
Základná škola s materskou školou 
Zborov nad Bystricou 

1 
 

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, 

JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH 

ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 

  

    

        



Základná škola s materskou školou 
Zborov nad Bystricou 

2 
 

 

Obsah  

Obsah 
Obsah ............................................................................................................................................................. 2 

1 Základné identifikačné údaje ................................................................................................................. 3 

2 Údaje o počte žiakov v šk. roku 2019/2020 ........................................................................................... 4 

3 Údaje o počte zapísaných žiakov ............................................................................................................ 4 

4 Údaje o počte prijatých žiakov na stredné školy .................................................................................... 4 

5 Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie ........................................................................................ 5 

6 Odbory a učebné plány .......................................................................................................................... 8 

7 Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy ..................................................................................................................................... 10 

8 Vzdelávanie zamestnancov v roku 2019/2020 ..................................................................................... 10 

9 Aktivity a prezentácia na verejnosti ..................................................................................................... 11 

10 Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ........................................................................... 34 

11 Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole ............... 35 

12 Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy ............................................ 35 

13 Vyhodnotenie príslušných cieľov koncepčného rozvoja školy ......................................................... 36 

14 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy ........................ 36 

15 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba 

úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení ............................................................... 37 

16 Voľnočasové aktivity školy ................................................................................................................ 38 

17 Správa o priebehu dištančného vzdelávania .................................................................................... 39 

18 Záver ................................................................................................................................................. 54 

19 Prílohy ............................................................................................................................................... 55 

 

 



Základná škola s materskou školou 
Zborov nad Bystricou 

3 
 

SPRÁVA  
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský 

rok 2019/2020  

1 Základné identifikačné údaje  

Názov školy  Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou,  

Zborov nad Bystricou č. 604  

Adresa školy  č. 604, 023 03 Zborov nad Bystricou  

Telefón  +421 414391390  

E-mail  zszborov@post.sk  

www  zszborov.edupage.org  

Zriaďovateľ  Obec Zborov nad Bystricou  

  

Vedúci zamestnanci školy  
  

   Priezvisko, meno  Telefón  e-mail  

Riaditeľ školy  PaedDr. Milan Križan   0414391390  milan.krizan@zszborov.sk  

ZRŠ pre ZŠ, ŠKD, CVČ  Mgr. Jana Harnasová   0414391390  jana.harasova@zszborov.sk 

ZRŠ pre MŠ  Bc. Marta Capeková   0414391487  marta.capekova@zszborov.sk  

  

Rada školy 

  

   Titl., priezvisko, meno  

Predseda  PaedDr. Jana Riečičiarová  

Pedagogickí zamestnanci   Slávka Moskáľová  

      

Ostatní zamestnanci  Viera Janasová  

      

zástupcovia rodičov  Mgr. Alena Kormancová (zástupca rodičov ZŠ)  

   Bc. Miroslava Košťálová (zástupca rodičov ZŠ)  

   Jana Koščaliková (zástupca rodičov ZŠ)  

   MUDr. Petra Zuzčáková-Bulejčíková (zástupca rodičov MŠ)  

zástupca zriaďovateľa  Juraj Hlavatý  

   Anna Targošová  

   Vlasta Podoláková  

  František Madaj  
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Poradné orgány školy  

  

Názov MZ a PK  Vedúci  Zastúpenie predmetov  

MZ  Mgr. Ingrid Šišková   1.stupeň ZŠ  

PK humanitné predmety  Mgr. Mária Backová   SJL a ďalšie humanitné 

predmety  

PK prírodovedné predmety  PaedDr. Jana Riečičiarová   MAT a ďalšie prírodovedné 

predmety  

PK cudzie jazyky  Mgr. Andrea Pavelková   ANJ, OBV  

PK TSV  Mgr. Soňa Kovalčíková   TEV, GEG  

 

2 Údaje o počte žiakov v šk. roku 2019/2020 
Počet žiakov školy ZŠ: 229 

Počet tried: 12  

Podrobnejšie informácie:  

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

počet tried  1 1 1 1 2 1 2 2 1 12 

počet žiakov  20 23 18 22 31 25 31 35 24 229 

z toho ŠVVP  1  1 1  2 3 2 3 13 

  

Počet žiakov školy MŠ: 69  

Počet tried: 3  

Počet žiakov školy ŠKD: 75 

Počet oddelení: 3  

  

3 Údaje o počte zapísaných žiakov  

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020:  30 / 12  

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020:   28 / 12 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:   2 / 0  
  

4 Údaje o počte prijatých žiakov na stredné školy 

   Nižší 

ročník  

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

Počet žiakov  0  0  0  0  5  29  34  
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Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ  

  
Počet prijatých žiakov na SŠ pre školský rok 2020/2021:  

  

1. Gymnázium  Čadca: 4 žiačky  

2. SOŠ Krásno nad Kysucou:  1 žiak  

3. Dopravná akadémia Žilina:  1 žiak  

4. Obchodná akadémia Čadca : 2 žiačky   

5. SOŠ obchodu a služieb Čadca:  2 žiaci  

6. SŠ – SPŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto:  3 žiaci  

7. SOŠ technická Čadca: 1 žiak  

8. SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto: 5 žiakov 

9. Gymnázium Kysucké Nové Mesto: 1 žiačka  

10. SZŠ Čadca: 4 žiačky  

11. SZŠ Žilina: 2 žiačky  

12. SOŠ drevárska a stavebná: 1 žiak  

 

     Spolu: 27 žiakov z toho: 3 žiaci         3 – ročný odbor  

  21 žiakov      4 – ročný odbor  

                                         3 žiačky       5 – ročný odbor  

  

5  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie  
 

Vzhľadom na to, že v školskom roku bola vyhlásená mimoriadna situácia a bolo prijaté usmernenie 

na základe, ktorého pedagogická rada rozhodla o slovnom hodnotení niektorých predmetov 

v tabuľke nie sú číselné hodnoty a priemeroch z uvedených predmetov. V prvom ročníku všetky 

predmety boli hodnotené slovne. 

 

Trieda ANJ BIO DEJ FYZ GEG HUV CHE 

1.A               

2.A               

3.A 1,22             

4.A 1,23             

5.A 1,47 1,4 1,2   1,53     

5.B 1,25 1,25 1,31   1,44     

6.A 2 1,6 1,16 1,32 1,44     

7.A 1,87 1,6 1,4 1,6 1,67   1,93 

7.B 1,69 1,31 1,25 1,69 1,56   1,75 

8.A 2,11 1,5 1,61 1,78 1,5   1,83 

8.B 1,65 1,41 1,59 1,94 1,29   2 

9.A 1,75 1,63   1,54 1,79   1,38 

 



Základná škola s materskou školou 
Zborov nad Bystricou 

6 
 

 

Trieda INF MAT NBV NEJ PDA SJL 

1.A             

2.A   1,39       1,52 

3.A   1,39       1,61 

4.A   1,86     1,09 1,77 

5.A   1,6       2,13 

5.B   1,75       1,69 

6.A   1,96       2,08 

7.A   2,13   1,27   2,13 

7.B   1,81   1   2,5 

8.A   1,83   1,89   2 

8.B   1,88   1,65   2,24 

9.A   2,04   1,42   2,54 

 

Trieda Spr TCHV THD TSV TEV THF VLA VYV ZEM 

1.A 1                 

2.A 1                 

3.A 1                 

4.A 1           1,18     

5.A 1                 

5.B 1                 

6.A 1,04                 

7.A 1                 

7.B 1                 

8.A 1                 

8.B 1                 

9.A 1                 

 

Prospech žiakov 

 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 20 20 0 0 

2.A 23 23 0 0 

3.A 18 18 0 0 

4.A 22 22 0 0 

5.A 15 15 0 0 

5.B 16 16 0 0 

6.A 25 25 0 0 

7.A 15 15 0 0 

7.B 16 16 0 0 
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8.A 18 18 0 0 

8.B 17 17 0 0 

9.A 24 24 0 0 

 

Dochádzka žiakov 

 

Trieda Počet 
Zameš. 

hod. 

Zam. 

na 

žiaka 

Ospr. 

Ospr. 

na 

žiaka 

Neospr. 

Neosp. 

na 

žiaka 

1.A 20 1006 50,30 1006 50,30 0 0,00 

2.A 23 1274 55,39 1274 55,39 0 0,00 

3.A 18 772 42,89 772 42,89 0 0,00 

4.A 22 1323 60,14 1323 60,14 0 0,00 

5.A 15 681 45,40 681 45,40 0 0,00 

5.B 16 800 50,00 800 50,00 0 0,00 

6.A 25 1462 58,48 1462 58,48 0 0,00 

7.A 15 996 66,40 996 66,40 0 0,00 

7.B 16 778 48,63 778 48,63 0 0,00 

8.A 18 1123 62,39 1123 62,39 0 0,00 

8.B 17 913 53,71 913 53,71 0 0,00 

9.A 24 1524 63,50 1524 63,50 0 0,00 

 

 

 

Výsledky externých meraní  

  

Názov  Počet žiakov  Úspešnosť v 

%  

Iný údaj o 

úspešnosti  

Monitor SJL 5   30 57,9%  64,8%  

        

Monitor MAT 5   30 57,8 %  63,4%  

        

Monitor SJL 9  - - -  

        

Monitor MAT 9  - -  -  
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6 Odbory a učebné plány  
Na prvom stupni sme postupovali v 1., 2., 3. a 4.ročníku podľa iŠkVP. Disponibilné hodiny sme na 

I. stupni využili na posilnenie pre nasledovné predmety Matematika, Prvouka, Slovenský jazyk a 

literatúra.   

Na II. Stupni sme postupovali podľa iŠkVP v 5. – 9. ročníku. Disponibilné hodiny sme využili na 

posilnenie pre nasledovné predmety: Matematika, Anglický jazyk, Dejepis, Geografia, Fyzika. 

Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 

320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa podmienok 

školy. Delíme náboženskú výchovu, Informatiku, Techniku a cudzie jazyky.  

Pri hodnotení žiakov sme postupovali v zmysle Metodického pokynu č. 22/2011 a na základe 

rozhodnutia pedagogickej rady sme hodnotili slovne výchovné predmety.  

  

 Odbory a učebné plány  
  

Učebný variant  1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  Spolu  

Počet tried 

v ročníku  

2 1 1 1 1 2 1 1 2 12 

  

 

      Inovovaný školský vzdelávací program  

Vzdelávacia oblasť  Predmet/ročník  1.ročník  2.ročník  3.ročník  4.ročník  

Jazyk a 

komunikácia  
Slovenský jazyk a 

literatúra  
9  8+2  7+1 7  

Anglický jazyk      3  3  

Matematika a 

práca s 

informáciami  

Matematika  4+1  4+1  4+1  4+1  

Informatika  -  -  1  1  

Človek a príroda  Prvouka  1+1  2  -  -  

Prírodoveda  -  -  1  2  

Človek a 

spoločnosť  
Vlastiveda  -  -  1  2  

Človek a hodnoty  Náboženská výchova/ 

Etická výchova  
1  1  1  1  

Človek a svet práce  Pracovné vyučovanie  -  -  1  1  

Umenie a kultúra  Hudobná výchova  1  1  1  1  

Výtvarná výchova  2  2  1  1  
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Zdravie a pohyb  Telesná a športová 

výchova  
2  2  2  2  

SPOLU  
+disponibilné 

hodiny  

   20+2  20+3  23+2  25+1  

Počet vyučovacích 

hodín v týždni  
   22  23  25  26  

  

  

       Inovovaný ŠkVP     

Vzdelávacia oblasť  Predmet/ročník  5.ročník  6.ročník  7.ročník  8.ročník  9.ročník  

Jazyk a 

komunikácia  

Slovenský jazyk a 

literatúra  
5  5  4   5  5  

Prvý cudzí jazyk  3+2  3+2  3+1  3  3 

Druhý cudzí jazyk  -  -  2  2  2  

Človek a príroda  Fyzika  -  2  1  2  1 + 1  

Chémia  -  -  2  2  1 + 1 

Biológia  2  1  2  1  1 

Človek a 

spoločnosť  

Dejepis  1  1+1  1  1  2   

Geografia  - 1   1  1   1 + 1  

Občianska náuka  -  1  1  1  1  

Človek a hodnoty  Náboženská výchova  1  1  1  1  1  

Matematika a 

práca s 

informáciami  

Matematika  4 + 1  4 + 1  4 + 1  4 + 1  5  

Informatika  1  1  1  1  -  

Človek a svet práce  Svet práce  -  -  -   - - 

Technika  1  1  1  1  1  

Umenie a kultúra  Hudobná výchova  1  1  1  1  -  

Výtvarná výchova  1   1  1  1         1 

Výchova umením  -  -  -  -  - 

Zdravie a pohyb  Telesná a športová 

výchova  
2  2  2  2  2  

SPOLU     22 + 3  25+ 4  26 + 4  27 + 3  25 +5  

Počet vyučovacích 

hodín v týždni  
   2  29  30  30  30  
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7 Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy  
 

Pracovný pomer (spolu ZŠ, MŠ, ŠKD)  

 

Pracovný 

pomer  

Počet pedag. 

zam. (ZŠ, MŠ, 

ŠKD) 

Počet nepedag. zam. (ZŠ, MŠ, 

ŠKD) 

Počet zam. ŠJ 

TPP  30 9 7 

Znížený 

úväzok  

3 3 0 

ZPS  0 0 1 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov  
 

Počet  nekvalifikovaných  kvalifikovaných  spolu  

Učiteľov ZŠ  0  20  20  

Učiteľov MŠ  0  7  7  

Vychovávateľov  0  3  3  

asistentov 

učiteľa  

0  1  1  

Spolu  0  30  30  

 

8 Vzdelávanie zamestnancov v roku 2019/2020 
 

Ďalšie vzdelávanie  Počet absolventov  Počet študujúcich  

1.kvalifikačná skúška  0   0  

2.kvalifikačná skúška   0   0  

štúdium školského manažmentu   0   0  

špecializačné inovačné štúdium   1  0 

špecializačné kvalifikačné   0   0  

Postgraduálne   0   0  

doplňujúce pedagogické   0   0  

vysokoškolské pedagogické   0   0  

vysokoškolské nepedagogické   0   0  
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9 Aktivity a prezentácia na verejnosti  

I. stupeň ZŠ:  
  
Metodicko-odborný rast učiteľov MZ  

  

     Učitelia 1.stupňa si pravidelne dopĺňajú svoje vedomosti a získavajú nové informácie aj štúdiom 

odbornej literatúry a časopisov. Sústavne vyhľadávajú možnosti ako sa zapojiť do rôznych súťaží, 

o čom svedčí i ich tohtoročné množstvo vo viacerých oblastiach.   

Dňa 11.02.2020 sa zúčastnili p. uč. Šišková a p. uč. Grigová v Žiline Seminára určeného pre 

učiteľov vyučujúcich 1.stupňa ZŠ s cieľom zoznámiť sa s edíciou Nezábudka-  Slovenský jazyk 

pre 1. ročník ZŠ - koncepcia šlabikára Nezábudka a jeho využitie pri elementárnom 

osvojovaní čitateľských a pisateľských zručností žiakov, Slovenský jazyk Nezábudka (2,3,4) 

ako prostriedok plnenia cieľov iŠVP - praktické ukážky práce s učebnicami slovenského 

jazyka v jednotlivých ročníkoch vrátane interaktívnej výučby, a s novinkami - Pracovným 

vyučovaním 3 a 4 - praktické ukážky práce s pracovnými učebnicami a predstavenie 

pracovných zošitov Hudobníček  - Hudobnou výchovou pre 1. a 2. ročník. Jednotlivé učebnice 

a pracovné zošity p. učiteľky zaujali natoľko, že sa rozhodli ich využiť v 1. a 2.ročníku. 

Tohtoročné akcie a súťaže:  
 

Dňa 17.9.2019 sa uskutočnila na našej škole beseda pre žiakov 4.ročníka pod názvom Z húsenice 

motýľom a témou prednášky boli: 

Obdobie prechodu z detstva  do dospievania – čo je to puberta? 

 

     Žiaci prvého stupňa na športovom dni 27. 9. 2019 okrem pripomenutia si kanadského 

športovca, humanistu a aktivistu podporujúceho výskum nádorových ochorení, ktorý prebehol 

naprieč Kanadou Maratón nádeje behom na jeho počesť, súťažili aj v atletických disciplínach -  beh 

na 50 metrov, skok do diaľky z miesta, hod kriketovou loptičkou a netradičnej disciplíne preskok 

cez švihadlo za 30 sekúnd.  

Výsledky: 

1. ročník: Liana Zárodňanská, Ondrej Špilák 

2. ročník: Nela Čimborová (rekord v skoku z miesta 1,73 m), Šimon Kubeň 

3. ročník: Valéria Grochalová (rekord v behu na 50 m – čas 8,26 sec.), Marek Klanduch (rekord 

v hode kriketovou loptičkou 20,30 m) 

4. ročník: Lucia Králiková (rekord v preskoku cez švihadlo – 62 preskokov), Juraj Masaryk 

 

     Príroda nám poskytuje nesmierne veľa možností na jej objavovanie, poznávanie a tvorivé 

využitie materiálu, ktorý v nej nachádzame. Presvedčili sa o tom aj žiaci prvého stupňa, ktorí spolu 

s pani učiteľkami Pavlíkovou, Grigovou, Kormancovou, Šiškovou a Ondrúškovou strávili 20. 9. 

dve hodiny pri tvorivej činnosti s kamienkami rôznej veľkosti a farebnosti – Umenie v prírode. 

Už tretí rok v rade sa deti zmenili na umelcov a z prírodného materiálu, ktorého je všade dostatok, 

kreatívne menili breh rieky Bystrica a horského potoka za kostolom pri cyklotrase na ateliér. 

Štvrtáci vytvorili z kameňov strom, druháci špirálu a srdce. Využili pri tom aj úlomky tehál, ktoré 

objavili pri potoku, čo umocnilo farebnosť ich diela. Tretiaci vytvárali stopy bosého človeka 

a zvierat. Ani prváci sa nedali zahanbiť. Ukladali nazbierané kamene do obrazov ľudskej tváre 
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a postáv. Stačí tak málo, aby sa deti zabavili v prírode a zároveň aj využili svoj umelecký potenciál. 

Aj tento rok sme sa presvedčili, že ich takýto druh aktivity baví. 

     21. októbra sme si v našej základnej škole pripomenuli Deň jablka. Jablká si takýto deň určite 

zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Spolu so žiakmi prvého a druhého stupňa 

sme zhotovili farebné „jablkové“ panely a vytvorili nástenku, kde sa žiaci dozvedeli zaujímavé 

informácie o tomto šťavnatom ovocí. Dúfame, že sme týmto spôsobom podporili konzumáciu 

ovocia a zeleniny v jesennom období, kedy na náš imunitný systém číhajú rôzne vírusy. Už len 

jedno jablko denne nám poskytuje veľa vitamínov, minerálov a vlákniny a chráni nás pre viacerými 

ochoreniami.  

 

     Dňa 29.10.2019 sa v našej škole uskutočnilo testovanie pohybových schopností žiakov prvého 

ročníka. Do projektu sa zapojilo 21 prvákov. Koordinátorkami pre realizáciu testovania na škole 

boli p. uč. Mgr. Ingrid Šišková a p. uč. Mgr. Dana Pavlíková. Na testovaní spolupracovali všetky 

učiteľky  prvého stupňa a pomáhali nám i žiaci 7.ročníka. 

Testovalo päť rozhodcov - pedagógov školy  celé dopoludnie v nasledovných disciplínach: 

 Váženie a meranie k zisteniu telesnej váhy a výšky 

 Predklon v sede dosahovaním 

 Sed – ľah 

 Opakovaná zostava s tyčou 

 Výdrž v zhybe nadhmatom 

 Skok do diaľky z miesta 

 Kotúľanie troch lôpt 

 Člnkový beh 4x10 m 

 Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m 

 Vlajková naháňačka  

Napriek tomu, že testovanie bolo časovo náročné, športový deň bol pre prvákov zážitkom, cvičili s 

nadšením a vydali zo seba maximum.  Po úvodnom testovaní sa rovnakým testom najbližšie 

podrobia už o 2 roky, teda v  3. ročníku. 

 

      V mesiaci október sme sa zapojili  do výtvarnej súťaže „Ochranárik čísla tiesňového volania 

112 a civilnej ochrany“. Do výtvarnej súťaže na tému „Záchranári na lúke, v lese, v horskom 

teréne“ sa z našej školy zapojilo 6 dievčat. Na výtvarnom krúžku pod vedením p. uč. Pavlíkovej 

vytvorili svoje práce Vanesa Mackurová z 8. A, Laura Privarová zo 6. A, Nela Macurová, Zuzana 

Nevedelová z 3. A a Júlia Krajčíková z 1. A. Lucia Jantošová zo 6. A prácu nakreslila doma. V 

piatok 29. 11. 2019 sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie výtvarnej súťaže na Okresnom úrade 

v Čadci. Naše dievčatá boli úspešné. Julka Krajčíková obsadila 2. miesto v kategórii I. stupeň ZŠ a 

Laura Privarová 3. miesto v kategórii II. stupeň ZŠ. Ceny a diplomy si prevzali z rúk prednostu 

okresného úradu p. Petra Šimčisku. 

      Stromček želaní -už tradične ozdobujú vianočný stromček v škole žiaci 1. stupňa svojimi 

vlastnými ozdobami, ktoré vyrobia na hodinách výtvarnej výchovy. Prváci vyrobili srdiečka, 

druháci jabĺčka, tretiaci podkovy a štvrtáci štvorlístky. V piatok 6. decembra nimi spoločne 

ozdobili rozsvietený stromček na hlavnej chodbe a týmto symbolicky zaželali všetkým ľuďom na 

svete zdravie, šťastie a lásku. 
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      Nakresli si betlehem- Kysucká knižnica v Čadci a Mesto Čadca vyhlásili 15. ročník výtvarnej 

súťaže pre žiakov základných škôl, osemročné gymnázia a zdravotne znevýhodnené deti a mládež, 

do ktorej sa zapojili i žiaci našej školy. Do súťaže bolo zaslaných 20 výtvarných prác detí 1. až 8. 

ročníka. Svoje výtvarné diela tvorili deti na hodinách výtvarnej výchovy, výtvarnom krúžku 

a výtvarnom odbore ZUŠ pod vedením p. uč. Pavlíkovej, Šiškovej a Ondrúškovej. 

