telefonickú komunikáciu s rodičmi 
- pri riešení závažnejších problémov sa nám osvedčil osobný kontakt a pohovor  

s rodičmi. 

V čase koronakrízy rodičia poskytli svoje vlastné autá na prenos učebných materiálov. 

§ 2. ods. 2 d 

Spolupráca školy a verejnosti 

Spolupracovali sme: 

 s Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva v Kežmarku 
 so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva v Huncovciach 
 s Policajným zborom v Kežmarku 

 s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Kežmarku 
 s Obcou Huncovce v zastúpení starostu Ing. Petra Majerčáka 
 s terénnymi pracovníkmi v Huncovciach 
 s občianskou hliadkou 
 so Štátnymi lesmi TANAPu v Tatranskej Lomnici 
 s obyvateľmi Huncoviec, ktorí bývajú v bezprostrednej blízkosti školy 

Činnosť v čase mimoriadnej situácie 

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym 
spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje 
škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti. 

Výučba v škole sa počas pandémie COVID 19 neprerušila, iba zmenila. Snažili sme sa 
na novú situáciu flexibilne reagovať. Všetko prebiehalo za prísnych hygienických 
podmienok, ktoré vyplývali z odporúčaní hlavného hygienika SR. 
   Vstup do školy iba  jednotlivo s rúškami a rukavicami. Dezinfekcia rúk         
vo vstupnej hale školy, meranie telesnej teploty infračerveným bezdotykovým 
teplomerom.  
Hneď v prvých dňoch pandémie sa naši učitelia – dobrovoľníci pustili do šitia rúšok. 
Prístavbu učebňového bloku sme premenili na veľkú krajčírsku  a strihačskú dielňu, 
kde učiteľky – dobrovoľníčky šili  ochranné rúška nielen pre našich žiakov, ale aj  
pre ľudí z obce, nemocníc a domovov dôchodcov. 

Aj keď je naša škola po technickej stránke veľmi dobre vybavená počítačovou 
technikou, nemohli sme ju využiť, lebo naši žiaci zo SZP doma počítače nemajú – 
maximálne majú internet v mobile.  Snažili sme sa cez internet pracovať aspoň  

so žiakmi, ktorí také vymoženosti majú.  



Naštartovali sme pravidelne sa opakujúci režim za dodržania všetkých hygienických 
opatrení. Učitelia pripravovali pre našich žiakov pracovné listy zamerané nielen na 
rozvoj čitateľskej gramotnosti, kde sme dbali na to, aby odpovede na otázky 
v pracovných listoch boli v texte, ktorý tento pracovný list obsahoval. Bolo dôležité 
nastaviť náročnosť pracovných listov, aby boli pre žiakov zvládnuteľné v prostredí 
kde žijú, a aby deti mohli pracovať bez pomoci rodičov, ktorí im vo väčšine prípadov 
ani nevedeli pomôcť. Na zjednodušenie  distribúcie učebného materiálu sme  
spracovali zoznamy rodín. Viacdetná rodina dostala tašku s materiálmi pre všetky 
deti.  

Cyklus výmeny pracovných listov bol dvojtýždenný. V jeden týždeň sa pracovné listy 
tlačili a distribuovali za pomoci asistentiek, na ďalší sa v osade zbierali, dopravili do 
školy a učitelia ich hodnotili. Asistentky z osady pomáhali pri distribúcii, 
zhromažďovaní materiálov, robili spojky medzi školou a žiakmi, pomáhali ak žiaci 
nevedeli vypracovať úlohy.  V osade sú deti, ktoré nemajú absolútne žiadne 
pomôcky. Tento problém sme vyriešili tak, že  pastelky, perá, ceruzy, pravítka sme 
dali asistentkám a žiaci si mohli požičať, čo potrebovali a po splnení úlohy zase 
vrátili. Zapojili sme do pomoci aj rodičov našich žiakov. Na odvoz materiálu z a do 
školy poskytli vlastné autá.  

 

Záver 

Vypracovala: Mgr. Kamila Haddenová dňa 09.10.2020 

Správa prerokovaná v rade školy dňa  13.10.2020 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa  29.10.2020 

Vyjadrenie rady školy 

 

 

Schválenie zriaďovateľom školy 

 

 