Organizátormi boli ocenené výtvarné práce Niny Šutej z 1. A, Emmy Jedinákovej zo 4. A, Sáry 

Masarikovej z 5. A, Dávida Murgaša z 5. B a Vanesy Mackurovej z 8. A. 

Ceny našim úspešným výtvarníkom, v zastúpení, odovzdal riaditeľ školy PaedDr. Milan Križan. 

 

      Netradičný školský deň zažili žiaci 1.A v ZŠ s MŠ Zborov nad Bystricou. Dňa 19. decembra 

2019 sa uskutočnila v škole slávnostná imatrikulácia – prijatie prvákov do cechu žiackeho. 

Naučiť prvákov zvládať prvé týždne a mesiace v novom prostredí, odovzdať im potrebné 

vedomosti, naučiť ich čítať, písať, počítať si vyžaduje veľkú mieru úsilia i trpezlivosti. Je ťažké 

vyjadriť slovami emócie, ktoré každé dieťa, v tento slávnostný okamih prežíva. A aký bol priebeh 

tejto zaujímavej akcie? Do jedálne našej školy prišli podporiť našich prvákov pán kráľ – p. riaditeľ 

M.Križan, pani kráľovná – p. zástupkyňa J.Harnasová,  rodičia i  pani učiteľky – Šišková, 

Ondrúšková. Slávnosť začala príchodom kráľa a kráľovnej v sprievode fanfáry. Triedna pani 

učiteľka privítala prítomných a do jedálne zablúdili v úvode malí neposední zajkovia, ktorí pre 

našich prváčikov pripravili viacero úloh. Ak ich splnia – budú môcť byť pasovaní za prvákov. 

      Nasledovalo plnenie dôležitých úloh. Každý prvák musel zvládnuť čítanie darov, počítanie 

príkladov z kartičiek, skladanie puzzle, spev piesní, recitáciu, tanec . Celkovo výborne zvládli test 

odvahy, vytrvalosti, šikovnosti a trpezlivosti. Prváci nám vytvorili neopísateľnú atmosféru. To 

najdôležitejšie však ešte len prišlo. Spoločne vyslovovali prvácky sľúb a začalo sa veľké pasovanie 

prvákov. Pán riaditeľ – kráľ veľkým mečom pasoval prváčikov za právoplatných žiakov našej školy 

a pani zástupkyňa – kráľovná odovzdávala spomienkové pamätné listy a darčeky. 

      Slávnostné podujatie obohatila sladká odmena – nádherná torta, ktorú upiekla maminka našej 

prváčky. Prváci zvládli svoj pasovací deň na veľkú jednotku. Ich usmievavé tváričky žiarili šťastím 

a obe pani učiteľky  boli na deti veľmi hrdé. 

 

      V rámci prevencie mali žiaci 1.- 4. ročníka besedu o šikanovaní. Prváci sa pasovali 

v skupinovom súťažení v kvíze zameranom nielen na šikanovanie, ale aj na slušné správanie sa. 

Všetci zvládli otázky výborne. Starší žiaci 2. – 4. ročníka najskôr venovali pozornosť prezentácii 

Vieme, čo je šikANOvaNIE? a  po rozhovore o tomto probléme riešili  test z prezentácie. 

V  závere vyplnili anonymnú anketu, z ktorej vyplynulo, že v triedach a v škole sa so šikanovaním 

nestretli a pri problémoch by sa bez obáv obrátili na triedne učiteľky a rodičov. 

 

     Karneval - 7. februára sa telocvičňa základnej školy zmenila zo športoviska na priestor, ktorý 

sa hmýril rybami, krabmi, homármi, medúzami, chobotnicami, morskými pannami, ale 

i Titanicom, koralovým útesom, potápačmi a ďalšími rôznymi živočíchmi a užívateľmi vodného 

sveta. Aj krásna výzdoba z dielne detí a pani učiteliek navodzovala príjemnú vodnú atmosféru. 

Totižto v tento deň sa konal karneval žiakov 1. stupňa pod názvom Podmorský (vodný) svet. 

Potvrdil sa náš predpoklad, že rodičia našich žiakov sú veľmi kreatívni a dokážu vytvoriť úchvatné 

a nápadité masky pre svoje deti. Celému tomuto podujatiu vládla nádherná maska v podobe 

Kráľovnej morí. Po promenáde masiek, počas ktorej porota vyberala tie najnápaditejšie masky 

vyrobené zručnými rukami mamičiek a ockov, sa konalo oceňovanie. Porota mala veľmi ťažkú 

úlohu, vybrať TOP 15 masiek. Nakoniec, posúďte sami (viď galéria), že sa jej to podarilo. Porota 

sa rozhodla, že ocení aj ostatné deti v maskách, a tak každé dostalo malý darček  za vynaloženú 

snahu pri príprave svojho kostýmu. Dopoludnie pokračovalo zábavnými hrami a diskotékou. 
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     Podujatie zorganizovali pani učiteľky: prvácka – Šišková s asistentkou Ondrúškovou, druhácka 

– Kormancová, tretiacka – Pavlíková a štvrtácka – Grigová. Poďakovanie patrí aj žiačkam 8. A, 

ktoré pomáhali pri výzdobe telocvične a 9. A, ktoré pomáhali pri výrobe výzdoby. 

 

      Každoročne organizujeme pre žiakov 3. a 4. ročníka turnaj vo vybíjanej. Je to obľúbená 

športová akcia, na ktorú sa deti veľmi tešia. Zmerať si sily na športovom poli núti každé dieťa 

zlepšovať sa v pohybovej činnosti. 

     12. 2. sa stretli na palubovke štyri družstvá, po dve z každého ročníka. Hrali systémom tretiaci 

proti štvrtákom, na body pri vybití súpera. Odohrali 4 zápasy s nasledovným výsledkom: tretiaci 

vyhrali dva zápasy, jeden remizovali a jeden prehrali; štvrtáci jeden vyhrali, jeden remizovali a dva 

prehrali.  

Najužitočnejšími hráčmi turnaja boli: Andrejka Horáková z 3. A a Števko Mitka zo 4. A. 

Turnaj zorganizovali a rozhodkyňami boli pani učiteľky Pavlíková a Grigová. 

 

    Dňa 10.februára sa konala posledná udalosť v škole pred dištančným vzdelávaním pod názvom 

Posedenie pri jedličke. Tento rok to bolo netradičné súťaženie namiesto klasického predstavenia. 

Žiaci súťažne strihali a lepili papierové reťaze, kreslili omaľovánkové puzzle i vyzdobovali 

pomaranče a jabĺčka voňavými klinčekmi. 

 

II. stupeň ZŠ:  

 

Projekty: 

    

„Zbieram Baterky“– školský program selektívneho zberu 

           Škola je zapojená do celoštátneho programu pre ochranu životného prostredia 

prostredníctvom školského programu selektívneho zberu pod názvom „ZbieramBaterky“. Cieľom 

súťaže je popularizovať zber použitých prenosných batérií a akumulátorov postavený na 

bezprostrednej motivácii. Prostredníctvom súťaže meniť a rozvíjať postoj detí k samotnému 

životnému prostrediu. Súťaž ZbieramBaterky je o zbere použitých prenosných batérií 

a akumulátorov. Žiaci po nazbieraní určitého množstva bateriek sú odmenení bodmi, ktorými môžu 

voľne narábať. Prostredníctvom E-shopu si vymieňajú body za darčeky. Tiež mali možnosť zberať 

body spoločne s kamarátmi a vybrať si spoločný darček. 

 

          Projekt WoW 

          Naša škola sa zapojila do Nemecko - Česko - Slovenského projektu WoW (World of Work 

= Človek a svet práce) v ktorom sa žiaci prostredníctvom inovovaných metodických materiálov 

zoznamujú s obsahom techniky na II. stupni základnej školy. Tento projekt vznikol ako reakcia na 

zvýšený počet hodín techniky od roku 2012, kedy sa začala nová školská reforma a opätovne sa 

začal okrem iných kompetencií klásť dôraz aj na technické zručnosti žiakov. Žiakom sa 

prostredníctvom tohto projektu pomôže aj pri výbere ich profesijnej orientácie. 

 

           IT Akadémia - projekt 

          Projekt má zlepšiť vzdelávanie v oblasti informatiky a prírodných vied. Hlavným cieľom 

projektu je vytvorenie efektívneho modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne i 

perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním sa na profesie v oblasti 

informatiky a informačno-komunikačných technológií (IKT). 
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Vedomostný ostrov 

Projekt podporuje inovatívne formy vzdelávania na základných školách a sprístupňuje ich 

všetkým žiakom. Cieľom projektu je naučiť žiakov pútavým spôsobom, ako spájať teoretické 

poznatky s praxou, a pomôcť im pri výbere strednej školy. Vedomostný ostrov je interaktívny kiosk 

s tromi dotykovými obrazovkami a zaujímavým vedomostným obsahom. Vedomostný ostrov 

poskytuje interaktívne vedomosti a veselé kvízy pre žiakov aj pre učiteľov. 

Vedomostný obsah tvoria dve časti. Prvou – hlavnou časťou – je špeciálna aplikácia 

v podobe animovaného ostrova. Ukrýva sa na ňom množstvo vedomostí z oblasti techniky, 

nemeckého jazyka, ekológie alebo fyziky vrátane interaktívnych úloh, náučných videí a pokusov, 

ktoré sa dajú realizovať v škole aj doma. Žiakom pomôže pri ich odhaľovaní zvedavý lemur, ktorý 

je aj v logu Vedomostných ostrovov. Vďaka veselým vedomostným kvízom si môžu hneď 

vyskúšať, ako si nové vedomosti osvojili. Rozširujúcu druhú časť vedomostného obsahu 

tvoria digitálne učebnice – nemecký jazyk, dopravná výchova a fyzika.  Ocenia ich nielen žiaci, ale 

aj učitelia, ktorí chcú oživiť bežné vyučovanie a vniesť doň hravé prvky a interaktivitu. 

 

          Mliečny program 

          Škola bola zapojená do mliečneho programu pod vedením p. uč. Abdul Karimovej. Žiaci si 

mali možnosť objednať každý mesiac mliečne výrobky za symbolickú cenu. U žiakov a rodičov sa 

projekt stretol s pozitívnym ohlasom. Cieľom projektu je podporiť prístup žiakov našej školy k 

mliečnym produktom. 

 

          Nadácia Volkswagen Slovakia 

          Škola chce realizovať výstavbu detského dopravného ihriska, ktoré by bolo rozšírením 

existujúceho edukačno-športového areálu školy. Cieľom projektu je zvýšiť povedomie detí 

o pravidlách cestnej premávky, a tým prispieť k zvýšeniu dopravnej bezpečnosti u detí. Zvýšenie 

bezpečnosti na cestách a kvalitná dopravná výchova sú základnou myšlienkou viacerých aktivít 

Nadácie Volkswagen Slovakia. Aktivity smerujú k prepojeniu teórie a praxe prostredníctvom 

kreatívnych a interaktívnych hier s dopravnou tematikou a následným overovaním si získaných 

vedomostí na plnohodnotne fungujúcom dopravnom ihrisku. 

 

          Dňa 6.11.2019 žiaci piateho ročníka absolvovali prípravu na Testovanie 5-2019. Príprava sa 

uskutočnila z predmetov matematika a slovenský jazyk. E-TESTOVANIE 5-2019 sú 

elektronické testy slúžiace pre prípravu žiakov na testovanie žiakov 5. ročníka základných 

škôl. Obsahové zameranie a štruktúra testov je porovnateľná s testami riadneho termínu 

Testovania 5-2019, ktoré sa uskutočnilo papierovou formou 20. novembra 2019.  

          Do projektu Komparo sa zapojili všetci deviataci. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín. 

Výsledky testovania deviatakov pre porovnanie aj z predchádzajúcich školských rokov sú uvedené 

v nasledujúcej tabuľke. 

 

Komparo 2019/2020 – testovanie žiakov 9. ročníka 

Termín testovania: 14. november 2019 

Počet testovaných žiakov triedy: 24 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy: 43,3 % 

Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 49,7 % 

Percento testovaných tried, ktoré v teste z MAT dosiahli horší výsledok ako táto trieda: 30,9% 

Najlepšie výsledky v teste z matematiky dosiahli žiaci: Kajánková, Martikán, Riečičiarová (80 %), 

Vadinský (75 %). 
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Komparo 9 2019/2020 2018/2019 2017/2018 2016/2017 2015/2016 

Priemerná 

úspešnosť 

školy (%) 

43,3 55,3 47,7 59,8 62,1 

Národný 

priemer (%) 
49,7 60,3 49,4 59,7 60,7 

Rozdiel 

úspešnosti (%) 
- 6,4 - 5,0 - 1,7 + 0,1 + 1,4 

 

Testovanie 5 - 2019 

          Výsledky školy z celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka ZŠ v školskom roku 

2019/2020, ktoré sa uskutočnilo 20. novembra 2019. 

Priemerná úspešnosť školy: 57,8 %  

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer: 63,4 %  

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: - 5,6% 

Počet testovaných žiakov školy: 30 

Maximálny počet bodov v teste: 30 

Najvyššiu percentuálnu úspešnosť v teste z matematiky dosiahli žiaci: 

- Masariková Sára (96,7 %), 5.A, 

- Nečeda Matúš (86,7 %), 5.A, 

- Čanecký Timotej (83,3 %), 5.A, 

- Murgaš Dávid (83,3 %), 5.B. 

 

Pre porovnanie uvádzame výsledky testovania piatakov z predchádzajúcich školských rokov (viď. 

tabuľka).  

Testova

nie- 5 

2019/2

020 

2018/2

019 

2017/2

018 

2016/2

017 

2015/2

016 

Priemerná 

úspešnosť 

školy (%) 

57,8 58,9 68,6 59,4 60,83 

Národný 

priemer 

(%) 

63,4 59,3 64,7 62,3 61,99 

Rozdiel 

úspešnost

i (%) 

- 5,6 - 0,4 + 3,9 - 2,9 - 1,16 

          Žiaci 5. A (15 žiakov) a 5. B (16 žiakov) boli rozdelení do troch skupín, administrátormi p. 

uč. Mosorová, Nečedová, Pavelková. Prihlásených žiakov na testovanie bolo 32 žiakov, ale 

Knotková prestúpila na inú školu a Zárodňanská sa pre chorobu nezúčastnila testovania. Všetci 

zúčastnení žiaci boli zaradení medzi intaktných žiakov, žiakov so ZZ sme nemali. Kontrola p. 

Traubnerová. 
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          Rozdelenie výsledkov žiakov v teste z matematiky do 3 výkonnostných úrovní (podpriemernej, 

priemernej a nadpriemernej)  

Výkonnostná 

úroveň úspešnosti 

našich žiakov 

v teste 

z matematiky 

Počet žiakov Počet 

percent 

Počet 

percent na 

Slovensku 

Nadpriemerná 2 7 % 23 % 

Priemerná 17 57 % 50 % 

Podpriemerná 11 37 % 27 % 

 

          Testovanie 5 2019 sa uskutočnilo 20. novembra 2019 na 1 490 základných školách na 

Slovensku. Testy písalo spolu 48 605 piatakov. Priemerná úspešnosť testu z matematiky bola 63,4 

%. Priemerný počet bodov, ktorý piataci dosiahli z maximálneho počtu 30, bol 19 bodov. Žiaci, ktorí 

nevyrátali ani polovicu testu a získali iba 0 až 14 bodov, dosiahli podpriemernú úroveň úspešnosti. Ak 

žiaci dosiahli v teste 15 až 25 bodov, dostali sa do priemernej úrovne. Nadpriemerne úspešní sú zasa tí 

žiaci, ktorí získali 26 až 30 bodov. V matematike dosiahlo nadpriemernú úroveň takmer 23 % žiakov 

Slovenska. Naopak, podpriemernú úroveň dosiahlo až 26,6 % žiakov. Iba 5 % žiakov zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, ktorí písali test z matematiky, sa podarilo v teste dosiahnuť priemernú úroveň.  

 

          Školské kolo Pytagoriády 

Úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády v školskom roku 2019/2020 

Trieda Meno žiaka Body 

za 

úlohy 

Body 

za čas 

Súčet 

bodov 

3.A Matúš Murgaš 11 6 17 

 Olívia Šusteková 10 6 16 

 Ľubomír Marejka 10 3 13 

 Valéria Grochalová 10 3 13 

4.A Viktória Čimborová 12 11 23 

 Samuel Zuščák 10 6 16 

 Emma Jedináková 10 0 10 

5.A Sára Masariková 11 3 14 

6.A Branislav Kubeň 11 3 13 

 Laura Privarová 11 4 14 

7.A Chiara Jánošíková 11 2 13 

7.B Vladimír Zuščák 11 4 15 

 Vanesa Kučáková 11 2 13 

 

           Školského kola Pytagoriády sa zúčastnili všetci žiaci tretieho až ôsmeho ročníka. Úspešní riešitelia 

školského kola boli prihlásení do okresného kola. Žiaci získavali body za správne riešené úlohy a za čas. 

Úspešný riešiteľ musí získať minimálne 10 bodov za úlohy, až potom sa mu pripočítavajú body za čas, ak 

vyrieši úlohy v kratšom čase ako 60 minút. Riešenia žiackych úloh zostávajú archivované na škole jeden 

rok. 

           Okresné kolo súťaže sa z dôvodu prerušenia školskej dochádzky neuskutočnilo.  

 



Základná škola s materskou školou 
Zborov nad Bystricou 

18 
 

          Na škole prebehla on-line informatická súťaž iBobor, zúčastnili sa jej žiaci 4. A, 5. A, 5. B, 

6. A, 7. A, 7. B triedy. Úspešnými riešiteľmi sa stali títo žiaci: 

- Čelková A. (v kategórii Bobrík získala 84 bodov), 

- Hauslerová D. (v kategórii Bobrík získala 80 bodov), 

- Masariková S. (v kategórii Bobrík získala 80 bodov), 

- Zárodňanská V. (v kategórii Bobrík získala 72 bodov), 

- Podolák P. (v kategórii Bobrík získal 68 bodov), 

- Zuzčák S. (v kategórii Bobrík získal 68 bodov), 

- Čimborová V. (v kategórii Bobrík získala 64 bodov), 

- Čimbora P. (v kategórii Bobrík získal 64 bodov). 

 

          Úspešných riešiteľov domáceho kola matematickej olympiády sme v tomto školskom roku 

nemali. Žiaci riešili matematickú olympiádu, ale nesplnili podmienky, aby sa stali úspešnými 

riešiteľmi školského kola, neodovzdali požadovaný počet úloh. 

 

Akcie 
           Podujatia, ktoré boli na škole realizované vychádzajú z hlavných úloh a cieľov stanovených 

predmetovou komisiou pre tento školský rok.  

          Mnohé činnosti, ktoré prebehli na škole svedčia o medzipredmetových vzťahoch nie len 

prírodovedných predmetov ale tiež humanitných  a ďalších predmetov. 

 

 Beseda o dospievaní 

          Dňa 17.9.2019 sa uskutočnila na našej škole beseda pre žiakov 7. ročníka témou prednášky 

boli: Nástrahy dospievania (vieš, kam kráčaš alebo ako nepodľahnúť?), rizikové faktory v období 

dospievania a ich vplyv na zdravie, vplyv skupiny na jednotlivca – psychika a manipulácia, kto za 

mňa vyrobí zábavu – cigarety, alkohol, drogy? 

Žiaci sa dozvedeli ako majú bezpečne  prejsť cez obdobie dospievania, prednáška sa niesla v 

priateľskej a otvorenej atmosfére, deti našli mnohé odpovede na svoje zvedavé otázky, ktoré sa 

možno boja položiť svojim rodičom. 

 

 Sadenie stromčekov 

          September a október je tradične v školách spojený aj s rôznymi športovými aktivitami vonku. 

Aj pre našich žiakov sme pripravili zaujímavú aktivitu ako sa aktívne zaujímať o prírodu. Počas 

presunu žiakov pri účelových cvičeniach boli žiaci zapojený do jednoduchej výsadby stromčekov. 

V prírode hľadali semienka rôznych druhov stromov (bukvice, žalude a pod.) a tieto semienka 

následne vtlačili do pôdy. Semienko má oveľa väčšiu šancu vyrásť ak sa nachádza v zemi ako na 

povrchu. Takouto jednoduchou aktivitou sa žiaci aktívne zapojili do starostlivosti o blízky les. 

 

 Deň remesiel 

           V spolupráci so Strednou odbornou školou drevárskou a stavebnou sme pre žiakov 17. 

októbra pripravili Deň remesiel. Študenti strednej školy žiakom našej školy predviedli základné 

technologické operácie zo svojich odborov. Žiaci mohli vidieť ako pracuje murár, maliar, tesár, 

stolár a čalúnnik. Videli aj moderné technológie v praxi pri výrobe rôznych druhov príveskov. Aby 

to mali zaujímavejšie na začiatku dostali bodový lístok, na ktorom za splnené úlohy získali body. 
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Z najšikovnejších bol vždy vylosovaný jeden, ktorý získal drobnú odmenu za splnené úlohy. Deň 

remesiel sa realizoval s cieľom pomáhať žiakom pri ich profesijnom výbere. 

 

 Pomoc útulku 

           V dňoch 4.10 až 15.10. 2019 zorganizovala p. uč. Mosorová spolu so žiakmi zbierku 

materiálnu aj finančnú pre opustené zvieratká z útulku v Korni. Žiaci priniesli granule, konzervy, 

obojky, deky ... Dary odovzdali osobne žiačky z 8.A - Tamarka Kuricová, Sofinka Backová  a pani 

učiteľky A. Pavelková a M. Mosorová. 

 

 Deň jablka  

          21. októbra sme si v našej základnej škole pripomenuli Deň jablka. Jablká si takýto deň určite 

zaslúžia, pretože patria medzi najzdravšie druhy ovocia. Spolu so žiakmi prvého a druhého stupňa 

sme zhotovili farebné „jablkové“ panely a vytvorili nástenku, kde sa žiaci dozvedeli zaujímavé 

informácie o tomto šťavnatom ovocí. Dúfame, že sme týmto spôsobom podporili konzumáciu 

ovocia a zeleniny v jesennom období, kedy na náš imunitný systém číhajú rôzne vírusy. Už len 

jedno jablko denne nám poskytuje veľa vitamínov, minerálov a vlákniny a chráni nás pre viacerými 

ochoreniami. Takže do skorého jablkového chrumkania. 

 

 Netradičná hodina chémie a techniky 

          Dňa 02.12.2019 prebiehalo vyučovanie chémie a techniky v 7.A a v 7.B trochu netradične 

v SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne nad Kysucou v laboratóriu, kde sa žiaci vyobliekali do 

bielych plášťov. Zoznámili sa s priebehom destilácie a potom sa učili presne odmerať 50 ml 

pomocou rôznych laboratórnych pomôcok – kadička, odmerný valec, odmerná banka. Zostali 

prekvapení, že sa im to nepodarilo presne odmerať hneď na prvý pokus. Na technike si vyrobili 

lopáre a klietky pre vtáčiky, ktoré si odniesli domov. Zoznámili sa aj s priestormi SOŠ a nakoniec 

si vyskúšali vyliezť po lane na lezeckú stenu. Odchádzali s úsmevom na tvári. 

 

 Starostlivosť a úprava okolia školy 

          Žiaci sa počas vyučovania techniky venovali tiež úprave okolia školy, v areáli školy vysadili 

rôzne druhy rastlín. 

 

 Projekt "Vezmi si ma!" 

          Je potrebné si uvedomiť, že zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné, a preto sa treba venovať 

otázkam životného prostredia. Aj na našej škole sa snažíme viesť žiakov k tomu, aby si svoje 

životné prostredie chránili. Projekt pri príležitosti svetového Dňa Zeme (22.4.) vyzýva  ľudí, aby 

počas prechádzky vonku pozbierali porozhadzované odpadky. Cieľom projektu je inšpirovať ľudí, 

aby neboli ľahostajní k voľne pohodenému odpadu, aby ho zdvihli a odhodili do správneho 

koša. “Prispieť k čistejšiemu prostrediu predsa môže každý z nás,”. Projekt informuje o probléme 

voľne pohodeného odpadu a motivuje ľudí, aby sa k prírode začali správať zodpovedne. 

 

Jazykové súťaže, ďalšie aktivity 
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26. septembra 2019 sme si pripomenuli Európsky deň jazykov. Vyučujúce cudzích jazykov 

pripravili žiakom výstavu rôznych kníh v cudzích jazykoch, projektov, informácií o európskych 

krajinách. Žiaci mali možnosť počas niekoľkých dní si pozrieť všetky vystavené knihy, vizuálny 

materiál a jazykové aktivity. Pripravená prezentácia vyvolala u žiakov veľký záujem a v budúcom 

školskom roku budeme v podobnej aktivite pokračovať a urobiť ju pre žiakov ešte viac 

zaujímavejšou.  

 

Môj slovník z reality – Slovíčka v malíčku - žiaci anglického jazyka mali možnosť pripraviť Môj 

slovník z reality alias Slovíčka v malíčku (https://mszr.webnode.sk), kde si žiaci musia vybrať 3 

písmená abecedy, ktoré predstavujú 3 témy, na každú tému 10 slovíčok a vymyslieť vety + 

obrázkový materiál, do súťaže bol v priebehu apríla zaslaný e-mailom slovník vo formáte .ppt, 

ktorého autorkou bola Katarína Nevedelová (8.B), jej práca nebola vybraná do finálového kola, do 

ktorého postupujú najlepšie žiacke práce.  

 

Opätovne sa uskutočnila Olympiáda z anglického jazyka, ktorá je postupová súťaž pre 

talentovaných žiakov, ktorú zastrešuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Jej 

hlavným cieľom je prehlbovať, rozširovať a upevňovať komunikačné zručnosti žiakov základných 

a stredných škôl.  

Dňa 22.11.2019 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo Olympiády anglického jazyka 

v dvoch kategóriách, víťaz kategórie 1A – Miroslav Mosor (7.B), víťazka kategórie 1B – Rebeka 

Ondrúšková (8.B), okresné kolo sa uskutočnilo dňa 15.1.2019 v Centre voľného času v Čadci, 

Rebeka Ondrúšková sa stala s 51 bodmi úspešnou riešiteľkou olympiády.  

Školské kolo Olympiády nemeckého jazyka sa tento školský rok neuskutočnilo.                                                                                                                   

Medzinárodná súťaž ENGLISHSTAR – súťaž pre všetkých angličtinárov sa mala uskutočniť 

dňa 6.5.2020, ale z dôvodu pandémie koronavírusu a prerušenia výučby na základných školách sa 

tento školský rok súťaž neuskutočnila a presúva sa ako 7. ročník na budúci školský rok.  

V škole sa neuskutočnil 4. ročník MiniOlympiády ANJ pre tretiakov a štvrtákov, ktorý obvykle 

pripravujeme v mesiaci máj (súťaž presúvame na budúci školský rok).  

Počas mimoriadnej situácie sa neuskutočnili ani metodické semináre vydavateľstva Oxford, 

ktoré sa realizujú v jarných mesiacoch.  

 

V školskom roku 2019/2020 sme sa zúčastnili týchto súťaží: 

                                                 

1. Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok ZŠ - 01. 10. 2019 Čadca 

• vyhodnotenie  žiakov: 4. miesto Koščálik T. 

• vyhodnotenie družstva  žiačok: 7. miesto 

-  Košťalová S., Jánošíková N., Jánošíková Ch. 

• vyhodnotenie družstva žiakov: 2. miesto  

       - Baričiak M., Koščálik T., Jarabica A. 

  

 

2. Športový deň uskutočnený dňa 27. 09. 2019 –vyhodnotenie 

Žiaci druhého stupňa na športovom dni okrem pripomenutia si kanadského športovca a humanistu, 

ktorý prebehol naprieč Kanadou , súťažili aj v rôznych disciplínach. Najlepší žiaci boli ocenení 

diplomami. 

 

https://mszr.webnode.sk/
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Ročník 1. miesto 2. miesto 3. miesto 

5. - 6. ročník Hauslerová D., 

Šlapka M. 

Knotková K., 

Jedinák S. 

Halvoníková S., 

Kubeň B. 

7. - 9. ročník Jánošíková N., 

Polák P. 

Zárodňanská B., 

Minarčík M. 

Ondrúšková R., 

Koščálik T. 

 

Víťaz behu TerryhoFoxa 

Ročník 1. Miesto 2. Miesto 3. Miesto 

5. – 6. Ročník Hauslerová D.  

Jedinák S. 

Halvoníková S. 

Kubeň B. 

Prívarová L. 

Podolák P. 

7. – 9. Ročník A.Nevedel 

N. Jánošíková 

D. Šarlák 

G. Potočárová 

M. Minarčík 

A. Koščáliková 

 

 

 

3. Európsky týždeň športu 

 V mesiaci október sme sa zapojili do celoeurópskej kampane BeActive, ktorej cieľom bolo viesť 

žiakov k zdravému životnému štýlu. Nadšenci pohybu na našej škole sa zapojili aktivitami stolný 

tenis, chôdza a bicyklovanie. 

 

 

     4. LVK 

 20. januára až 24. januára 2020 sme sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku Opalisko 

v Nízkych Tatrách nad obcou Závažná Poruba.                                                                                    

              LVK sa celkovo zúčastnilo 31 žiakov 7.A a 7.B triedy, ktorých školili 3 inštruktori. 

Pedagogický dozor vykonávali Ing. Milada Karimová a PaedDr. Janka Jašková. LVK bol hradený 

z dotácie a doplatku, celá suma činila 180 eur. V obrovskom slalome zvíťazili všetci, lebo prekonali 

sami seba. Najlepší čas z dievčat mali : Chiara Jánošíková, Aneta Kukučková a Anabela Drábová 

. Z chlapcov Marek Kormanec, Nicolas Kováčik, Milan Martikán   

 

    5. Vianočné plávanie žiakov ZŠ 11.12.2019  

              1. miesto: Viktória Čimborová v disciplíne 25m voľný spôsob 

              4. miesto.: Juraj Masaryk v disciplíne 25m voľný spôsob 

 

 

   6. Kvalifikácia do okresného kola v basketbale žiakov ZŠ 13.02.2020 

           -žiaci sa neprebojovali do okresného kola (Jarabica A., Jedinák M., Koščálik T., Kováčik 

N., Kubica   T., Kuric J., Martášek R., Martikán J., Poliaček K., Šadlák P., Vadinský O., Vojtuš J.) 

 

     7. Okresné kolo v basketbale žiačok ZŠ 20. 02. 2020 

 3. miesto: Jánošíková N., Jánošíková Ch., K., Kuricová K., Riečičiarová L., Šadibolová L.,  

Šotkovská S., Košťálová S., Kučeríková M., Kameniščáková T., Droščáková B., Harnasová B., 

Petreková A., Podoláková Z. 

 

 

Celkové hodnotenie pohybovej výkonnosti 
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Testovanie pohybových predpokladov a výkonnosti sa z dôvodu mimoriadného spôsobu 

vyučovania neuskutočnilo. 

      

Ročník Dievčatá Chlapci 

5. Ročník Neuskutočnené neuskutočnené 

6. Ročník Neuskutočnené neuskutočnené 

7. Ročník Neuskutočnené neuskutočnené 

8. Ročník Neuskutočnené neuskutočnené 

9. Ročník Neuskutočnené neuskutočnené 

                                                                                                                                                                                                  

Za vzornú reprezentáciu školy patrí poďakovanie žiakom, ale aj vyučujúcim, ktorí ich do súťaží 

pripravovali. 

 

Cenu športovca školy získala Nicol Jánošíková za vzornú reprezentáciu školy v atletike. 

 

Turistický krúžok Draci sa súťaží kvôli Covidu nezúčastnili, všetky preteky boli zrušené. 

 

Činnosť a výsledky práce výchovno –poradenskej práce 

 

V tomto školskom roku sa stala výchovnou poradkyňou p. Mosorová. Ako výchovná poradkyňa sa v 

spolupráci s vedením školy a s triednymi učiteľmi podieľala na riešení problémov so správaním žiakov. 

Takisto sa zúčastňovala pohovorov s rodičmi týchto žiakov za prítomnosti vedenia školy v prípade 

závažného porušovania školského poriadku. Systematicky sledovala  vývin žiakov, snažila sa korigovať 

rizikové prejavy, priebežne monitorovala zmeny v správaní žiakov, uskutočnila individuálne konzultácie 

s problémovými žiakmi. 

Počas školského roku sledovala klasifikačné záznamy a riešila problémové správanie u žiakov.  Žiaci 

jednotlivých ročníkov sa zúčastňovali rôznych prednášok v rámci protidrogovej prevencie organizovaných 

koordinátorom protidrogovej výchovy, v niektorých triedach sa rozdali žiakom dotazníky o šikanovaní. 

Ako výchovná poradkyňa sa zúčastňovala  pracovných porád, ktoré boli organizované CPPPa P  Čadca.  

Počas karantény  som sa zúčastnila webinárov organizovaných CPPPaP  Čadca venovaných šikanovaniu  

a základom krízovej intervencie. 

 

V školskom roku 2019/2020 sme udelili 10 pokarhaní triednym učiteľom, 13 pokarhaní  riaditeľom 

školy, 3 znížené známky zo správanie na stupeň2. 

 
Činnosť a výsledky práce kariérno –poradenskej práce 
 

Práca kariérového poradcu v školskom roku 2019/2020  bola vykonávaná podľa vypracovaného 

plánu  v  spolupráci s vedením školy, s CPPP a P v Čadci , triednymi učiteľmi, rodičmi a žiakmi. 

Úlohy kariérového poradenstva sa plnili podľa stanoveného plánu. K najdôležitejším  realizovaným 

akciám v oblasti kariérového poradenstva patrili Dni voľby povolania na ZŠ, ktoré organizuje každoročne 

CPPPaP v Čadci, Expo Kariéra, ktorú organizuje CPPPaP. V tomto  školskom roku sa predstavilo na Expo 

Kariére oveľa menej stredných škôl ako minulý rok. Boli to  SŠ iba z okresu Čadca a Kysuckého Nového 

Mesta, čo znamenalo slabý záujem zo strany žiakov a ich rodičov. 

V spolupráci s CPPPaP v Čadci a ÚPSVR v Čadci sa 30. septembra 2019  uskutočnili Dni voľby 

povolania s týmto programom: 

1. vyučovacia hodina  

- Voľba povolania  
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- prednáška(zabezpečili pracovníci CPPPaP),  

- orientačný  intelektový test (zabezpečila pracovníčka CPPPaP – p. Byrtusová ) 

2. vyučovacia hodina  

– záujmový test na profesijnú orientáciu (CPPPaP) 

3. až 4.  vyučovacia hodina 

 – individuálne konzultácie so žiakmi a rodičmi (CPPPaP).  

         Boli to  aktivity pre správnu profesijnú orientáciu žiakov vzhľadom na sebapoznávanie 

a sebahodnotenie žiakov deviateho ročníka. Tak isto ako v minulom školskom roku bola účasť 

rodičov na  DVP veľmi slabá, hoci mali možnosť osobne sa informovať o možnostiach svojich detí. 

Tí, čo prejavili záujem, boli prekvapení, keď zistili, že podľa testu má ich dieťa predpoklady na 

úplne iný odbor ako si vybralo. 

         Pre rodičov žiakov 9. ročníka sa uskutočnilo rodičovské združenie, na ktorom rodičia dostali 

podrobné informácie o spôsobe vypisovania prihlášok, o prijímacích pohovoroch, o spôsobe zápisu 

na stredné školy formou zápisných lístkov, ktoré žiaci dostali hneď po prijímacích skúškach. 

Rodičia i žiaci boli oboznámení  s internetovou stránkou: www.svs.edu.sk, na ktorej si môžu zistiť 

najaktuálnejšie informácie o všetkých stredných školách a odboroch, ktoré sa na Slovensku 

otvárajú. Na chodbe bola vytvorená nástenka kariérového poradcu, ktorá bola pravidelne 

aktualizovaná. Informácie na nej mali pomôcť predovšetkým deviatakom a ich rodičom pri výbere 

strednej školy.  

V tomto školskom roku sa konala prezentácia SŠ už druhý - krát pod záštitou CPPPaP v Čadci 

pod názvom EXPO KARIÉRA. Priebeh tejto akcie bol obohatený dotazníkom: KARIÉRNA 

TRIEDNA OLYMPIÁDA, ktorý mali vyplniť žiaci  9. ročníkov z celého okresu. Trieda, ktorá 

odpovedala správne na otázky v dotazníku, bola zaradená do žrebovania o pizzu pre celú triedu. 

Súťaž bola vyhodnotená pri zahájení Expo Kariéry dňa 04.02.2020 v Dome kultúry v Čadci. 

Prezentácia  SŠ sa začala kultúrnym programom a potom prebehlo žrebovanie a vyhodnotenie 

prihlásených prác do Ceny CAMIP.  Keďže sme neboli pozvaní na otvorenie, nevieme kto súťaž 

vyhral.  

Žiaci na tejto akcii  získali podrobné informácie k voľbe povolania nielen v Žilinskom kraji.  

Na Expo Kariére 2020 sa zúčastnili tieto SŠ: Gymnázium Čadca, SZŠ Čadca, PaSA Čadca, SOŠO 

a S Čadca, OA Čadca, SOŠ technická Čadca, SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou, SŠ 

Kysucké Nové Mesto, SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto, Gymnázium Turzovka a Střední škola 

Kostka. 

Na burze mali zastúpenie aj zamestnávatelia z rôznych firiem. Informácie podávali aj 

zamestnanci ÚPSVaR Čadca a CPPPaP Čadca. Expo Kariéra pomohla iba niektorým žiakom pri 

výbere SŠ, ostatní si vyberali veľmi ťažko.  

Organizácia Expo Kariéra v tomto školskom roku bola veľmi chaotická, všetky pokyny sme 

sa dozvedeli na poslednú chvíľu, preto rozmýšľam o zrušení účasti na tejto akcii. 

Mnohým oveľa viac pomohli Dni otvorených dverí na stredných školách, ktoré navštívili žiaci 

v sprievode rodičov. Tu  sa mohli zoznámiť s prostredím SŠ a videli na vlastné oči možnosti, ktoré 

im dáva každá konkrétna SŠ.     

Dňa 29.10. 2019 si žiaci 9. ročníka prezreli priestory SOŠ drevárskej a stavebnej v Krásne 

nad Kysucou. Mali možnosť urobiť jednoduché pokusy, vyskúšať si lezenie po horolezeckej stene 

a celú exkurziu ukončili na klzisku. Táto akcia sa konala v rámci projektu: „ Korčuľovanie ma 

baví.“ 

Ďalšia zaujímavá akcia, ktorú organizovala SOŠ drevárska a stavebná v Krásne nad Kysucou, 

bol: „Deň remesiel.“ Študenti SŠ prišli predviesť svoje odbory v priestoroch našej ZŠ, čo sa veľmi 

páčilo všetkým žiakom – najviac tvorba vlastných kľúčeniek. 

http://www.svs.edu.sk/
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Pozitívne na žiakov zapôsobili aj návštevy výchovných poradcov z rôznych SŠ na našej škole:  

SOŠ drevárskej a stavebnej  Krásno nad Kysucou, SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste 

a SOŠ technickej v Čadci. Tieto besedy boli pre žiakov veľmi podnetné. Žiaci mali možnosť 

zúčastniť sa exkurzie v závode SCHAFFLER v Kysuckom Novom Meste – mali možnosť spýtať 

sa študentov na výhody a nevýhody duálneho vzdelávania.  

Spresnila sa evidencia profesijných záujmov žiakov a pravidelne sa evidovali zmeny voľby 

povolania. Žiaci boli priebežne informovaní o nových odboroch  na stredných  školách. Predbežný 

záujem žiakov 9.roč. bol posielaný do ŠVS – Liptovský Mikuláš exportom z programu Proforient 

v elektronickej podobe. Všetky hlásenia a prihlášky boli odoslané v stanovenom termíne.   

Výber SŠ bol orientovaný na základe dosiahnutých výsledkov na ZŠ, ďalším kritériom bola 

oblasť záujmu žiakov a uplatnenie sa po skončení SŠ. 

          Rodičia deviatakov boli informovaní o postupe pri podávaní prihlášok na SŠ a o prijímacom 

konaní na stredné školy na januárovom rodičovskom združení. Podrobné informácie boli vyvesené 

aj na triednej nástenke, na nástenke na hlavnej chodbe na prízemí a na internetovej stránke školy. 

V tomto školskom roku sa zber záujmu deviatakov uskutočnil 3-krát: v januári, vo februári 

a v novom termíne v máji, pretože od 16.03.2020 sa zmenila práca s prihláškami z dôvodu 

COVID – 19. Vyučovanie bolo zrušené do odvolania ( 22.06.2020 – dobrovoľné pre žiakov 6. 

- 9. ročníka ) a komunikácia so žiakmi  a rodičmi 9. ročníka a 8. ročníka, ktorí mali prihlášky 

na talentové skúšky, bola možná iba telefonicky a pomocou EduPage. Počas tohto obdobia sa 

zmenili aj podmienky prijímania na SŠ ( https://www.minedu.sk/data/att/16275.pdf ). Kariérové 

poradenstvo sa realizovalo v programe Proforient.  

Po polročnom vysvedčení do 28. februára 2020 boli odoslané prihlášky na SŠ s odbormi, ktoré 

majú talentové skúšky. Bolo odoslaných 15 prihlášok:  Gymnázium Čadca – bilingválne štúdium 

– Nevedelová Katarína – prijatá, Gustin Júlia – prijatá na odvolanie, Mackurová Vanesa, 

Ondrúšková Rebeka, Zárodňanská Alžbeta - neprijaté pre nedostatok miesta, Obchodná akadémia 

Čadca – bilingválne štúdium – Ondrúšková Rebeka – prijatá, Nevedelová Katarína  - prijatá – 

nenastúpila. SOŠ pedag. Čadca – učiteľstvo pre ZŠ: Jánošíková Nicol , Šotkovská Soňa – neprijaté 

pre nedostatok miesta, SZŠ Žilina – Petreková Aneta, Šimášková Daniela – prijaté, Kuflová 

Miroslava – neprijatá pre nedostatok miesta. SZŠ Banská Bystrica – Petreková Aneta -  prijatá, 

ale nastúpila na inú SŠ. Stredná športová škola Banská Bystrica – Jánošíková Nicol – neprijatá 

pre nedostatok miesta. Súkromná škola umeleckého priemyslu Žilina – Kucharčíková Eliška – 

neprijatá pre nedostatok miesta.  

Do 28. februára 2020 si žiaci mohli poslať aj prihlášky, ktorí mali záujem o duálne 

vzdelávanie. V tomto školskom roku nebol záujem o duálne vzdelávanie, hoci sa žiaci zúčastnili 

besedy, exkurzie aj online vzdelávania. Hlavnými partnermi v duálnom vzdelávaní sú 

zamestnávatelia, škola a žiak. Tvoria spolu dobre fungujúci systém, z ktorého profitujú všetky 

strany. Tým sa zaručí, že ak bude študent šikovný,  po skončení SŠ bude mať hneď zamestnanie. 

         Termín odoslania ostatných prihlášok sa zmenil z 20. apríla 2020 na 15. mája 2020. 

Prihlášky na SŠ sa v tomto šk. roku mohli podať 3 spôsobmi: klasicky poštou, elektronicky 

cez školskú stránku EduPage alebo e-mailom naskenovanú.  

Dňa 06.05.2020 boli rodičia podpísať prihlášky v priestoroch základnej školy ( za prísnych 

hygienických nariadení – rúška, rukavice, vlastné pero ) v presne stanovenom čase od 8:00 - 13:00. 

Rodičia, mali možnosť ešte zmeniť odbor a SŠ, ak o to požiadali. Všetky prihlášky boli odoslané 

poštou. Keďže niektoré SŠ mali možnosť elektronickej prihlášky, rodičia využili aj túto možnosť.  

O štúdium  žiakov piateho ročníka na osemročnom  gymnáziu v Čadci nebol záujem.  

V školskom roku 2019/2020 bolo prijatých na SŠ  24 žiakov deviateho ročníka a 3 žiaky 

ôsmeho ročníka. Celkovo si žiaci podali prihlášky na 19 SŠ. Podrobné umiestnenie ukazuje príloha.  

https://www.minedu.sk/data/att/16275.pdf
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         Dvanásť žiakov poslalo odvolanie proti neprijatiu, pretože skúšky urobili a neprijali ich iba 

pre nedostatok miesta.. 

V oblasti kariéroveho poradenstva sa realizoval zber záujmu o povolanie aj vo 4. ročníka – 

iba jedna žiačka prejavila o osemročné gymnázium- Čimborová Viktória.  Žiaci 6. ročníka sa 

zoznámili s databázou povolaní na celom Slovensku a vyplnili test profesijnej orientácie. Pri teste 

sa poriadne zapotili, lebo mnoho profesií vôbec nepoznali: výpravca, notár, normovač, sociálny 

kurátor... Žiaci 7. a 8.ročníka sa zoznámili so stránkou: www.istp.sk, niektorí sa tam aj 

zaregistrovali a hľadali si ponuky.   

Naplánovaný zber záujmu v  6. až 8. ročníku bol splnený. Výchova k voľbe povolania sa 

realizovala formou internetových stránok: www.povolania.eu , www.svs.edu.sk a stránok 

jednotlivých stredných škôl.  

Tento školský rok ukázal, že žiaci vedia komunikovať veľmi dobre pomocou internetu. 

Dokonca zber dát v 8. ročníkoch sa uskutočnil pomocou Zoom konferencie. Rodičia sa informovali  

telefonicky. 

Vypĺňanie vstupných informácií do programu Proforient  prebiehalo v tomto školskom roku 

až od polovice júna, pretože ešte neboli prijatí všetci žiaci deviateho ročníka. Na konci júna boli  

pripravené vstupné podklady žiakov ôsmeho ročníka aj so známkami   pre program Proforient 

a export jeho údajov do Školského výpočtového strediska v Liptovskom Mikuláši, ktorý treba 

odoslať do 09.07.2020. 

Počet prijatých žiakov na SŠ v školskom roku 2019/2020: 

1. Gymnázium Čadca :  

4 žiaci – Gustin Júlia – bilingválne štúdium ( 5 – ročný ) 

               Nevedelová Katarín – bilingválne štúdium ( 5 – ročný ) 

               Kajánková Karolína 

               Riečičiarová      

                                                                                                                                   

2. Dopravná akadémia Žilina:  

1 žiačka –  Kuricová Karolína – dopravná akadémia ( 4-ročný ) 

                                                    

3. Obchodná akadémia Čadca: 

5  žiačky – Ondrúšková Rebeka – obchodná akadémia - bilingválne ( 5-ročný ) 

                 Kucharčíková Eliška – obchodná akadémia  ( 4-ročný )    

                                                                                                         

4. SOŠ obchodu a služieb Čadca:  

2 žiaci – Fuňáková Valentína – cukrár ( 3 – ročný ) 

              Minarčík Martin–  kuchár ( 4 – ročný ) 

               

5. SŠ – SPŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto:  

          3 žiaci – Grueberová Anna - logistika ( 4 - ročný ) 

                        Jánošíková Nicol – logistika ( 4 – ročný ) 

                         Šadlák Peter – informačné a sieťové technológie ( 4 – ročný ) 

                                                                                   

6. SOŠ technická Čadca:  

1 žiak – Šadlák Patrik – mechanik elektrotechnik ( 4 – ročný ) 

                         

7. SOŠ strojnícka KNM:  

5 žiakov -  Jarabica Adrián– mechanik elektrotechnik ( 4 – ročný ) 

                  Kubala Miloš – strojný mechanik ( 3 – ročný ) 

                  Kubica Tobias – mechanik elektrotechnik ( 4 – ročný ) 

http://www.istp.sk/
http://www.povolania.eu/
http://www.svs.edu.sk/
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                  Martikán Jozef – mechanik elektrotechnik ( 4 – ročný ) 

                  Vadinský Oliver– mechanik elektrotechnik ( 4 – ročný ) 

          

8. Stredná zdravot. škola Žilina:  

2 žiačky -  Petreková Aneta  – masér ( 4 – ročný ) 

                  Šimášková Daniela – masér ( 4 – ročný ) 

                            

9. Gymnázium Kysucké Nové Mesto: 

 1 žiačka -  Šadibolová  Larisa 

 

10. SOŠ podnikania Žilina: 

1 žiačka -  Jánošíková Karolína – aranžér ( 3 – ročný ) 

 

11. Stredná zdravotná škola Čadca: 

2 žiačky – Harnasová Bianka – zubný asistent ( 4 – ročný ) 

                 Kubíková Bianka – praktická sestra ( 4 – ročný ) 

                 Kuflová Miroslava – zubný asistent ( 4 – ročný ) 

                 Šotkovská Soňa – zubný asistent ( 4 – ročný ) 

 

12. SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou: 

1 žiak – Kuric Jakub – operátor stavebnej výroby ( 4 – ročný )      

 
Činnosť a výsledky práce školského špeciálneho pedagóga 
   

 V tomto školskom roku bolo v starostlivosti školského špeciálneho pedagóga spolu 13 žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prvého (3) a druhého stupňa (10). Všetci sa vzdelávali 

formou individuálneho začlenenia v bežnej triede základnej školy, vo výchovno-vzdelávacom procese 

postupovali podľa individuálnych vzdelávacích programov. 

Individuálne výchovno-vzdelávacieho programy:  

•VPU, NKS .............. 8 žiakov 

•ADHD, Porucha aktivity a pozornosti ..................... 2 žiaci 

•Porucha správania.............. 1 žiak 

•Porucha zraku......... 1 žiak 

•Aspergerov syndróm... 1 žiak  

 

     Všeobecné výchovno-vzdelávacie predmety, hlavne slovenský jazyk, matematika, cudzí jazyk 

sa vzdelávali pod vedením vyučujúceho v kmeňovej triede, ale aj pod vedením asistenta učiteľa, 

ktorý sa venoval žiakom J. Sobolovi, M. Kubalovi, D. Šimáškovej a M. Lieskovanovi. Podľa 

potreby pracovali individuálne pod vedením vyučujúceho alebo asistenta učiteľa.  

     Na vyučovacej hodine v kmeňovej triede pracovali 4 žiaci za prítomnosti asistenta učiteľa – 

Mgr. Emília Ondrušková.  

     Všetci individuálne začlenení žiaci mali vypracované individuálne vzdelávacie plány. Ich 

edukačné výsledky boli hodnotené podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov 

základnej školy, Príloha č.2 k metodickému pokynu č.22/2011 –zásady hodnotenia žiaka so 

zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole, platné od 1.5.2011. 

     Pri hodnotení učebných výsledkov pedagógovia rešpektovali psychický, fyzický a zdravotný 

stav žiakov, druh a stupeň postihnutia, ak mal vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušnom 

predmete. Vyučujúci rešpektovali závery a odporúčania špeciálno-pedagogických a odborných 
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lekárskych vyšetrení a v celom vyučovacom procese uplatňovali ich špeciálno-pedagogické 

potreby. 

     Žiaci sa individuálnych intervencií u školského špeciálneho pedagóga zúčastňovali pravidelne 

po vyučovaní. Predmety ILI / Individuálna logopedická intervencia / a RŠF / Rozvoj špecifických 

funkcií / boli špeciálnym pedagógom vyučované u dvoch žiakoch šiesteho ročníka po dvoch 

hodinách týždenne. 

     Pri korekcii narušených čiastkových funkcií sa využívali Šimonove pracovné listy, V. Kyseľová: 

Náprava dysortografie, S. Batiková –K. Chovanová: Makovička (čítanka pre žiakov s vývinovou 

poruchou čítania), RAABE – Žiak so ŠVVP... a rôzny dostupný materiál v podobe kníh, časopisov 

a internetu. 

     Školský špeciálny pedagóg konzultoval špecifiká vzdelávacieho procesu s vyučujúcimi 

jednotlivých predmetov, s triednymi učiteľmi, s rodičmi osobne alebo telefonicky. Učitelia pri 

vzdelávaní a hodnotení žiakov so zdravotným znevýhodnením vychádzali z individuálnych 

vzdelávacích plánov, ktoré sú súčasťou jednotlivých vzdelávacích programov podľa postihnutia.  

     Počas mimoriadnej situácie v súvislosti s koronavírusom / COVID-19 / si situácia vyžiadala 

dištančnú formu vzdelávania. Učitelia volili rôzne alternatívy vyučovania. 

     Žiaci komunikovali s triednym učiteľom a s vyučujúcimi jednotlivých predmetov 

prostredníctvom EduPage komunikácie alebo e-mailom. Pri štúdiu sa riadili ich pokynmi. 

     Učitelia priebežne zadávali aj online skúšanie a zadávali domáce úlohy, ktoré trebalo poslať do 

stanoveného termínu.  

     Integrovaný spôsob vzdelávania žiakom prospieval, umožňoval im vzdelávať sa v bežných 

triedach. Odstraňoval stres a pocit menejcennosti, umožňoval žiakom zažiť pocit z úspechu. V 

neposlednom rade učil žiakov tolerancii či pomoci k týmto spolužiakom. V našej škole je 

vybudovaný systém pomoci žiakom so zdravotným znevýhodnením na dobrej úrovni a s 

myšlienkou integrovaného vzdelávania sa stotožnili všetci pedagógovia. Školský špeciálny 

pedagóg pravidelne konzultoval so zariadeniami špeciálno-pedagogického poradenstva. Počas 

karantény bol školský špeciálny pedagóg  na PN.   

 
Činnosť a výsledky práce ŠKD 
 

    V školskom roku 2019/2020 boli zriadené tri oddelenia ŠKD pre deti 1. – 5. ročníka, podvedením 

vychovávateľky Nikoly Murgašovej,  Mgr. Jantošovej Lenky a Mgr. Rudincovej Lenky. 

    Počet prihlásených detí od začiatku školského roka bol 56. Poplatok za pobyt v ŠKD bol 10 Eur 

mesačne.  

    Vychovávateľky vychádzali z Plánu práce školy a výchovno-vzdelávacieho plánu ŠKD. Do 

týždenných plánov  zaraďovali všetky výchovné zložky, ktoré sa pravidelne striedali. 

     Činnosti primerané veku detí boli realizované v jednotlivých tematických oblastiach podľa 

stanovených plánov. ŠKD malo k dispozícii futbalové ihrisko, školský areál a PC miestnosť. 

     V Spoločensko-vednej oblasti bolo našim cieľom rozvíjať u detí primerane veku záujem o 

spoločenský život, viesť ich k národnej hrdosti a tiež k empatii. Hovoriť o významných dňoch, 

spoločenských aktivitách, národných hrdinoch, našich významných osobnostiach, miestach, národných 

kultúrnych pamiatkach, pomoci, úcte, kultúrnych návykoch. Snahou bolo pomáhať deťom pri formovaní 

ich spoločenského a sociálneho cítenia. Rozvíjať základy zručností sebahodnotenia, sebariadenia, 

sebamotivácie a empatie. Prostredníctvom tejto oblasti výchovy vedieme deti k úcte k rodičom, starým 

rodičom a o aj spoluprácou s DSS Harmónia. Ktorý sme navštívili v školskom roku niekoľkokrát.  

     V environmentálnej oblasti sme sa snažili rozvíjať  záujem detí o prírodu, viesť  ich k ohľaduplnému 

a šetrnému vzťahu k nej. Deti získavali  teoretické vedomosti, ktoré si mohli aj prakticky vyskúšať. 



Základná škola s materskou školou 
Zborov nad Bystricou 

28 
 

Formou besied a vychádzok deti spoznávali našu obec a okolitú prírodu. Navštívili sme tieto miesta - 

Fojtov potok, Mičova Jama, U Komanov, staviská a mnohé  vychádzky cyklotrasou. Deti získavali 

vedomosti v priamom kontakte s prírodou – určovali jarné kvety, lesné plody, stromy ( ihličnaté, listnaté, 

ovocné ), zbierali liečivé byliny. Pri príchode Jari sme spoločnými silami upravili prostredie a okolie 

našej školy zberom odpadu a následným separovaním.  

     Projektom „Separáčikovia“ sa u detí rozvíjal vzťah k životnému prostrediu a ekológii, učili sa ako 

chrániť prírodu, vážiť si a všímať jej krásu. Viedli sme deti k správnemu separovaniu.  Počas vychádzok 

sme zbierali prírodniny a plody, z ktorých sme vytvárali rôzne postavičky a iné výtvory. 

     Esteticko-výchovnú oblasť tvorila výtvarná, hudobná, literárna a dramatická oblasť. Zmyslom bolo 

viesť deti k poznaniu, vnímaniu a prežívaniu krásy v každodennom živote či už v literatúre, hudbe alebo 

výtvarnom umení. Deti sa zdokonalili v kreslení, maľovaní, či speve.  

     V pracovno-technickej oblasti sme sa zamerali u detí na rozširovanie pracovno-technických 

zručností a vedomostí, na rozvoj motoriky, poznávanie netradičných materiálov a schopnosť využiť ich 

vo svojej práci. V tejto oblasti deti získavali  poznatky, počnúc prácou s papierom až po konštrukčné 

práce, práce s jednoduchým náradím a nástrojmi. Zvýšenú pozornosť sme sa snažili  venovať 

dodržiavaniu bezpečnostných predpisov a hygiene pri práci. Deti boli nápomocné pri výzdobe priestorov, 

vyskúšali si tradičné vyrezávanie tekvice v jesenných dielničkách, vyrábali darčeky pre seniorov 

a množstvo výrobkov k rôznym príležitostiam. 

     Telovýchovná a rekreačná oblasť. V tejto oblasti sme  pomáhali rozširovať deťom priestor pre 

pohybovú aktivitu, relaxáciu, pobyt na čerstvom vzduchu, upevňovanie kolektívnych vzťahov, učiť deti 

aktívne oddychovať. Deti si zlepšovali telesnú kondíciu a odstraňovali psychickú únavu. V tejto oblasti 

sa rozvíjala vytrvalosť, obratnosť a rýchlosť. Kolektívne aktivity v telesnej, zdravotnej a športovej 

tematickej oblasti výchovy upevňovali kolektívne vzťahy v skupine.  

     Spolupráca s triednymi učiteľkami bola na veľmi dobrej úrovni. Spoločne sme riešili problémy 

výchovné, ale aj vzdelávacie. Správanie a aktivita boli hodnotené  pravidelne formou pochvaly 

a odmeny.  

     V školskom roku 2019/2020 sa v ŠKD uskutočnili tieto akcie: Tekvicová oslava, ŠKD hľadá talent, 

Pyžamová párty, Šarkaniáda, Mikulášska sánkovačka, Oslava MDD, Rozlúčka so štvrtákmi, Olympiáda 

v spoločenských hrách a športový deň.  

 

Činnosť a výsledky práce koordinátora pre sociálno - patologické javy  

 
Plán prevencie sociálno – patologických javov na základe POP pre školský rok 2019/2020 nebol 

splnený vo všetkých bodoch v dôsledku situácie s koronavírusom COVID-19 a prerušením vyučovania 

na našej škole od 13. 3. 2020. Tak ako aj po minulé roky dominantnou súčasťou tohto plánu bola 

prevencia šikanovania v školskom prostredí. Hlavným cieľom bola eliminácia prejavov šikanovania 

a agresivity u žiakov, čo sa nám čiastočne podarilo splniť. Zárodky šikany a kyberšikany boli riešené  

hneď po ich zistení s triednym učiteľom, výchovným poradcom, vedením školy a zákonnými 

zástupcami. Následne boli prijaté opatrenia vyplývajúce so školského poriadku. V priebehu školského 

roka vyplňovali žiaci anonymný dotazník o šikanovaní. Zistilo sa, že prejavy šikanovania sa objavujú 

v malej miere už aj na I. stupni. Z dôvodu pretrvávajúcej šikany z I. stupňa boli v 5. ročníkoch 

zorganizované aj besedy s MP Krásno nad Kysucou na  tému Šikana a kyberšikana.  

Všetky preventívne aktivity boli realizované ako integrálna súčasť výchovno – vzdelávacieho 

procesu. Vyučujúci využívali vhodné učivo najmä na hodinách dejepisu, občianskej náuky, chémie, 

biológie, výchovy umením, telesnej a náboženskej výchovy, niektoré preventívne aktivity sa realizovali 

na triednických hodinách, iné na hodinách informatiky. V preventívnej práci sa osvedčilo 

nepodceňovanie zdanlivo zanedbateľného nevhodného správania sa žiakov, získavanie dôvery žiakov, 
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poskytovanie šancí problémovým žiakom zmeniť sa a sústavne monitorovať žiakov s poukazovaním na 

dobro a zlo. 

Realizované preventívne aktivity boli zamerané na boj s kyberšikanou, protidrogovú výchovu, na 

prevenciu závislostí, fajčenia, užívania dopingových látok. Žiakom bol vštepovaný správny životný štýl, 

význam charitatívnej činnosti a altruizmu. 

 

SEPTEMBER 

 Vypracovanie plánu koordinátora prevencie šikany a sociálno-patologických javov na šk. rok 

2019/2020. 

 Opakované oboznámenie žiakov so stratégiou prevencie šikanovania v školskom prostredí, 

s opatreniami proti užívaniu, šíreniu a nelegálnych drog v škole.  

  „Schránka dôvery“ – oboznámenie piatakov. 

 Aktualizácia nástenky k prevencii šikany, kyberšikany a užívania návykových látok. 

 Zásady bezpečnej práce s Internetom – venovali sme zvýšenú pozornosť ochrane detí a žiakov pri 

používaní internetu a bezpečnosti na internete – hodiny INF (Grooming, kyberšikana, Diskriminácia 

a rasizmus na Internete...) 

 (Zodp.: Vyučujúci INF) 

 Problematika šikany – 9.roč. hodina ANJ          (Zodp.: Vyučujúci ANJ)  

 25.9.2019 - „Svetový dňa mlieka v školách“ - dôležitosť pitia mlieka v školách a jeho zdravotné 

prínosy. 

 Európsky týždeň športu – podpora športu  a pohybovej aktivity. 

 

OKTÓBER 

 Prostredníctvom RZ informovanie rodičov o aktivitách prevencie sociálno -patologických 

javov v ZŠ i o výchovných opatreniach v prípade porušenia pravidiel správania žiakov (podľa 

školského poriadku) Zodp.: tr. učitelia ( 1. – 9. roč. ) 

 Koordinácia prevencie užívania legálnych a nelegálnych drog, dopingových látok s vyučujúcimi 

chémie a biológie. 

 1. október - Medzinárodný deň starších osôb - na triednych aktívoch venovať patričnú pozornosť 

zvyšovaniu úcty a pozornosti voči starším ľuďom.  

 Kontrola správania sa žiakov počas prestávok - monitorovanie, vyhodnotenie, prijatie potrebných 

opatrení.  

 25. 10. - Beseda s MP Krásno nad Kysucou - Téma: Šikana a kyberšikana – 5. ročník. 

 

NOVEMBER 

 20.11. Medzinárodný deň bez fajčenia  

 

DECEMBER 

 1. december – Svetový deň boja proti AIDS (WHO) – Červené stužky 2019 – poukázanie na 

rôzne aspekty problematiky AIDS vo svete. 

 Monitorovanie sociálnej atmosféry v triedach a riešenie vzťahových problémov žiakov v spolupráci 

s triednymi učiteľmi, vyučujúcimi a výchovným poradcom. 

 Vianočná výzdoba, nástenky – (zodp. triedni učitelia) 

 20. 12. – Vianočná burza 
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JANUÁR - FEBRUÁR 

 Monitorovanie situácie v jednotlivých triedach (v spolupráci s vyučujúcimi, triednymi učiteľmi a 

žiakmi) v súvislosti so zvýšeným stresom pred polrokom a riešenie problémov.  

 Šikanovanie v škole, kyberšikana( prieskumný dotazník na identifikáciu šikanovania v 1. – 9. roč. 

)  

 14. február - Valentínsky ples  

 Beseda s koordinátorom prevencie (pozeranie videí zameraných na prevenciu proti násiliu, šikane 

a užívaniu návykových látok) – hodiny INF  

 
Činnosť a výsledky práce koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu   

 
 Výchova k manželstvu a rodičovstvu v tomto školskom roku bola zameraná na utváranie 

základných vedomostí  a zodpovedných  postojov  v oblasti  partnerských  vzťahov a rodičovstva 

v súlade s etickými normami. 

 

AKTIVITY: 

September: 

- prehĺbenie povedomia vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti, 

- oboznámiť vyučujúcich s plánom práce VMR, 

- začleniť VMR do vyučovacích predmetov 1.a 2.stupňa 

Október: 

- Október – mesiac úcty k starším“ – Moji starí rodičia,  

- návšteva domova dôchodcov Harmónia,  

- žiaci 8.A s triednou učiteľkou kúpili naším dôchodcom ruže a dali upiecť chutný koláč, 

- dôchodcov  rozveselili ľudové piesne v podaní detského speváckeho zboru Nezábudka  (p.u. 

Masariková a Fojtíková). 

November: 

- Pamiatka zosnulých (informácie o sviatku v rámci triednických hodín. - všetci vyučujúci )  

- Deň bez fajčenia – ( besedy a rozhovory so žiakmi na hod. - všetci vyučujúci )  

December: 

- Vianočné zvyky a tradície ( príprava vianočnej burzy - všetci vyučujúci)  

Január: 

- Ako hospodárim, tak sa aj mám ( manipulačná hra 8.roč - p. uč. Masariková ) 

- Medziľudské vzťahy – (nikdy nerob iným to, čo nechceš, aby robili tebe - všetci vyučujúci)  

Február: 

- 2. – Svetový deň manželstiev ( besedy a rozhovory so žiakmi na hod. - všetci vyučujúci) 

- 14. 2. – Deň zaľúbených, čo je láska ( besedy a rozhovory so žiakmi na hod. - všetci vyučujúci)  

- Valentínsky ples 

Marec: 

- Medzinárodný deň žien (8.marec) - uvedomenie si úlohy a poslania žien (besedy a rozhovory so 

žiakmi na hod. - všetci vyučujúci ).  

Jún: 

- Správanie a bezpečnosť  cez prázdniny (všetci vyučujúci ) 

- Vyhodnotenie činnosti VMR (p. uč. Masariková) 
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Činnosť a výsledky práce koordinátora environmentálnej výchovy  
      

Naša škola plní podľa školského vzdelávacieho programu prierezové témy environmentálnej výchovy v 

priebehu výučby jednotlivých predmetov. Ide predovšetkým o predmety biológia, chémia, geografia, 

občianska náuka, prírodoveda. V školskom vzdelávacom programe je vždy uvedené, v ktorom ročníku a 

v ktorom učebnom celku sa možno venovať uvedenej problematike. 

 U žiakov sme formovali a rozvíjali také osobnostné kvality, ktoré im umožnia  chrániť a zlepšovať 

životné prostredie. 

     Počas celého školského roka vedieme žiakov k šetreniu elektrickej energie, vody ako aj ostatných 

prírodných materiálov a surovín. 

 

 

Plnenie stanovených úloh: 

V mesiaci september a október sme upravovali okolie školy, v spolupráci s obyvateľmi obce sa 

uskutočnila Ekoblška. Mamičky z obce dali vyrobiť informačné tabule s názvom – Les nie je 

smetisko. Na týchto tabuliach, ktoré sú umiestnené na cyklotrase, sú uvedené doby, za ktorú sa 

rozložia rôzne materiály v prírode. Aj takto majú možnosť oboznámiť sa s problematikou odpadov.  

Dňa 4.10. sa pri príležitosti Svetového dňa zvierat sa uskutočnila na škole zbierka pre útulok zvierat 

v Korni, vyzbierali sme 200 eur a mnohé potrebné veci pre zvieratá.  Vyzbieranú sumu sme 

odovzdali do útulku. V mesiaci október sme dňa 21.10 rozdávali deťom jablká a pripomenuli si 

Deň Jablka. V októbri a novembri sme upravovali okolie školy. Sadili sme ovocné kríky- maliny, 

černice. Starali sme sa o bylinkový záhon. Počas školského roka prebiehal mliečny program, vďaka 

ktorému si žiaci mohli za výhodnú cenu nakúpiť mliečne výrobky. Zároveň sme sa na hodinách 

venovali témam ako zdravý životný štýl a zdravé potraviny. V priebehu mesiacov apríl a máj sme 

revitalizovali skalku . Vysadili sme nové druhy skalničiek a upravili dreviny v jej okolí. Obnovili 

sme aj kamienkový posyp. V máji sa p. Mosorová zúčastnila webinára „Éčka v potravinách“, 

neustále sa vzdeláva a na webe vyhľadáva informácie o prírode a životnom prostredí, 

a prostredníctvom svojho FB profilu informuje žiakov.  

 
Činnosť a výsledky práce koordinátora prevencie obezity – prevencie zdravia  

 

     Koordinátor prevenie obezity v našej škole je p. Šišková. Cieľovou skupinou plánu prevencie 

obezity a zdravého životného štýlu v našej škole sú žiaci 1. – 4. ročníka. V súčasnosti nemáme 

žiadne relevantne zistené štatistiky výskytu nadhmotnosti a obezity našich žiakov. Pri hodnotení 

nadhmotnosti a obezity preto vychádzame zo všetkých dostupných údajov, ktoré nám umožňujú 

predvídať trendy vývoja v budúcnosti. Ako najdostupnejší údaj o výskyte nadhmotnosti a obezity 

sme pri príprave Plánu prevencie na podmienky našej školy použili údaje získané z Národného 

programu.  

     Úlohy a ciele prevencie  - Zámerom Národného programu prevencie obezity na roky 2015 – 

2025 je vytvoriť spoločensky prospešný systém, ktorý povedie k zníženiu príčin nadhmotnosti a 

obezity v populácii a eliminuje epidemický výskyt nadhmotnosti a obezity. Sekundárnym efektom 

programu by malo byť, vo vzájomnej interakcii s preventívnymi programami, špecificky 

orientovanými na vybrané chronické ochorenia, zníženie počtu nových prípadov ochorení 

súvisiacich s nadhmotnosťou a obezitou, ako aj zníženie výskytu a vplyvu ostatných 

modifikovateľných rizikových faktorov týchto ochorení.  

     V školskom roku 2019/2020 sme plnili stanovené ciele projektu, zamerali sme sa na rozvoj 

povedomia žiakov v oblasti prevencie zdravia a získania stravovacích návykov v súlade so zdravým 
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životným štýlom. Projekt sme realizovali prostredníctvom školských i mimoškolských aktivít, na 

hodinách ako napríklad  PRI, PRV, TSV, VYV, HUV i počas dištančného vzdelávania rôznymi 

formami. Cieľovou skupinou programu v našej škole sú žiaci 1.-4. ročníka. Predmetom úsilia 

primárnej prevencie je zachovanie a podpora zdravia. Dôležitú úlohu v prevencii zohráva aj škola 

pre aktivity podporujúce primárnu prevenciu pred civilizačnými ochoreniami. Realizovali sa 

aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu a posilňovala sa výchova detí 

k zdravému životnému štýlu.  

     Škola sa snažila zvýšiť zapojenie detí a žiakov do viacerých pohybových aktivít, podporovať 

činnosť športových krúžkov a pohybové aktivity v prírode, efektívne využívať ihriská a telocvične 

na športovú činnosť aj mimo vyučovania, vytvoriť bezpečné prostredie. 

     Zámerom je zvyšovanie zdravotného povedomia nielen u žiakov, ale aj rodičov a pedagógov 

formou školskej osvety v rámci vyučovania, tvorbou informačných násteniek v škole, ale i na 

školskej web stránke, písaním príspevkov. 

     Jednotlivé aktivity v rámci Národného programu boja proti obezite, ktoré sa realizovali na ZŠ 

s MŠ v Zborove nad Bystricou: 

 Dňa 17.9.2019 sa uskutočnila beseda pre žiakov 4.ročníka pod názvom - Z húsenice motýľom a 

témou prednášky boli: Obdobie prechodu z detstva  do dospievania – čo je to puberta? ( zdravý 

fyzický rast = správna strava, životospráva, fyzické zmeny, hygiena, naša intimita, zvyšovanie 

bezpečnosti detí, vznik a vývoj ľudského jedinca, psychické zmeny – samostatnosť, zodpovednosť, 

zmena vzťahov s okolím – čo je slušnosť, vulgárnosť) 

 Svetový deň mlieka v školách – 26. september 2019 Svetový deň mlieka v školách je 

medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 Organizáciou 

pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť požiadavky na 

plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu mlieka v 

školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť na 

dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. Na našej škole 

realizovaný prostredníctvom mliečneho programu celoročne. 

 Európsky týždeň športu – 23.- 30. september 2019 – beh Terryho Foxa. Žiaci prvého stupňa 

na športovom dni 27. 9. 2019 okrem pripomenutia si kanadského športovca, humanistu a aktivistu 

podporujúceho výskum nádorových ochorení, ktorý prebehol naprieč Kanadou. Maratón nádeje 

behom na jeho počesť, súťažili aj v atletických disciplínach -  beh na 50 metrov, skok do diaľky 

z miesta, hod kriketovou loptičkou a netradičnej disciplíne preskok cez švihadlo za 30 sekúnd. 

Súťaženie deti brali veľmi vážne a snažili sa využiť svoje pohybové zručnosti v každej disciplíne 

čo najlepšie. Rozhodkyňami boli triedne pani učiteľky. Získané body v jednotlivých disciplínach sa 

zrátali a najlepší chlapec a dievča z ročníka boli ocenení diplomami. Nakoniec víťazmi v chladnom 

počasí, ktoré sprevádzalo tento deň, boli všetky deti, ktoré sa uvedeného podujatia zúčastnili. 

 Testovanie pohybových predpokladov – október 2019  Dňa 29.10. 2019 sa v našej škole 

uskutočnilo testovanie pohybových schopností žiakov prvého ročníka. Do projektu sa zapojilo 21 

prvákov. Koordinátorkami pre realizáciu testovania na škole boli p.uč Mgr. Ingrid Šišková 

a p.uč.Mgr. Dana Pavlíková. Na testovaní spolupracovali všetky učiteľky  prvého stupňa a pomáhali 

nám i žiaci 7.ročníka. Testovalo päť rozhodcov - pedagógov školy  celé dopoludnie v nasledovných     

disciplínach: ( Váženie a meranie k zisteniu telesnej váhy a výšky, Predklon v sede dosahovaním, 

Sed – ľah, Opakovaná zostava s tyčou, Výdrž v zhybe nadhmatom, Skok do diaľky z miesta, 

Kotúľanie troch lôpt, Člnkový beh 4x10 m, Viacstupňový vytrvalostný člnkový beh na 20 m, 

Vlajková naháňačka ) Napriek tomu, že testovanie bolo časovo náročné, športový deň bol pre 

prvákov zážitkom, cvičili s nadšením a vydali zo seba maximum.  Po úvodnom testovaní sa 

rovnakým testom najbližšie podrobia už o 2 roky, teda v  3. ročníku. Po uzatvorení celoslovenského 

testovania pohybových predpokladov sme v januári 2020 vytlačili a odovzdali žiakom z ISTŽ 

certifikáty. 
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 Svetový deň výživy – 16. október 2019 - Deň podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou 

(WHO). Pripomína sa od 1981, v ten deň 1945 sa začala činnosť Organizácie Spojených národov 

pre výživu a poľnohospodárstvo – FAO. Úlohou je informovať verejnosť o aktivitách FAO a 

zvyšovať povedomie o problematike dostupnosti potravin v niektorých rozvojových zemiach( na 

prvom stupni sme realizovali v rámci medzipredmetových vzťahov na hodinách prvouky a 

prírodovedy -  prednášku o ochrane života a zdravia, výžive – zdravý životný štýl, žiaci kreslili 

obrázky, či plagáty o zdravej / nezdravej strave, prezentácia filmu o zdravej výžive, v spolupráci 

s  rodičmi - ochutnávka šalátov, zdravá  desiata) 

 Svetový deň jabĺk – 21. október 2019 Jablká si takýto deň určite zaslúžia, pretože patria medzi 

najzdravšie druhy ovocia. Spolu so žiakmi prvého a druhého stupňa sme zhotovili farebné 

„jablkové“ panely a vytvorili nástenku, kde sa žiaci dozvedeli zaujímavé informácie o tomto 

šťavnatom ovocí. Dúfame, že sme týmto spôsobom podporili konzumáciu ovocia a zeleniny 

v jesennom období, kedy na náš imunitný systém číhajú rôzne vírusy. Už len jedno jablko denne 

nám poskytuje veľa vitamínov, minerálov a vlákniny a chráni nás pre viacerými ochoreniami. Deň 

pôvodných odrôd jabĺk je inšpirovaný britským Apple Day, ktorý sa oslavuje od roku 1991. Tento 

deň je každoročnou oslavou jabĺk a sadov. Poukazuje na rozmanitosť odrôd jabĺk v jednotlivých 

lokalitách a cieľom je uznanie a udržiavanie ich prínosu pre miestne bohatstvo ( na desiatu jablko, 

v spolupráci s jedálňou – jablkový šalát,  sušené jablká, závin podobne) 

 Turnaj vo vybíjanej  - mesiac február – žiaci 3. a 4. ročníkov -  Každoročne organizujeme pre 

žiakov 3. a 4. ročníka turnaj vo vybíjanej. Je to obľúbená športová akcia, na ktorú sa deti veľmi 

tešia. Zmerať si sily na športovom poli núti každé dieťa zlepšovať sa v pohybovej činnosti. 12. 2. 

sa stretli na palubovke štyri družstvá, po dve z každého ročníka. Hrali systémom tretiaci proti 

štvrtákom, na body pri vybití súpera. Odohrali 4 zápasy s nasledovným výsledkom: tretiaci vyhrali 

dva zápasy, jeden remizovali a jeden prehrali; štvrtáci jeden vyhrali, jeden remizovali a dva prehrali. 

To boli výsledky vzájomných duelov v základnej skupine, ale v konečnom hodnotení bola remíza, 

pretože sa hralo na body pri vybití súpera ako bolo spomínané vyššie. Konečný stav turnaja bol 

20:20. Všetky deti hrali výborne, či v útoku alebo obrane. Vyhýbať sa presne miereným strelám od 

súpera dalo poriadne zabrať každému dieťaťu. Na turnaji vládla výborná športová atmosféra. Tí, 

ktorí momentálne nehrali boli poriadne zanietení fanúšikovia a nešetrili svojimi hlasivkami pri 

povzbudzovaní svojho družstva. 

 Svetový deň vody – 22. marec 2020 - Tento deň bol vyhlásený ako Deň vody v roku 1992 

Valným zhromaždením OSN na Konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Svetový deň vody 

sa teda oslavuje počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom 

prostredí a rozvoji. Členské krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali konkrétnym 

aktivitám,  ktoré podporia informovanosť verejnosti o nenahraditeľnom význame vody – tento rok 

sme realizovali úlohami zameranými na šetrenie vody počas pandémie, na správne umývanie rúk 

a dodržiavanie  hygienických opatrení ( zaslanie prezentácií, rôzne ukážky videí o pitnej vode, 

úžitkovej vode , moriach a oceánoch, projekt ,  na čo využívame vodu, šetrenie, druhy vôd, 

ochrana vodných tokov a pod., očistný deň - žiaci počas celého dňa pijú len čistú vodu, šetria 

vodu na WC,  pri umývaní rúk počas karantény a podobne počas dištančného vzdelávania) 

 Svetový deň zdravia – 7. apríl 2020 - Každoročne na tento deň pripadá Svetový deň zdravia 

(World Healthy Day), ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou 

(WHO) ako pripomenutie vzniku WHO v roku 1948. Tento dátum býva tradične sprevádzaný 

celosvetovými podujatiami sústreďujúcimi sa na každoročne vyhlasovanú tému. Témou Svetového 

dňa zdravia pre rok 2009 je bezpečnosť nemocníc a zdravotníckych zariadení v núdzových 

situáciách – dodržanie hygienických zásad, nosenie rúšok, častá dezinfekcia, zákaz návštev 

seniorov, či lôžkových častí v nemocniciach a pod. V tohtoročných podmienkach sme pomocou 

online rozhovoru, zasielaním správ a rôznych motivačných súťaží na diaľku nabádali k športovým 

aktivitám v domácom prostredí, na záhrade, či na vhodnú rodinnú turistiku a vychádzku do okolia 
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10 Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika  

A) Dlhodobé  

 Infovek (vďaka projektu Infovek máme na škole zabezpečené internetové pripojenie a 

antivírusové programy),  

 Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu 

prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností 

a práce s talentami,  

 E- testovanie (projekt v rámci ktorého si môžu žiaci vyskúšať priebeh testovania v online 

prostredí),  

 Digiškola (projekt v rámci ktorého sme získali tablety a prístup k online úložisku digitálnych 

materiálov na portále digiškola),  

 Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách (Premena tradičnej školy na 

modernú). Naša škola je v súčasnosti v období po skončení projektu ale sa stále sledujú 

dopady realizácie projektových aktivít,  

 IT - akadémia  

 Mliečny program  

 Školské ovocie  

 Adopcia na diaľku (charitatívny program prostredníctvom ktorého podporuje vzdelávanie 

troch žiakov v Afrike)  

 

B) Krátkodobé  

 

  „Zbieram Baterky“– školský program selektívneho zberu  

Škola je druhý rok zapojená do celoštátneho programu pre ochranu životného prostredia 

prostredníctvom školského programu selektívneho zberu pod názvom „Zbieram Baterky“. Cieľom 

súťaže je popularizovať zber použitých prenosných batérií a akumulátorov postavený na 

bezprostrednej motivácii. Žiaci po nazbieraní určitého množstva bateriek sú odmenení bodmi, 

ktorými môžu voľne narábať. Prostredníctvom E-shopu si vymieňajú body za darčeky. Tiež mali 

možnosť zberať body spoločne s kamarátmi a vybrať si spoločný darček.  

Projekt WoW  
          Naša škola sa zapojila do Nemecko - Česko - Slovenského projektu WoW (World of Work 

= Človek a svet práce) v ktorom sa žiaci prostredníctvom inovovaných metodických materiálov 

zoznamujú s obsahom techniky na II. stupni základnej školy. Tento projekt vznikol ako reakcia na 

zvýšený počet hodín techniky od roku 2012, kedy sa začala nová školská reforma a opätovne sa 

začal okrem iných kompetencií klásť dôraz aj na technické zručnosti žiakov.  

Žiakom sa prostredníctvom tohto projektu pomôže aj pri výbere ich profesijnej orientácie.  

  

IT Akadémia – projekt  
          Naša škola sa zapojila do projektu IT Akadémia. Projekt má zlepšiť vzdelávanie v oblasti 

informatiky a prírodných vied. Hlavným cieľom projektu je vytvorenie efektívneho modelu 

vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne i perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti 

a trhu práce so zameraním sa na profesie v oblasti informatiky a informačnokomunikačných 

technológií (IKT).   

Vedomostný ostrov  

       Škola sa zapojila do projektu Vedomostný ostrov. Projekt podporuje inovatívne formy 

vzdelávania na základných školách a sprístupňuje ich všetkým žiakom. Cieľom projektu je naučiť 
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žiakov pútavým spôsobom, ako spájať teoretické poznatky s praxou, a pomôcť im pri výbere 

strednej školy. Vedomostný ostrov je interaktívny kiosk s tromi dotykovými obrazovkami a 

zaujímavým vedomostným obsahom. Vedomostný ostrov poskytuje interaktívne vedomosti a 

veselé kvízy pre žiakov aj pre učiteľov.  

Vedomostný obsah tvoria dve časti. Prvou – hlavnou časťou – je špeciálna aplikácia v podobe 

animovaného ostrova. Ukrýva sa na ňom množstvo vedomostí z oblasti techniky, nemeckého 

jazyka, ekológie alebo fyziky vrátane interaktívnych úloh, náučných videí a pokusov, ktoré sa dajú 

realizovať v škole aj doma. Žiakom pomôže pri ich odhaľovaní zvedavý lemur, ktorý je aj v logu 

Vedomostných ostrovov. Rozširujúcu druhú časť vedomostného obsahu tvoria digitálne učebnice 

– nemecký jazyk, dopravná výchova a fyzika.  Ocenia ich nielen žiaci, ale aj učitelia, ktorí chcú 

oživiť bežné vyučovanie a vniesť doň hravé prvky a interaktivitu.  

„Poďme von – pestovať“     
          Škola sa zapojila do projektu „Poďme von – pestovať“ vďaka p. Mosorovej, Harnasovej a p. 

Križanovi. Cez enviromentálnu organizáciu „Škola života“, naša škola získala finančné prostriedky 

na osadenie vyvýšených záhonov, sadenie rastlín a následnú starostlivosť o rastlinky.  

          

Mliečny program – v rámci ktorého, si žiaci môžu zakúpiť mliečne výrobky 
 

 

11 Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v 

škole 
Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 19. september 2012  

Druh inšpekcie: následná  

Inšpekcia  vykonaná v šk. roku 2017/2018 : Stav zabezpečenia a realizácie celoslovenského 

testovania žiakov 9. roč. v ZŠ - 21.3.2018  

Výsledky inšpekcie: bez opatrení  

 

12 Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  
Vyučovací proces v školskom roku 2019/20209 bol realizovaný v dvoch samostatných budovách. 

V hlavnej budove máme 13 tried, jedna trieda slúži na vyučovanie technickej výchovy, jedna 

jazyková trieda, 2 počítačové učebne. V budove 1.stupňa máme umiestnené  2 oddelenia ŠKD. 

Stále nám chýbajú  kabinety na umiestnenie učebných pomôcok, laboratóriá, sklady... Škola má 

bezpečnostné zariadenie a vybavená je kamerovým systémom.   

Na škole sme rozbehli elektronickú triednu knihu cez : edupage.org 

Pri škole máme vybudované multifunkčné ihrisko, ktoré v čase vyučovania, počas prázdnin,         i 

počas víkendov využíva spolu s telocvičňou široká verejnosť.  

Škola je vzhľadom na niekoľko prebiehajúcich projektov veľmi dobre vybavená učebnými 

pomôckami i IKT. Každá učebňa je vybavená interaktívnou tabuľou. Na hlavnej chodbe pribudla 

oddychová zóna s vedomostným ostrovom. Zakúpili sme nový nábytok do ŠKD a vešiaky na hlavnú 

chodbu. Vybudovali sme skladovú budovu.  

Zrekonštruovali sme  elektroinštaláciu na 1. poschodí v hlavnej budove v kmeňových triedach a 

vymaľovali sa triedy a znížili a vyrovnali stropy. Takisto je potrebné zakúpiť nový plynový kotol v 

budove ŠKD.   

Plánujeme vytvoriť učebňu, v ktorej bude vytvorená knižnica v školskom roku 2020/2021.  
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13 Vyhodnotenie príslušných cieľov koncepčného rozvoja školy  
Dôležitou a nevyhnutnou podmienkou pre úspešnú realizáciu výchovno-vzdelávacieho 

procesu je kvalitný pedagogický personál, ktorý pracuje v pozitívnej klíme školy. Jednotlivé ciele 

v oblasti personálneho zabezpečenia:  

o zabezpečovať pre všetkých zamestnancov optimálne pracovné podmienky, o rozvíjať dobré 

medziľudské vzťahy na báze otvorenej komunikácie s jasne vymedzenými kompetenciami,  

o vytvárať podmienky pre ďalšie vzdelávanie učiteľov.  

Na úrovni výchovno-vzdelávacieho procesu sme zapracovali témy a aktivity na rozvíjanie 

čitateľskej gramotnosti a záujmu o slovenský jazyk a literatúru. Rozšírili sme možnosti na 

vyučovanie cudzích jazykov. Pokračujeme v zavádzaní moderných foriem vyučovania, 

ekologického zmýšľania a spolupráce medzi našou MŠ a ZŠ. 

Zefektívnili sme proces vedenia predpísanej školskej dokumentácie 

V oblasti priestorovo-materiálnych podmienok sme takisto splnili čiastočne zámery 

koncepcia rozvoja rekonštrukciou vnútorných priestorov (triedy na I. NZP, rekonštrukcia spálne v 

škôlke). Postupne sa snažíme rozbehnúť projekt na vybudovanie prírodovedného laboratória a 

knižnice. Súčasne sme splnili cieľ na vybudovanie vonkajšej záhradky na pestovanie zeleniny a 

liečivých byliniek. Priebežne sa snažíme v rámci finančných podmienok dopĺňať učebné pomôcky 

a starnúce IKT technológie na škole.  

 

14 Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
 

Finančné a hmotné zabezpečenie  

  

Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov  

 
 

Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

Osobné náklady:                        150 604,- Eur 

Prevádzkové náklady                   23 419,- Eur 

Spolu za obdobie 09-12/2019  174 023,- Eur 

 

Osobné náklady:                      333 434,- Eur 

Prevádzkové náklady                 46 875,- Eur 

Spolu za obdobie 01-08/2020  380 309,- Eur 

 

Vzdelávacie poukazy                 7 552,- Eur  

Prostriedky na LV                       4 650,- Eur 

Prostriedky ŠkvP                               0,- Eur 
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15 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov 

opatrení 
  
Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:   

 Oblasť telesnej a športovej výchovy na úrovni krajských kôl i MS  

 Prednes poézie a prózy   

 Výtvarná výchova   

 Anglický jazyk   

 Súťaží CO,...  

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

 Oblasť čitateľskej a matematickej gramotnosti  

 Oblasť čítania s porozumením   

Návrh opatrení:  

• zamerať sa na vyučovaní na výraznejšiu motiváciu k čítaniu doma  

• v stavbe vyučovacej hodiny budú vyučujúci dbať na to, aby nechýbalo zhrnutie a utvrdenie 

učiva.   

• rôznymi didaktickými metódami prehlbovať a upevňovať poznatky o vetách  

• viesť žiakov i učiteľov k uvedomovaniu si významu pravidelnej školskej a domácej 

prípravy so zameraním na čitateľskú gramotnosť a rozbor úloh  

• rozvíjať správnosť písania slov a slabík pomocou základných odporúčaní pre prácu pri 

písaní diktátov, odpise, či prepise so žiakmi so ŠVVP – mnohé z nich sú vhodné i pre 

ostatných žiakov v 1.ročníku  

• nadaným žiakom vytvoriť možnosti na zapájanie sa do súťaží a všetkým žiakom možnosť 

zapájať sa aktivít mimo vyučovania  

• viesť žiakov i učiteľov k uvedomovaniu si významu spätosti  matematickej a literárnej 

gramotnosti   

• zamerať sa na rozšírenie časovej dotácie venovanej premene jednotiek, zaokrúhľovaniu  

• vo väčšej miere uplatňovať praktické didaktické metódy vo vyučovaní  

• pri riešení matematických úloh by sa mal klásť väčší dôraz na efektívny zápis úlohy, na 

zručnosti v kreslení a rysovaní  

• viesť žiakov k uvedomovaniu si významu samostatnej práce pre svoj rast  

• dodržiavať metodické pokyny, učiť podľa platných osnov a vzdelávacích štandardov;  

• dôsledne a premyslene sa pripravovať na vyučovanie;  

• zvýšenú pozornosť venovať práci s textom, výraznému čítaniu, čítaniu s porozumením, 

rýchlemu čítaniu;  

• rozvíjať u žiakov kritické myslenie;  

• viesť žiakov k samostatnému štúdiu;  

• rozvíjať tvorivosť žiakov, využívať IKT v predmete;  

• pre obohatenie slovnej zásoby využívať všetky dostupné jazykové príručky aj internet;  

• využívať medzipredmetové vzťahy;  

• dbať na čistotu jazyka;  

• vo vyučovacom procese diferencovať úlohy a činnosti s ohľadom na rozdielne vzdelávacie 

schopnosti a zručnosti žiakov;  

• pri riešení úloh vo výchovno-vzdelávacom procese využívať skupinovú prácu;   

• podporovať a rozvíjať  sebahodnotenie žiakov;  

• rozvíjať digitálnu gramotnosť žiakov;  

• aktívna spolupráce školy s rodičmi,  

• poznať žiaka, spôsob jeho učenia, učebné štýly;  
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• poradiť žiakom, ktorí majú problémy s učením;  

• hodnotiť zlepšenia učenia v triede;  

• prejavovať záujem o názory a potreby žiakov;  

• pri učení umožniť vybrať žiakom ľahšie a ťažšie úlohy;  

• diskutovať o tom, čo sa nám vo vyučovaní nepáči a hľadať riešenia.  

• na konci učenia umožniť žiakom vyjadriť sa, ako sa im pracovalo, čo sa naučili;  umožniť 

žiakom prezentovať svoje práce pred ostatnými žiakmi.  

• venovať sa žiakom, ktorí majú problémy;  

• dodržiavať dohodnuté pravidlá;  

• usmerňovať, poradiť žiakom, ako si majú vzájomne pomáhať, poradiť,  keď sa nevedia 

niečo naučiť,   

• rozprávať sa so žiakmi o tom, ako sa majú učiť, aby boli v učení dobrí;  

• robiť so žiakmi projekty;  

• učiť sa skupinovo, vo dvojiciach.  

• začínať vyučovanie zaujímavou otázkou, situáciou zo života, v súvislosti s tým, čo sa ideme 

učiť;  

 

 

16 Voľnočasové aktivity školy 

 

Názov záujmového krúžku  Vedúci  

BeFit Mgr. Soňa Kovalčíková 

Práca s drevom  PaedDr. Milan Križan  

Atletika   Jozef Jánošík  

Zaujímavá matematika  Ing. Milada Abdul Karimová  

Florbal   PaedDr. Miroslav Truchlik  

Geocaching   PaedDr. Miroslav Truchlik  

Futbal ml. žiaci   Peter Podolák  

Futbal st. žiaci   Stanislav Šurkala  

Matematika hrou  Mgr. Martina Masariková  

Rapotáčik 1.A Mgr. Viera Grigová 

Rapotáčik 1.B Mgr. Emília Ondrúšková  

Spevácky DSS Nezábudka  Janka Fojtíková  

Turistický krúžok I.  Mgr. Jana Harnasová  

Turistický krúžok II.   Jana Koščaliková  

Turistický krúžok III.   Jana Kubicová  

Tanečný krúžok Linda Minarčíková 

Hasičský krúžok  Häusler, Harnas 

Hravá slovenčina PaedDr. Emília Sekáčová 

 Slovenčina hrou Janka Jašková 

Výtvarný krúžok  Mgr. Dana Pavlíková  
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17 Správa o priebehu dištančného vzdelávania  
 

Opis zmien: 

V súvislosti s vyhlásením mimoriadneho prerušenia vyučovania v školskom roku 2019/2020 bol aj 

na našej škole odo dňa 16.3.2020 prerušený výchovno-vzdelávací proces. Vzhľadom na uvedené 

skutočnosti sa priebeh výchovno-vzdelávacieho procesu zmenil z prezenčného na dištančné.  

 

Realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, od 

16.marca 2020 na I. stupni 

1.A triedna p. uč. Mgr. Ingrid Šišková 

     Učenie na diaľku počas karantény prebiehalo každý týždeň zaužívaným systémom – na začiatku 

týždňa som posielala rodičom cez messenger a EduPage rozdelené učivo do prehľadnej tabuľky, kde mali 

rodičia na každý deň rozplánované učivo hlavných predmetov ( čítanie, písanie a matematika ), ktoré si 

podľa vlastných podmienok mohli prispôsobiť domácemu prostrediu a času. Každý deň sme boli 

s rodičmi v kontakte – písali sme si, rodičom po zaslaní úloh som sa snažila slovne vyhodnotiť ich prácu, 

úlohy a pod. Vždy koncom týždňa sme sa stretávali online – každý týždeň si žiaci vyberali z predmetov 

tému napr. počítanie spamäti, čítanie kartičky, kvíz o živočíchoch, slovné úlohy, kreslenie a pod. Vždy 

som sa snažila urobiť vyučovanie online hravou formou – deti získavali body, diplomy, zapájali sa do 

rôznych súťaží. Pracovali aj s časopisom Vrabček – zasielali z domu poštu. K matematike a SJL som 

zasielala aj videá ( z youtube – p.uč.Viki) , ktoré boli pre viacerých výbornou pomôckou, deti dokázali 

pomocou nich pracovať aj samostatne. Rodičov aj deti som zapájala do hlasovania pri výtvarných 

súťažiach. Vyrábali veľkonočných zajačikov, kreslili na kamienky, či kreslili podľa diktátu a pomocou 

písmena a čísla. Komunikácia s rodičmi bola aj cez víkend, nielen písomnou formou, viacerí mi aj 

zavolali a porozprávali sa. Keďže mám super rodičov všetko vždy prebehlo za účasti všetkých detí, všetci 

poctivo zasielali úlohy aj videozáznamy z čítania. Zistila som nové zaujímavé veci –napr. že mám v triede 

žiačku, ktorá plynule hovorí po rusky, že žiak s AS sa výborne zapájal do online vyučovania a pohotovo 

reagoval, že som našla viac talentov a žiaci dokázali pozorne počúvať aj keď nebolo dobre počuť a pod. 

 

2.A triedna p. uč. Mgr. Gertrúda Kormancová 

     Vyučovanie prebiehalo formou online vyučovania. Žiaci boli rozdelení do skupín. Zapájali sa podľa 

možnosti všetci žiaci, pridelené úlohy zodpovedne plnili a odosielali na www.bezkriedy, EduPage 

a Messenger. Vedomosti z matematiky a slovenského jazyka som preverovala na online vyučovaní, 

v prípade potreby vysvetľovania som konzultovala individuálne s každým žiakom. Učivo 2. ročníka žiaci 

zvládli pomerne dobre. Veľkým prínosom bola taktiež veľmi dobrá spolupráca s rodičmi, ktorí sa aktívne 

zapájali do nášho vyučovacieho procesu. Niekedy bol problém so spojením – často padal internet, alebo 

niektorí žiaci mali pomalý internet.  

 

3.A triedna p. uč. Mgr. Dana Pavlíková 

     V marci komunikácia so žiakmi a rodičmi prostredníctvom EduPage. Konzultácia so žiakmi a rodičmi 

individuálne. Koncom marca 2020 bola vytvorená skupina 3A cez messenger. Od 2. apríla 2020 

komunikácia a vyučovanie so žiakmi prostredníctvom messengeru v skupinách, naďalej komunikácia cez 

EduPage, e-mail a telefonicky –  vyučovanie SJL, MAT, PDA, VLA – nové učivo slovné druhy, násobilka 

6, živočíchy. 

Od 23. 4. 2020 online vyučovanie cez ZOOM – každý pondelok a štvrtok v 2 – 3 skupinách. 

SJL – podstatné mená, prídavné mená, zámená, číslovky 

http://www.bezkriedy/
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MAT – násobenie a delenie 7, 8. 9; vytváranie čísel do 1000, sčítavanie a odčítavanie jednotiek, desiatok, 

stoviek, zaokrúhľovanie na desiatky, slovné úlohy; geometria – opakovanie prostredníctvom share screen 

– bod, priamka, polpriamka, úsečka a nové učivo kocka, priestorové objekty. 

PDA – Rastliny, VLA – Slovensko na mape, pohoria 

 

4.A triedna p. uč. Mgr. Viera Grigová 

     Pravidelne, každý deň boli zadávané úlohy a kontrolované domáce úlohy žiakov cez EduPage. 

Komunikácia so žiakmi a rodičmi prebiehala telefonicky, cez EduPage, mailom, SMS a chatom cez 

Messenger. Priama komunikácia sa využívala hlavne pri vysvetľovaní nového učiva. Pracovali sme po 

skupinách i jednotlivo. S rodičmi a žiakmi sme boli v pravidelnom spojení, hlavne pri vypracovávaní a 

posielaní úloh. S úspešnosťou vypracovaných úloh boli žiaci informovaní pravidelne. 

 

Mgr. Jana Harnasová (ANJ 3.A, 4.A, VLA- 4.A) – vyučujúca realizovala online vzdelávanie cez 

zoom.us – 1krát do týždňa, zadávala učivo, domáce úlohy, prezentácie, testy cez  EduPage, komunikovala 

so žiakmi a rodičmi, pravidelne poskytovala spätnú väzbu prostredníctvom platforiem EduPage 

a Messenger. 

 

 

Realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od mimoriadneho prerušenia školského vyučovania, od 

16.marca 2020 na II. stupni 

Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách sa vzdelávanie realizovalo dištančnou 

formou, ktorej konkrétnu podobu si základná škola zvolila podľa podmienok jej žiakov a pedagogických 

zamestnancov (využívanie on-line platforiem, telefonickej komunikácie alebo inej formy doručovania - 

EduPage, bezkriedy.sk, konferenčné videosystémy a ďalšie spôsoby prijímania úloh a zadaní žiakom). 

Základná škola podľa dostupných možností zabezpečila prístup všetkých žiakov ku vzdelávaniu v čase 

mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách, rešpektujúc opatrenia Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia. 

Dištančné vzdelávanie zahŕňalo: Online vzdelávanie  cez ZOOM, zadávanie domácich úloh, prezentácií, 

testov na EduPage, komunikácia a spätná väzba so žiakmi a rodičmi EduPage, Messenger, mail, telefonicky 

odpovedanie na otázky žiakov, hodnotenie žiackych prác, štúdium odbornej literatúry, sledovanie online 

vzdelávania pre pedagógov, žiaci tvorili     a zasielali videa a audionahrávky na EduPage alebo cez 

Messenger.  

Práca s webovými stránkami - lepsiageografia.sk, www.zborovna.sk, www.datakabinet.sk, bezkriedy.sk, 

ucimenadiaľku, youtube, www.planetavedomosti.sk ... 

 

          Prehľad učiva, ktoré bolo vyučujúcimi prebraté a prehľad učiva, u ktorého je nutné zabezpečiť 

presun do budúceho školského roka 2020/2021 je uvedený v tabuľke (viď. nasledujúca tabuľka). 

Školský rok 

2019/2020 

MAT FYZ BIO GEO CHEM 

5.A Presun 

učiva 

 Učivo 

prebraté 

Učivo 

prebraté 

 

5.B Učivo 

prebraté 

Učivo 

prebraté 

Učivo 

prebraté 

Učivo 

prebraté 

 

6.ročník Presun učiva Učivo 

prebraté 

Učivo 

prebraté 

Učivo 

prebraté 

 

http://www.zborovna.sk/
http://www.datakabinet.sk/
http://www.planetavedomosti.sk/
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7.ročník Presun učiva Učivo 

prebraté 

Učivo 

prebraté 

Presun 

učiva 

Učivo 

prebraté 

8.ročník Presun učiva Učivo 

prebraté 

Učivo 

prebraté 

Učivo 

prebraté 

Presun 

učiva 

9.ročník Učivo 

prebraté 

Učivo 

prebraté 

Učivo 

prebraté 

Učivo 

prebraté 

Učivo 

prebraté 

 

 Učivo fyziky a biológie je vo všetkých ročníkoch prebraté a nepresúvame ho do vyššieho ročníka. 

 Učivo z matematiky v 5.B, 9.A prebraté. 

 Z geografie sa presúva celok Štáty Európy zo siedmeho do ôsmeho ročníka. 

 Z chémie sa presúvajú z ôsmeho do deviateho ročníka vzorce kyselín a hydroxidov, vyčísľovanie 

chemických reakcií. 

 Z matematiky sa presúva zo šiesteho do siedmeho ročníka učivo - konštrukcia trojuholníka podľa 

vety sss, sus, usu. 

 Z matematiky sa presúvajú zo siedmeho do ôsmeho  ročníka učivo - ťažnice, stredné priečky 

a konštrukčné úlohy. 

 Presun učiva z matematiky z 5. do 6.ročníka v 5.A triede. 

GEOMETRIA A MERANIE 

- Konštrukcia štvorca a obdĺžnika (rovnobežníka) 

- Obvod štvorca a obdĺžnika 

- Konštrukcia trojuholníka (podľa vety sss) 

- Obvod trojuholníka 

- Slovné úlohy na obvod trojuholníka, štvorca a obdĺžnika 

- Obsah štvorca a obdĺžnika vo štvorcovej sieti 

- Zväčšovanie a zmenšovanie útvarov vo štvorcovej sieti 

- Telesá – kocka, kváder 

- Stavba telies zo stavebnicových kociek podľa plánu, kódovaný pôdorys 

SÚMERNOSŤ V ROVINE (OSOVÁ A STREDOVÁ) 

- Súmernosť a symetria 

- Osová súmernosť, osovo súmerné útvary 

- Konštrukcia geometrického útvaru v osovej súmernosti 

- Stredová súmernosť, stredovo súmerné útvary 

- Konštrukcia geometrického útvaru v stredovej súmernosti 

- Osovo a stredovo súmerné útvary vo štvorcovej sieti 

 

 Presun učiva z matematiky z 8. do 9.ročníka 

ROVNOBEŽNÍKY, LICHOBEŽNÍKY, OBSAH TROJUHOLNÍKA 

- Konštrukcia rovnobežníkov 

- Konštrukcia lichobežníkov 

KRUH, KRUŽNICA 

- Trojuholníky zostrojené nad priemerom kružnice  

- Talesova kružnica 

- Konštrukcie dotyčnice (aj pomocou Talesovej kružnice) 

Indikatívna týždenná záťaž žiakov základných škôl pri dištančnom vzdelávaní 
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Indikatívna záťaž žiakov počas dištančného vzdelávania v sebe zahŕňala všetky povinné vzdelávacie 

aktivity žiakov (čas, strávený on-line vyučovaním, resp. inou formou vyučovania; čas, potrebný na 

vypracovanie úloh, ktoré boli zadávané či distribuované žiakom počas on-line vyučovania, telefonicky, 

e-mailom alebo v papierovej forme; čas, strávený samoštúdiom). 

          V jednotlivých ročníkoch základnej školy sa vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie 

oblasti plánovalo tak, aby bol dodržaný tento rozpis indikatívnej týždennej záťaže žiakov: 

 

Ročník Rozsah hodín výučby 

1. – 3. 5 – 8 h/týždenne 

4. – 5. 8 – 10 h/týždenne 

6. – 7. 10 – 15 h/týždenne 

8. – 9. 12 – 15 h/týždenne 

 

Dištančné vzdelávanie – správa pedagógov 

Mgr. Andrea Pavelková 

Predmety: Geografia (6.A, 7.A) 

          Vyučovacie metódy a spôsob komunikácie: dištančné vzdelávanie - pomocou online nástrojov na 

internete (zszborov.edupage.org, bezkriedy.sk), pripravujem edukačné materiály na vysvetlenie a aplikáciu 

učiva, vyhľadávam alebo pripravujem obrázkový materiál, prezentácie  (GEG – lepsiageografia.sk, 

www.zborovna.sk, www.datakabinet.sk), žiaci posielajú priebežne svoje výstupy prevažne pomocou 

EduPage webstránky, niektorí komunikujú mailom (odfotené cvičenia, pracovné listy, obrázky, 

videonahrávky, vypracované úlohy a testy online...), žiakom poskytujem priebežnú spätnú väzbu, 

komunikujem so žiakmi, rodičmi a ostatnými vyučujúcimi, slovne hodnotím prácu a výkony žiakov, 

upozorním na prípadné chyby, testové úlohy majú žiaci hodnotené percentami a slovným hodnotením, pri 

vyučovaní geografie majú žiaci možnosť poznávať kontinenty a krajiny pomocou kvalitných máp, 

obrázkov a videí na youtube.com, vyberám videá s anglickým komentárom a anglickými titulkami v rámci 

prepojenia predmetov ANJ – GEG. Najlepšie spolupracujú žiaci nižších ročníkov (6.A), niektorí žiaci 

vyšších ročníkov si neplnia povinnosti načas, a preto im nemôžem poskytnúť pravidelnú spätnú väzbu. 

Niektorí žiaci sú naopak veľmi snaživí, aktívni počas celého obdobia dištančného vzdelávania, reagujú na 

spätnú väzbu, prejavujú neustály záujem o predmety. 

 

Mgr. Soňa Kovalčíková 

Predmety: Geografia  

          V období prerušenia vyučovania počas mimoriadnej situácie, som zabezpečovala výchovno-

vzdelávaciu činnosť prostredníctvom elektronickej komunikácie. Moja aktivita pozostávala zo súhrnu 

jednotlivých činností s cieľom udržať kontakt detí so školou. Dištančné vzdelávanie som zahájila fixáciou 

prebraného učiva pomocou pracovných listov, ďalej som sa venovala vyhľadávaniu, triedeniu 

a spracovávaniu učebných materiálov a informácií na webe - zborovňa, taktik, alf, lepšia geografia, bez 

kriedy, ucimenadialku, youtube. Pravidelne som sledovala inormácie na EduPage a komunikovala 

s vedením, rodičmi, kolegami cez viber, zoom, telefonicky, bez kriedy. Ako koordinátor triedy som 

zisťovala príčiny nereagovania žiakov na zadané úlohy a posielala rôzne užitočné informácie. Veľmi 

dôležitou činnosťou mojej elektronickej komunikácie bolo priebežné slovné hodnotenie zadaní, ktoré 

malo individuálny charakter a realizovala som ho cez EduPage a bez kriedy. Snažila som sa odpovedať 

na každý podnet od žiaka, kolegu, vedenia či rodiča. Vymieňala som si skúsenosti a rozvíjala digitálne 

zručnosti prostredníctvom online školení na EduPage. Plánovala som nastavenie online hodín geografie 

cez zoom, no nakoľko som mala vážny úraz kolena a operáciu, moje plány som už nezrealizovala. 

http://www.zborovna.sk/
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Naďalej som ale posielala deťom prezentácie  aktuálneho učiva a komunikovala elektronicky. Skúsenosť 

z mimoriadnej situácie mi ukázala kde sú moje slabé miesta a že je potrebné neustále sa vzdelávať. 

 

Ing. Milada Abdul Karimová 

Predmety: Matematika, Chémia 

MATEMATIKA 

6. A – online hodina – dve skupiny po jeden krát za týždeň – v utorok, cvičenia z PZ vypracujú a posielajú 

na messenger, EduPage, makarimova@gmail.com, testy na EduPage, www.zborovna.sk, 

www.planetavedomosti.sk  

7.A – online hodina – 1 krát do týždňa – v stredu, cvičenia z PZ vypracujú a posielajú na messenger, 

EduPage, testy na EduPage, www.zborovna.sk , www.planetavedomosti.sk 

7.B – online hodina – 1 krát do týždňa – vo štvrtok, cvičenia z PZ vypracujú a posielajú na messenger, 

EduPage, testy na EduPage, www.zborovna.sk , www.planetavedomosti.sk 

CHÉMIA 

7.A – online hodina – 1 krát do týždňa – v pondelok, úlohy z knihy – vypracujú a pošlú prefotené podľa 

svojich možností, testy na EduPage, www.zborovna.sk, www.planetavedomosti.sk , tvorba prezentácií, 

domáce praktické cvičenia 

7.B – online hodina – 1 krát do týždňa – v pondelok, úlohy z knihy – vypracujú a pošlú prefotené podľa 

svojich možností, testy na EduPage, www.zborovna.sk, www.planetavedomosti.sk , tvorba prezentácií, 

domáce praktické cvičenia 

8.B – online hodina – 1 krát do týždňa – v stredu, testy na EduPage, www.zborovna.sk, 

www.planetavedomosti.sk , tvorba prezentácií, domáce praktické cvičenia. 

 

Ing. Stanislava Nečedová 

Predmety: Biológia 

Biológia 5.A – online vzdelávanie – chatovanie cez Messenger – 1- krát do týždňa, zadávanie domácich 

úloh na EduPage.  

Biológia- ostatné triedy – 5.B, 6.A, 8.A/8.B, 9.A – zadávanie domácich úloh, poznámok, prezentácii, 

pracovných listov a testov na EduPage 

- komunikácia a spätná väzba so žiakmi a rodičmi - EduPage, mail, Messenger 

 

Mgr.MARCELA MOSOROVÁ 

Predmety: Chémia, Biológia 

Dištančné vzdelávanie prebiehalo za moje predmety formou online vyučovania cez ZOOM a práce 

s edu-page. 

7.A Biológia- pracovali sme spolu a komunikovali cez vytvorenú FB skupinu- tu som im posielala 

po odučených hodinách cez program ZOOM prezentácie k danej téme a na EduPage krátke úlohy. 

Učivo preberáme v súlade s časovo-tematickým plánom. Najaktívnejší žiaci- B.Droščaková, 

S.Košťalová 

7.B Biológia- pracovali sme spolu a komunikovali cez ZOOM a cez vytvorenú FB skupinu- tu som 

im posielala po odučených hodinách prezentácie k danej téme a na EduPage krátke úlohy. Učivo 

preberáme v súlade s časovo-tematickým plánom. Skupina sa veľmi pekne pripájala, asi najlepšie zo 

všetkých tried, diskutovali sme a zabezpečovali sme si akýsi sociálny kontakt. Aktívni žiaci, ktorí sa 

pekne zapájali a plnili si úlohy - Drábová, Horáková, Kukučková, Tomčiaková. 

8.A Chémia- Žiaci sa začali pripájať cez program ZOOM až po viacerých výzvach cez EduPage,FB 

a triednu učiteľku. Situácia sa zlepšila. Učíme sa online časovo-tematické plány plníme. Obťažnejšie 

bude vysvetliť im chemické rovnice a neutralizačné a oxidačno-redukčné rovnice nakoľko chémia 

http://www.planetavedomosti.sk/
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v druhom polroku 8.ročníka je náročná. Za skupinu chválim T.Kuricovú, Natálku Pitekovú 

a A.Koščalíka, ktorí najaktívnejšie pracovali... 

9.A Chémia- Táto trieda sa veľmi pekne zapájala od začiatku. Preberali sme predpísané učivo na 

online hodinách. Prideľovala som im krátke úlohy, vypracovali aj prezentácie k témam drogy, 

prírodné látky , pesticídy, éčka v potravinách a iné. S dievčatami sme mávali aj doučovanie-

prípravu na prijímacie skúšky biológia, chémia. Zúčastnila som sa aj webinára cez ZOOM na tému. 

Éčka v potravinách, alebo vieme čo jeme. Spolu som odučila asi 54 hodín online. Celkovo si 

myslím, že som sa ako učiteľka veľa naučila pracovať online aj s edu-page ,ako sa hovorí všetko 

zlé je na niečo dobré ... 

 

Mgr.Martina Masariková 

Predmety: Matematika, Geografia 

8.A  MAT 

Študijné materiály sú vkladané na bezkriedy.sk vždy v pondelok. Žiaci majú na ich vypracovanie 

týždeň. Ako študijné materiály používajú študijné texty (učebnica MAT pre 8. ročník, PZ 1 a PZ 

2), prezentácie, videá a testy, ktoré majú na stránke bezkriedy.sk. V pondelok od 11:00 do 12:20 

majú pravidelne online hodinu MAT. Na online hodine kontrolujem účasť žiakov, vyhodnocujem 

ich prácu a preberám nové učivo. Vyhodnotenie a zápis výsledkov úloh a testov je cez bezkriedy.sk 

a EduPage, Žiakom odpisujem na poštu cez EduPage, bezkriedy.sk a messenger.  

9.A MAT 

Študijné materiály sú vkladané na bezkriedy.sk vždy v utorok. Žiaci majú na ich vypracovanie 

týždeň. Ako študijné materiály používajú študijné texty (učebnica MAT pre 9. ročník), prezentácie, 

videá a testy, ktoré majú na stránke bezkriedy.sk. V utorok od 11:00 do 12:20 majú pravidelne 

online hodinu MAT. Na online hodine kontrolujem účasť žiakov, vyhodnocujem ich prácu a 

preberám nové učivo. Vyhodnotenie a zápis výsledkov úloh a testov je cez bezkriedy.sk a EduPage, 

Žiakom odpisujem na poštu cez EduPage, bezkriedy.sk a messenger.  

8.B MAT   

Študijné materiály sú vkladané na bezkriedy.sk vždy v stredu. Žiaci majú na ich vypracovanie 

týždeň. Ako študijné materiály používajú študijné texty (učebnica MAT pre 8. ročník, PZ 1 a PZ 

2) prezentácie, videá a testy, ktoré majú na stránke bezkriedy.sk. V stredu od 11:00 do 12:20 majú 

pravidelne online hodinu MAT. Na online hodine kontrolujem účasť žiakov, vyhodnocujem ich 

prácu a preberám nové učivo. Vyhodnotenie a zápis výsledkov úloh a testov je cez bezkriedy.sk a 

EduPage, Žiakom odpisujem na poštu cez EduPage, bezkriedy.sk a messenger.  

5.A MAT   

Študijné materiály sú vkladané na bezkriedy.sk vždy vo štvrtok. Žiaci majú na ich vypracovanie 

týždeň. Ako študijné materiály používajú študijné texty (učebnica MAT pre 5. ročník, PZ 1 a PZ 

2), prezentácie, videá a testy, ktoré majú na stránke bezkriedy.sk. Vyhodnotenie a zápis výsledkov 

úloh a testov je cez bezkriedy.sk a EduPage. Žiakom odpisujem na poštu cez EduPage, 

bezkriedy.sk.  

 

8.A, 9.A GEO 

Žiaci majú vložené na bezkriedy.sk prezentácie, testy a videá k danému učivu. Testy ktoré žiaci 

vyplnia sa odošlú aj s počtom percent. Ako študijné materiály používajú študijné texty (učebnica 

GEG pre 9. ročník), prezentácie a dokumentárne filmy z youtube. Žiaci majú vložené na 

bezkriedy.sk prezentácie, testy a videá k danému učivu. Testy ktoré žiaci vyplnia sa odošlú aj s 

počtom percent. Ako študijné materiály používajú študijné texty (učebnica GEG pre 6. ročník), 

prezentácie a dokumentárne filmy z youtube.  
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PZ – pracovný zošit  

 

PaedDr. JUDr. Jana Riečičiarová 

Predmety: Matematika, Fyzika 

          Matematika 5.B, 9.A (I. skupina) – dva až trikrát týždenne online vyučovanie. 

          Fyzika 6.A, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A  - 1-krát týždenne online vyučovanie, 

- online vyučovanie cez zoom,  

- príprava na online vyučovanie – tvorba prezentácií, učebného materiálu, skenovanie materiálu, 

- zadávanie domácich úloh, poznámok, prezentácií, pracovných listov a testov na EduPage, mailom, 

virtuálnou knižnicou, 

- odpovedanie na otázky žiakov, hodnotenie žiackych prác - virtuálna knižnica, EduPage, mail, 

telefonicky. 

- Zrealizovali sme VIII. ročník projektu Adopcie srdca, ktorý je spoločným projektom farnosti a 

Základnej školy v Zborove nad Bystricou a ktorého cieľom je konkrétna materiálna a duchovná 

pomoc určená našim detičkám z Afriky – Francoisovi, Tatiane a Sylverovi (Jasiane už pracuje na 

poli, preto podporujeme Francoisa). Žiaci si uvedomujú, že nie všetci ľudia  

na svete majú dostatok jedla, vody a podmienky na vzdelávanie.  

- Žiaci 9. ročníkov sa zapojili do celoslovenského testovania KOMPARO, ktoré sa uskutočnilo 

14.11. 2019. Výsledky Kompara 2019/2020: MAT – 43,3%, (SR 49,7%), SJL – 46,2%  (SR 61,7%). 

V tomto školskom roku boli testovaní aj piataci. Do Testovania 5-2019 sa zapojilo 30 žiakov. 

Cieľom testovania bolo získať objektívne informácie o výkone žiakov  

pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2, poskytnúť školám, decíznej sfére, širokej odbornej 

verejnosti spätnú väzbu a komplexnejší obraz o vedomostiach a zručnostiach žiakov  

z testovaných predmetov, ktorý môže pomôcť pri zvyšovaní kvality vzdelávania. 

- Výsledky Testovania 5 – 2019 (20.11.2019): priemerná úspešnosť školy zo SJL bola 57,9%; 

priemerná úspešnosť v SR zo SJL bola 64,8%. 

- Deviataci sa v tomto školskom roku prostredníctvom doučovania pripravovali  

na TESTOVANIE 9 – 2020, ktoré sa malo uskutočniť 1. 4. 2020, ale kvôli COVID-u 19 bolo 

zrušené. 

- Exkurzie, návštevy kultúrnych zariadení sú súčasťou vzdelávacieho procesu. Ich cieľom je 

prehlbovať poznatky, upevňovať vedomosti, pestovať prezentačné schopnosti a viesť ku 

kultúrnemu správaniu žiakov. Piataci navštívili Bábkové divadlo v Žiline, šiestaci navštívili 

Jasenovú a Dolný Kubín, deviataci navštívili Slovenské národné divadlo v Bratislave (opera – 

Rozprávka o šťastnom konci). Všetky exkurzie splnili svoj cieľ, novou trasou bolo Slovenské 

národné divadlo v Bratislave. Táto trasa sa ukázala ako vhodná a môžeme ju zopakovať aj v 

budúcom období. V marci mali šiestaci naplánovanú ďalšiu návštevu SND, ale pre COVID 19 sme 

ju museli zrušiť. Do dnešného dňa nám neboli vrátené peniaze za vstupenky. Exkurzie organizovali 

vyučujúce SJL. 

- Počas školského roka sme sa zapojili do mnohých súťaží a olympiád. Predchádzala im 

individuálna príprava talentovaných a nadaných žiakov. Následne sme organizovali školské kolá a 

úspešní žiaci mali možnosť pokračovať v ďalších postupových kolách. Mnohé výsledky nás 

uspokojili, v niektorých máme ešte rezervy a v budúcnosti sa budeme snažiť o lepšie umiestnenia. 

- Olympiáda zo SJL – 8.11.2019 sme zorganizovali školské kolo Olympiády  

zo slovenského jazyka a literatúry, víťazka  školského kola (Kristína Kuricová z 8. A) postúpila do 

okresného kola. Okresné kolo sa uskutočnilo 27.11.2019 a Kristína Kuricová sa umiestnila na 14. 

mieste.  

- Do okresného kola Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského v Čadci (30.1.2020) postúpil – M. 

Masaryk zo 6.A, neumiestnil sa. 
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- Krása slova – PaedDr. E. Sekáčová pripravovala Alžbetu Zárodňanskú z 8.B (1.miesto), ktorá 

postúpila do obvodného kola (malo sa uskutočniť 13.2.2020). 

- Moje budúce povolanie – cieľom súťaže bolo, aby sa žiaci zamysleli nad tým, aké povolanie chcú 

v budúcnosti vykonávať a formulovali ho prostredníctvom textu, kresby, fotografie, videa. 

Vyhlasovateľom súťaže – CPPaP v Čadci. Adrián Podpleský zo 6.A sa stal víťazom vo svojej 

kategórii. 

 

Správa o priebehu  vyučovania v čase mimoriadnej situácie od 16. 3. do 30. 6. 2020 

-      Od 16. marca 2020 bolo prerušené vyučovanie na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, hlavného hygienika a záverov krízového štábu kvôli 

šíreniu  koronavírusu COVID – 19. Učitelia našej školy začali výučbu a  komunikáciu so žiakmi 

a s rodičmi prostredníctvom elektronických médií. Na základe Usmernenia ministra školstva, vedy, 

výskumu a športu SR na hodnotenie žiakov základných škôl zo dňa 6. apríla 2020 v čase 

mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania  

v školách v školskom roku 2019/2020 sa upravilo hodnotenie žiakov. Hodnotenie sme 

prekonzultovali v PK a MZ (29.4.2020 online). 

-      Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 

2020, č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 a č. OLP/4738/2020 z 9. 6. 2020 s účinnosťou od 1. júna 

2020  obnovil školské vyučovanie, ak tak rozhodol zriaďovateľ: 1. v materských školách, 2. v 

materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, 3. v materských 

školách pri zdravotníckych zariadeniach, 4. v základných školách na účel výchovy a vzdelávania 

žiakov nultého ročníka a prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a 

jazykových skúšok, 5. v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov, 6. v základných školách pri 

zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov, od 22. júna 

2020 sa obnovilo školské vyučovanie vo všetkých ročníkoch základnej školy, ak tak rozhodne 

zriaďovateľ.   

- Po návrte sme venovali priestor adaptácii na školské vzdelávanie, pretože žiaci sa vracali  do 

škôl po pomerne dlhom čase a výučba sa realizovala on-line, žiaci potrebovali čas na to, aby si 

nanovo zvykli na školské vyučovanie.   Obsah výučby sme  prispôsobili aktuálnemu stavu osvojenia 

si vedomostí a zručností žiakov a využívali sme  rozmanité spektrum organizačných foriem a metód 

výučby na zvládnutie upravených cieľov a obsahu vzdelávania. Počas dištančného vzdelávania sa 

učitelia zamerali aj na sprostredkovanie nového učiva a po návrate žiakov sme  sústredili pozornosť 

najskôr na zistenie úrovne jeho osvojenia (zisťovali sme  čo a ako sa žiaci naučili počas prerušeného 

vyučovania v školách). Vzdelávacie oblasti sme rozdelili na hlavné a komplementárne. Čas sme 

využili na prehlbovanie, osvojenia si učiva, vypracovania projektových úloh postavených na 

prepájaní obsahov vzdelávania z viacerých predmetov (či už v rámci jednej vzdelávacej oblasti, 

alebo aj naprieč vzdelávacími oblasťami). Pri organizácii vyučovania v rámci školského dňa učitelia 

pracovali v dlhších časových celkoch a prepájali predmety podľa potreby. Pri hodnotení a 

klasifikácii žiakov sme  postupovali podľa Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v 

čase mimoriadnej situácie. Na  diagnostiku stavu vedomostí sme využívali  vzájomné 

predstavovanie si žiackych prác vzniknutých v čase dištančného vzdelávania, rozhovory so žiakmi, 

ale aj riešenie rôznych typov komplexných úloh. Úroveň osvojenia si učiva bola u žiakov na 

rôznych úrovniach,  preto sme  vytvorili v triede kvôli diferencovaniu úloh, rôzne  skupiny, 

v ktorých žiaci pracovali. 
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Presun učiva do budúceho šk. roka 2020/2021 

- Slovenský jazyk a literatúra 

- Počas online vzdelávanie sme sa so žiakmi snažili prebrať  jednotlivé tematické celky, ale na 

začiatku školského roka musíme  učivo zopakovať a upevniť. V 5.A triede /PaedDr. Emília 

Sekáčová/ nestihli prebrať slohovú zložku – opis, rozprávanie a z gramatiky zopakovať slovesá.  

- Posunutie neprebratých tém z  výtvarnej výchovy do šk. r. 2020/2021 

5. ročník (5. A) 

- Podnety dizajnu – logo, značka, obalový dizajn 

- Tradície a podnety remesiel – keramika, hrnčiarstvo, ľudový ornament 

- Elektronické médiá - Úprava digitálneho obrazu 

- Synestetické podnety – noty, grafická partitúra 

- Podnety poznávania sveta - Inšpirácie v dejinách- naši predkovia, Dejiny v tvaroch  

a obrazoch,  Výtvarný zemepis 

- Škola v galérii - Originál výtvarného diela, Objavovanie diela,   

6. ročník (6. A) 

- Podnety architektúry - Urbanizmus   

- Podnety dizajnu – Odev a doplnky, odev a povolanie, Hviezdy a móda 

- Elektronické médiá - Úpravy obrázkov Spracovanie a montáž obrazu 

- Synestetické podnety - Farebná hudba, Zvukové umenie 

- Podnety poznávania sveta - Výtvarná biológia 

- Tradícia a podnety remesiel - Výtvarné spracovanie tradícií, Výtvarné reakcie na tradične formy 

- Škola v galérii - Obraz pre 5 zmyslov, Zobrazujúce a nezobrazujúce, Ako na nás pôsobia farby a 

tvary 

7. ročník (7. A, B) 

- Podnety architektúry - Moderná architektúra, Výraz stavby 

- Podnety dizajnu - Dizajn výrobku Výrobok 

- Tradície a podnety remesiel  - Remeslá a odevy - čipkárstvo, Ilustrácia povesti 

- Podnety poznávania sveta - Figúra človeka - ruka – štúdia, Figúra zvieraťa, Rastlina 

- Elektronické médiá - Zobrazenie priestoru, Portrét- morfing   

- Škola v galérii -  Slovo a obraz 

-      Tematické celky sú pre tieto ročníky rovnaké, preto nebude problém ich odučiť  

v nasledujúcom ročníku. Aby sa všetko stihlo, niektoré témy budú odučené prostredníctvom 

prezentácii, prípadne sa dajú spojiť do jednej výtvarnej práce za obidva ročníky. 

 

Výmena skúseností učiteľov 

Mgr. Andrea Pavelková 

-      Vyučovacie metódy a spôsob komunikácie: dištančné vzdelávanie - pomocou online nástrojov 

na internete (zszborov.EduPage.org, bezkriedy.sk). Pripravovala som edukačné materiály na 

vysvetlenie a aplikáciu učiva, vyhľadávala alebo pripravovala obrázkový materiál, prezentácie 

(OBN, GEG – lepsiageografia.sk, www.zborovna.sk, www.datakabinet.sk ), žiaci posielali 

priebežne svoje výstupy prevažne pomocou EduPage webstránky, niektorí komunikovali mailom 

(odfotené cvičenia, pracovné listy, obrázky, videonahrávky, vypracované úlohy a testy online...), 

žiakom som poskytovala priebežnú spätnú väzbu, komunikovala so žiakmi, rodičmi a ostatnými 

vyučujúcimi, slovne hodnotila prácu a výkony žiakov, upozorňovala na prípadné chyby alebo 

nesprávne aplikované gramatické javy, testové úlohy mali žiaci hodnotené percentami a slovným 

hodnotením. Najlepšie spolupracovali žiaci nižších ročníkov (4.A, 6.A), niektorí žiaci vyšších 

ročníkov si neplnili povinnosti načas, a preto som  im nemohla poskytnúť pravidelnú spätnú väzbu. 

http://www.zborovna.sk/
http://www.datakabinet.sk/
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Niektorí žiaci boli naopak veľmi snaživí, aktívni počas celého obdobia dištančného vzdelávania, 

reagovali na spätnú väzbu, prejavovali neustály záujem o predmety. 

 

Mgr. Soňa Kovalčíková 

-      Počas mimoriadnej situácie, som zabezpečovala výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom 

elektronickej komunikácie. Moja aktivita pozostávala zo súhrnu jednotlivých činností, s cieľom 

udržať kontakt detí so školou. Dištančné vzdelávanie som začala fixáciou prebraného učiva 

pomocou pracovných listov, ďalej som sa venovala vyhľadávaniu, triedeniu a spracovávaniu 

učebných materiálov a informácií na webe – zborovňa.sk, taktik, alf, lepšia geografia, bezkriedy.sk, 

ucimenadiaľku.sk, youtube.com. Pravidelne som sledovala informácie na zszborov.EduPage.org a 

komunikovala s vedením, rodičmi, kolegami cez Viber, Zoom, telefonicky, Bez kriedy. Ako 

koordinátor triedy som zisťovala príčiny nereagovania žiakov na zadané úlohy a posielala rôzne 

užitočné informácie. Veľmi dôležitou činnosťou mojej elektronickej komunikácie bolo priebežné 

slovné hodnotenie zadaní, ktoré malo individuálny charakter a realizovala som ho cez 

zszborov.EduPage.org. a bezkriedy.sk. Snažila som sa odpovedať na každý podnet od žiaka, kolegu, 

vedenia či rodiča. Vymieňala som si skúsenosti a rozvíjala digitálne zručnosti prostredníctvom 

online školení na EduPage. 

-      Plánovala som nastavenie online hodín geografie cez Zoom, no nakoľko som mala vážny úraz 

kolena a operáciu, moje plány som už nezrealizovala. Naďalej som ale posielala deťom prezentácie  

aktuálneho učiva a komunikovala elektronicky. Skúsenosť z mimoriadnej situácie mi ukázala, kde 

sú moje slabé miesta a že je potrebné neustále sa vzdelávať. 

 

PaedDr. Emília Sekáčová 

-      Dištančná forma vzdelávania mojich žiakov prebiehala: prostredníctvom edukačného portálu 

EduPage, prostredníctvom sociálnych sietí, prostredníctvom e-mailovej komunikácie, využívaním 

aplikácií Zoom (SJL 9.A v pondelok 11:00, SJL 8.B vo štvrtok 11:00, SJL 7.B v stredu 11:00, 

integrovaný žiak Tobias Kocifaj v piatok 11:00) využívaním aplikácie Messenger (SJL, VYV, HUV 

5.A v pondelok a utorok 10:30 a 9:30 – žiaci sú rozdelení na 2 skupiny), individuálne Jakubcová 

8.B a Jakubec 5.A (SJL) – podľa potreby 1-2x za týždeň. 

-      Žiaci sa riadili rozvrhom hodín a úlohy zadané učiteľom spracovávali podľa harmonogramu, 

ktorý určil učiteľ. Pripravovali sa formou samoštúdia podľa zaslaných materiálov, prezentácií, PL 

a ďalších zdrojov napr. videí. 

Hodnotila som individuálne a slovne: 

- na online hodinách aktivitu, cvičenie, testy, d. ú. 

- testy cez EduPage 

- kresby 

- iné. 

- Som si vedomá toho, že takáto forma nenahradila tradičné vyučovanie v plnom rozsahu a že 

výsledok dištančnej formy vzdelávania záležal od osobného prístupu každého z nás – učiteľa i žiaka. 

 

 

PaedDr. Janka Jašková 

- Dištančné vzdelávanie prebiehalo v týždňových blokoch zväčša formou prezentácií   

a poznámok z nového učiva. Na docvičenie a zopakovanie učiva som používala   testy, krátke 

písomky, doplňovačky... Odpovede žiakov,  plnenie zadaných úloh som pravidelne kontrolovala a  

každému žiakovi písala komentár, pochvalu alebo  to, čo bolo potrebné. Spoločne sme pracovali na 

portáli  &quot; Bez kriedy&quot;   Žiaci sa k plneniu úloh postavili dvojakou formou: 

o 1. boli žiaci, ktorí pravidelne plnili úlohy, písali, fotili prihlasovali sa, 
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o 2. žiaci, ktorí sa zapájali nepravidelne, prípadne sa nezapojili.  

 Žiaci boli upozornení, vyzvaní k spolupráci. 

 

PaedDr. Mária Backová 

- Dištančné vzdelávanie som realizovala cez EduPage a cez mail. Jedenkrát týždenne som zadávala 

učebné materiály – texty, prezentácie, odkazy na videá, pracovné listy, testy, ktoré boli didakticky 

konštruované tak, aby čo najviac uľahčili samostatné štúdium. Pravidelne som kontrolovala plnenie 

požadovaných úloh, hodnotila samostatné práce žiakov, oznamovala im výsledky, odpovedala na 

otázky, komunikovala s rodičmi cez EduPage, telefonicky, SMS, mailom. Učivo som  rozdeľovala 

do menších častí. 

 

Mgr. Jana Harnasová 

- Dištančné vzdelávanie - Hudobná výchova - 6.A - zadávanie materiálov ,domácich úloh, prezentácií 

na EduPage, komunikácia a spätná väzba so žiakmi a rodičmi - EduPage,  Messenger, žiaci zasielajú 

videa a audionahrávky na EduPage alebo cez Messenger. Spievajú a hrajú na hud. nástrojoch 

v kruhu rodiny. 

 

Opatrenia 

- Ako sme už uviedli úlohy, ktoré  sme si stanovili, sme priebežne plnili a pri niektorých máme stále 

podnety na skvalitnenie práce v nasledujúcom školskom roku. Neprebrali sme kvôli šíreniu 

koronavírusu všetky témy (VYV) a časť učiva zo slovenského jazyka a literatúry (5.A), preto 

musíme neprebraté témy zapracovať do časovo-tematických plánov na šk. r. 2020/2021. Takisto 

musíme dôsledne upevniť učivo, ktoré žiaci preberali počas dištančného vzdelávania. Stále sa 

boríme s problémom čítania, čítania s porozumením,  prácou s textom. Žiaci nemajú často záujem 

o čítanie, nerozumejú prečítanému textu, lebo nevedia plynulo čítať. Musíme viac apelovať na 

čítanie aj vo voľnom čase, zadávať úlohy, ktoré ich budú nútiť pracovať s textom, vyhľadávať, 

zhrnúť informácie. To súvisí aj s kritickým myslením. Žiaci si neoverujú informácie, pri referátoch 

často iba informácie skopírujú, nesnažia sa ich overiť z viacerých zdrojov, preto je nutné žiakom 

zadávať úlohy aj so zdrojmi, z ktorých majú dané informácie získať. Táto kríza ukázala, že časť 

žiakov nemá záujem o samostatne riadené štúdium, pretože žiaci museli pracovať s prezentáciami, 

videami, hľadať odpovede na otázky a časť žiakov tieto úlohy vôbec neplnila. V škole im často 

ponúkame hotové odpovede, nemusia vynakladať často žiadne úsilie na hľadanie odpovedí. Tu sa 

otvára priestor pre zadávanie úloh, pri ktorých budú musieť hľadať odpovede, vytvárať 

medzipredmetové vzťahy. Žiaci nevedia spisovne komunikovať, dokonca často nepoznajú ani 

spisovný ekvivalent slova. To je aj odrazom toho, že žiaci málo čítajú. Počas dištančného 

vzdelávania sme žiakom zadávali viac diferencovaných úloh, čo sa potom odrazilo aj na úspešnosti 

ich vypracovania. Aj v tradičnom vzdelávaní by sme mali zadávať viac diferencovaných úloh, aby 

boli aj slabší žiaci úspešnejší. Nesmieme zabúdať na skupinovú prácu, pri ktorej môže byť úspešný 

každý žiak, pretože si môže vybrať úlohu, ktorá mu sedí, v ktorej je dobrý. To úzko súvisí 

s učebnými štýlmi žiaka, ktoré musíme poznať, ak chceme vytvoriť efektívne skupiny,  s aktívnym 

učením žiaka,  sebahodnotením, prezentáciou svoje práce a schopnosťou komunikovať. Ako učitelia 

cítime, že naša spoločnosť sa vo vzdelávaní posúva dozadu. Aj táto kríza spôsobí v ďalšom 

vzdelávaní veľa problémov, ktoré sa prejavia už v nastávajúcom školskom roku. Budeme musieť 

vynaložiť veľa úsilia, aby sme eliminovali dôsledky tejto krízy. Práca učiteľa je náročná a často 

nedocenená. Za každým malým úspechom žiaka, je veľa úsilia učiteľa, čo často rodičia  

a spoločnosť nevidia.  

 

Vyučovanie cudzích jazykov počas mimoriadnej situácie 
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Počas prerušeného vyučovania z dôvodu mimoriadnej situácie sa vzdelávanie žiakov  

v predmetoch anglický a nemecký jazyk realizovalo formou dištančného vzdelávania v domácom 

prostredí. Vyučujúce využívali predovšetkým online platformy EduPage a Bez kriedy 

(www.zszborov.EduPage.org, www.bezkriedy.sk).  

Uvedené platformy boli využívané najmä na posielanie pripravených edukačných materiálov zameraných 

na vysvetlenie, aplikáciu a fixáciu učiva: 

 audiovizuálne materiály – audionahrávky, videonahrávky, 

 pracovné listy,  

 prezentácie,  

 odkazy na webové stránky,  

 online cvičenia, testy a ďalšie.    

Úlohy boli zamerané na precvičovanie slovnej zásoby, gramatiky, čítania s porozumením, počúvania 

s porozumením, nácvik komunikačných fráz (napr. priraďovanie slova a obrázka, doplňovanie 

vhodného slova do textu, usporiadanie písmen, výber správneho slova z viacerých možností, výber 

správnej gramatickej väzby, spájanie častí fráz do jednej vety, usporiadanie slov do správneho poradia, 

odpovedanie na otázky k textu, výber správneho obrázka atď.).  

Vyučujúce uskutočňovali aj videohovory pomocou nástroja zoom.us, ktoré využívali na rozvíjanie 

komunikačných zručností žiakov, precvičovanie slovnej zásoby a gramatiky.  

Vyučujúce tvorili úlohy a aktivity pre žiakov tak, aby boli zvládnuteľné s ohľadom na ich schopnosti 

a možnosti samoštúdia. Žiaci vypracovali zadané úlohy buď písomnou alebo online formou (v prípade 

online cvičení a testov) a opätovne poslali na vyhodnotenie. Vyučujúce poskytovali žiakom a rodičom 

spätnú väzbu slovným hodnotením - písaním komentárov k ich práci, odpovedali na otázky žiakov 

a rodičov, poskytovali dodatočné konzultácie v prípade potreby.  

Vzdelávacie aktivity pre žiakov z cudzích jazykov boli posielané zvyčajne 1-krát týždenne 

v doporučenom časovom rozmedzí, pričom vyučujúce rešpektovali stanovenú indikatívnu týždennú 

záťaž žiakov v jednotlivých ročníkoch 1. a 2. stupňa ZŠ.  

Vyučujúce a žiaci využívali počas dištančného vzdelávania dostupné učebné pomôcky – učebnice 

a pracovné zošity Family and Friends 1, 2 (druhé vydanie) a Project 1-5 (štvrté vydanie). Pri práci 

využívali aj sprístupnené online materiály: 

https://elt.oup.com/student/familyandfriends/?cc=sk&selLanguage=sk, 

https://elt.oup.com/student/project/?cc=sk&selLanguage=sk 

https://www.datakabinet.sk/sk/Home.html 

https://www.zborovna.sk/novinky/index.php 

https://www.allthingsgrammar.com/ 

https://www.englisch-hilfen.de/en/inhalt_grammar.htm 

https://www.youtube.com/  a ďalšie.  

Vzniknuté problémy s distribúciou zadaní a prác žiakov riešili konzultáciami s triednymi učiteľmi, 

prípadne s rodičmi telefonicky alebo prostredníctvom komunikácie cez EduPage.  

 

Uvedomujeme si, že niektorí žiaci zvládali formu dištančného vzdelávania bez problémov, ale pre 

niektorých to bolo náročné. Priamy kontakt s učiteľom nenahradí ani najlepšia technika. Niektorí žiaci 

mali problémy nielen so samotným učením, ale aj s technikou, s internetovým pripojením, nemali vždy 

k dispozícii počítač alebo notebook, najmä keď je v rodine viac školopovinných detí a podobne.  

Vyučujúce sa taktiež zhodli, že výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov dosiahnuté v 2. polroku 

neposkytujú plne objektívny obraz vedomostí a zručností žiakov, nakoľko v domácom prostredí mali 

vytvorené svoje vlastné podmienky a príležitosti na učenie sa a pri vyučovaní na diaľku je pre učiteľa 

http://www.zszborov.edupage.org/
http://www.bezkriedy.sk/
https://elt.oup.com/student/familyandfriends/?cc=sk&selLanguage=sk
https://elt.oup.com/student/project/?cc=sk&selLanguage=sk
https://www.datakabinet.sk/sk/Home.html
https://www.zborovna.sk/novinky/index.php
https://www.allthingsgrammar.com/
https://www.englisch-hilfen.de/en/inhalt_grammar.htm
https://www.youtube.com/
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oveľa náročnejšie získať komplexný a objektívny pohľad na výkon žiaka. Preto sa tieto skutočnosti 

zohľadnili aj pri záverečnej klasifikácii žiakov z cudzích jazykov.  

 

Mgr. Jana Harnasová (ANJ 3.A, 4.A) – vyučujúca realizovala online vzdelávanie cez zoom.us, 

zadávala 3-krát do týždňa domáce úlohy, prezentácie, testy na EduPage, komunikovala so žiakmi 

a rodičmi, pravidelne poskytovala spätnú väzbu prostredníctvom platforiem EduPage a Messenger. 

 

Mgr. Jana Kinierová (ANJ 5.B, 6.A, 7.B, 8.A/B, 9.A) - vzdelávanie ANJ počas prerušeného vyučovania 

prebiehalo prostredníctvom online komunikačných nástrojov, a to EduPage, bezkriedy.sk a Facebook 

Messenger. EduPage disponuje širokou škálou nástrojov, prostredníctvom ktorých vyučujúca vytvárala 

žiakom interaktívne testy na konci lekcie, krátke testy ako spätnú väzbu na nové gramatické konštrukcie 

a slovnú zásobu, prezentácie a úlohy s otvorenými odpoveďami, rôzne úlohy na spájanie, priraďovanie 

obrázkov a pod. Žiakom boli poskytnuté audio nahrávky, ktoré im umožňovali lepšie pochopenie textu 

a zároveň mali možnosť precvičiť si aj počúvanie s porozumením, či vypočuť novú slovnú zásobu, 

vyučujúca taktiež tvorila a vyhľadávala na internete pracovné listy pre žiakov na precvičenie učiva. 

Výhodou týchto nástrojov okrem promptnej komunikácie so žiakmi a rodičmi bolo aj hodnotenie žiakov, 

či už prostredníctvom elektronickej žiackej knižky alebo slovných komentárov, najlepšie reagovala 

a plnila si povinnosti z ANJ trieda 5.B, skupina 9.A si plnila úlohy tiež zodpovedne, rovnako ako trieda 

7.B, až na pár jednotlivcov, slabá spätná väzba bola od skupiny 8.A/8.B a 6.A.  

 

Mgr. Andrea Pavelková (ANJ 4.A, 6.A, 7.A, 8.A/B) - dištančné vzdelávanie - pomocou online nástrojov 

na internete (zszborov.EduPage.org, bezkriedy.sk), vyučujúca pripravovala edukačné materiály na 

vysvetlenie a aplikáciu učiva, žiaci posielali priebežne svoje výstupy prevažne pomocou EduPage 

webstránky, niektorí komunikovali e-mailom (odfotené cvičenia, pracovné listy, obrázky, 

videonahrávky, vypracované úlohy a testy online...), žiakom poskytovala vyučujúca priebežnú spätnú 

väzbu, slovne hodnotila prácu a výkony žiakov, upozornila na prípadné chyby alebo nesprávne 

aplikované gramatické javy, testové úlohy mali žiaci hodnotené percentami a slovným hodnotením.  

Žiaci mali v rámci anglického jazyka prístup k audio nahrávkam a videám, aby mali kontakt aj so 

zvukovou stránkou jazyka a mohli počuť rodených anglicky hovoriacich. Najlepšie spolupracovali žiaci 

nižších ročníkov (4. ročník, 6. ročník), niektorí žiaci vyšších ročníkov si neplnili povinnosti načas 

(predovšetkým žiaci zo 7.A a 8.A/B), a preto im nebola poskytnutá pravidelná spätná väzba. Niektorí 

žiaci boli naopak veľmi snaživí, aktívni počas celého obdobia dištančného vzdelávania, prejavovali 

neustály záujem o predmet.  

 

Ing. Stanislava Nečedová (ANJ 5.A, 8.A/B, 9.A) – vyučujúca realizovala online vzdelávanie 

s jednotlivými skupinami anglického jazyka - chatovanie cez Messenger, 1- krát do týždňa, zadávala 

domáce úlohy prostredníctvom EduPage, komunikácia a spätná väzba so žiakmi a rodičmi prebiehala cez 

nástroje – EduPage, e-maily alebo aplikáciu Messenger. Žiaci vypracovali zadané úlohy a cvičenia, mali 

možnosť upevniť si svoje vedomosti pomocou jednoduchých testov a aktivít. Najaktívnejšia skupina boli 

žiaci z 5.A, ktorí sa pripájali na online vyučovacie hodiny, vypracovali svoje zadania a úlohy, snaživí 

boli aj žiaci z 9.A, najmenej aktívni žiaci boli žiaci z 8. ročníka, niektorí pracovali výborne, pravidelne 

posielali vypracované úlohy, ale niektorí žiaci boli pasívni, nespolupracovali.  

Mgr. Marcela Mosorová (NEJ 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A) – vyučovanie prebiehalo pomocou zoom.us, 

žiaci si opakovali slovnú zásobu, na hodinách pracovali s prezentáciami a rôznymi pracovnými listami, 

úlohy dostávali žiaci priebežne, väčšinou 1-krát týždenne. Žiaci priamo vypracovali niektoré cvičenia aj 

počas online hodín, čítali texty a rozvíjali čítanie s porozumením, najšikovnejší žiaci boli z 8. ročníka: 

Zárodňanská, Ondrúšková, Nevedelová, Pilková, Piteková, z 9. ročníka: Petreková, Šimašková. 

Negatívnu skúsenosť mala vyučujúca počas online vyučovania, keď bolo prerušené pripojenie, 
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nefungovali mikrofóny a pod. Vyučujúca rešpektovala obsahový a výkonový štandard predmetu 

nemecký jazyk a zamerala sa na ťažiskové témy a jazykové kompetencie.  

 

Spôsob hodnotenia žiakov 

Vyučovanie prebiehalo osobitnou formou – vyučovanie na diaľku (edupage, bezkriedy.sk, konferenčné 

videosystémy a ďalšie spôsoby po dohode s príslušným učiteľom). Žiaci boli povinní  vypracovávať 

úlohy, ktoré im zadávajú jednotliví vyučujúci a sú súčasťou ich hodnotenia. Pri priebežnom aj 

záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na 

domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách. 

1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou klasifikácie. 

Priebežné hodnotenie má individualizovaný charakter, zohľadňuje vekové a individuálne osobitosti žiaka 

a prihliada sa na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť. 

2. Vyučujúci žiakom na odoslané úlohy poskytujú konštruktívnu spätnú väzbu, pomenujú žiakom chyby, 

ktoré urobili a navrhnú im postup pri ich odstraňovaní. Pri vyučovaní cez videokonferencie (napr.: skype, 

zoom, messenger a pod.) sa žiakovi poskytuje okamžitá spätná väzba ústne. 

3. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov budú tvoriť známky získané do 

12.3.2020. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase 

prerušeného vyučovania v školách ďalej z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. 

konzultáciou s rodičmi. Podklady ďalej tvoria: projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné 

praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky 

každého žiaka. 

4. Hodnotená bude aj aktivita žiakov počas plnenia dištančných úloh (prostredníctvom edupage, 

bezkriedy.sk, atď.) takým istým spôsobom ako pri bežnom vyučovaní. Keďže nie je možné v dištančnej 

forme vyučovania dosiahnuť optimálne podmienky na hodnotenie, kladieme dôraz na sústavnú aktivitu 

žiaka, ktorú považujeme za najspravodlivejšie hodnotenie. Považujeme za dôležité a nutné aby žiaci 

prostredníctvom online vzdelávania reagovali na požiadavky učiteľov. O prípadných objektívnych 

príčinách (napr.: nevyhovujúce technické podmienky, dostupnosť internetu, problematické aplikácie 

a pod.) nereagovania na zadané úlohy je zákonný zástupca povinný informovať príslušného učiteľa alebo 

triedneho učiteľa a dohodnúť si s ním ďalší postup. 

5. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení  vyučujúci zohľadňuje aj sebahodnotenie žiaka. 

6. V čase mimoriadnej situácie sa nebudú realizovať predpísané kontrolné písomné práce, vyplývajúce z 

výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu. 

7. V prípade, že žiak dosahoval nedostatočné výsledky už pred mimoriadnou situáciou, spôsobenou 

prerušením vyučovania v školách a zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky vyučovania na diaľku 

podľa pokynov vyučujúceho, rozhodne pedagogická rada o preskúšaní žiaka pred postupom do vyššieho 

ročníka. 
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Záverečné hodnotenie predmetov v 2. polroku 2019/2020 bude nasledovné: 

1. stupeň 

Prvý ročník: V čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie realizuje formou slovného 

hodnotenia. 

Druhý ročník: Predmety SJL a MAT sa budú klasifikovať známkou, ostatné predmety sa budú hodnotiť 

formou absolvoval/neabsolvoval. 

Tretí ročník: Predmety SJL, MAT a ANJ sa budú klasifikovať známkou, ostatné predmety sa budú 

hodnotiť formou absolvoval/neabsolvoval. 

Štvrtý ročník: Predmety SJL, MAT, VLA,PRI a ANJ sa budú klasifikovať známkou, ostatné predmety 

sa budú hodnotiť formou absolvoval/neabsolvoval. 

2. stupeň 

V ročníkoch 5. až 9. budú predmety hodnotené nasledovne: 

SJL, MAT, ANJ, NEJ BIO, FYZ,CHE,GEG, DEJ (5.-8. roč.) sa budú klasifikovať známkou. 

HUV,VYV,OBV,NBV,INF ,THD, TSV, DEJ (9. roč.) sa budú hodnotiť formou absolvoval/neabsolvoval. 

Ukončenie stupňa vzdelania: 

1. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy získajú primárne vzdelanie aj s 

doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“  

2. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získajú nižšie stredné vzdelanie aj 

s doložkou: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi deviateho ročníka z 

objektívnych príčin hrozilo prepadnutie (napr. na polroku mal nedostatočnú z dvoch a viacerých 

predmetov alebo bol neklasifikovaný), bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom 

nasledujúceho školského roka. 

Postup do vyššieho ročníka: 

 V čase mimriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu 

nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník okrem prípadov, 

uvedených v odseku b. 

 V čase mimriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho 

ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky 

vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. 

Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. 

O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada. 

 V čase mimriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku 

nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať 

komisionálne skúšky pred začiatkom nasledujúceho školského roka. 

Spôsob hodnotenia bol prerokovaní pedagogickou radou (per rollam - online): 29.4.2020 

PaedDr. Milan Križan, riaditeľ školy 
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18 Záver 
 

Vypracoval: PaedDr. Milan Križan, riaditeľ školy  .....................................................  

V Zborove nad Bystricou, 27. augusta 2020  

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 27. augusta 2020 

 

Vyjadrenie rady školy  

 

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou v Zborove nad Bystricou odporúča/neodporúča 

na schválenie zriaďovateľovi školy predloženú Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za rok 2019/2020. 

V Zborove nad Bystricou, dňa 30.10.2020 

PaedDr. Jana Riečičiarová,   ...................................................  

predsedkyňa RŠ pri ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou v Zborove nad Bystricou.  

  
  

Schválenie zriaďovateľom školy  

 

Obec Zborov nad Bystricou ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou v Zborove nad 

Bystricou, zastúpená starostom obce PaedDr. Jurajom Hlavatým schvaľuje/neschvaľuje predloženú 

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

  

V Zborove nad Bystricou, dňa 27.11.2020   

 

................................................................................................ 

PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce Zborov nad Bystricou  
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