
 

 
 

 

 

 

 

S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti 

ZŠ s MŠ, Župkov 18, 966 71 Župkov 

za školský rok 2019/2020 

 
 

spracovaná v zmysle zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe a školskej samospráve          

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Iveta Tomášová                        Ing. Monika Melišová                    obec Župkov 

................................................ ..................................................   ............................................ 

riaditeľka školy rada školy     zriaďovateľ školy 

 



 

Východiská a podklady: 

Správa  je  vypracovaná  na  základe  Vyhlášky  Ministerstva  školstva  Slovenskej 

republiky č. 9/2006 Z. z. zo dňa 16. decembra 2005 o štruktúre a obsahu správ o výchovno- 

vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického 

usmernenia č. 10/2006 – R z 25. mája 2006 k vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej 

republiky č. 9/2006 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

 

Správa bola vypracovaná na základe: 

1. Koncepcie rozvoja školy na roky 2018 – 2022. 

2. Plánu práce školy na školský rok 2019/2020. 

3. Vyhodnotenia plnenia plánov práce metodického združenia a predmetovej komisie. 

4. Informácií o činnosti Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Župkov 18. 

5. Vyhodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu za školský rok 2019/2020. 

6. Informácie o činnosti žiackej školskej rady v školskom roku 2019/2020. 

7. Správy o výsledkoch inšpekčnej činnosti a vonkajších kontrolách. 

8. Vyhodnotenia jednotlivých podujatí. 

9. Výsledkových listín žiackych súťaží. 

10. Výsledkov autoevalvácie. 

11. Informácií z domáceho vzdelávania. 

 

 

Správu predkladá: 

 

 

 

...................................................... 

Mgr. Iveta Tomášová 

riaditeľka školy 

 

 

 

 

Prerokovaná v pedagogickej rade školy dňa  31. 08. 2020 

 

 

Prerokovaná v Rade školy pri ZŠ s MŠ Župkov dňa  13. 10. 2020 

 

 

Prerokovaná  na zastupiteľstve obce Župkov dňa 15. 10. 2020
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I. A) ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Názov školy Základná škola s materskou školou 

Adresa školy Župkov 18, 966 71 Župkov 

Telefónne číslo +421 (0)45/6866130 

Fax +421 (0)45/6866130 

Email skola@zszupkov.sk; riaditel@zszupkov.sk 

Webové sídlo www.zszupkov.sk 

Zriaďovateľ Obec Župkov, Župkov 12, 966 71 Župkov 

Vedúci zamestnanci školy 

Riaditeľka školy Mgr. Iveta Tomášová 

Zástupkyňa riaditeľky školy pre ZŠ Mgr. Ivana Betková 

Zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ Anna Šipikalová 

Vedúca školskej jedálne Jana Žiaková 

 

I. B) ÚDAJE O RADE ŠKOLY A INÝCH PORADNÝCH ORGÁNOCH ŠKOLY 

 

Rada školy 

Rada školy pri ZŠ s MŠ Župkov bola ustanovená v zmysle § 24 a § 25 zákona č. 

596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

Členovia rady školy k 1. 9. 2019 

 

titul, meno, priezvisko funkcia zvolený / delegovaný za 

Mgr. Eva Valentová člen zriaďovateľa 

Zdenko Repiský člen zriaďovateľa 

Ing. Monika Melišová predseda rodičov ZŠ 

Mgr. Anton Buchel člen pedagogických 

zamestnancov ZŠ 

Mgr. Jaroslava Žabková člen pedagogických 

zamestnancov ZŠ 

Mgr. Patrícia Kosťová člen pedagogických 

zamestnancov ZŠ 

Alena Baniariová člen nepedagogických 

zamestnancov 

Jana Žiaková člen rodičov ZŠ 

Mgr. Jana Herková člen rodičov ZŠ 

Iveta Oslancová člen rodičov MŠ 

Ing. Rudolf Repiský člen zástupca podieľajúci sa na 

vzdelávaní mládeže 

mailto:riaditel@zszupkov.sk
http://www.zszupkov.sk/
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Činnosť rady školy v školskom roku 2019/2020 

V  školskom  roku  2019/2020  sa  uskutočnili 2 zasadnutie  rady  školy.  Súčasťou 

programu bolo aj schvaľovanie alebo prerokovanie dokumentov školy (Správa o výchovno-

vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2018/2019, za Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy za I. polrok školského roka 2019/2020, Školský poriadok).  

Členovia rady školy boli informovaní o rozpočte a čerpaní finančných prostriedkov v 

roku 2019, o realizovaných projektoch i aktivitách školy. 

 

Poradné orgány riaditeľky školy 

 

Pedagogická rada  

V školskom roku 2019/2020 zasadala 7-krát. Na svojich zasadnutiach zobrala na 

vedomie výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov za jednotlivé štvrťroky. Na mimoriadnych 

pedagogických radách schvaľovala zmenu formy vzdelávania žiakov so špeciálnymi 

výchovno-vzdelávacími potrebami (forma individuálneho začlenenia), odporučila riaditeľke 

školy udeliť 3 žiakom pochvaly rš. Na návrh triednych učiteľov PgR schválila:  

 v 1. polroku 50 pochvál TU, 52 napomenutí TU, 4 pokarhania TU. 

 v 2. polroku neboli udelené žiadne výchovné opatrenia z dôvodu prerušenia 

vyučovania od 16. 3. 2020. 

Výchovná komisia riešila porušenia školského poriadku školy.   

 

Metodické združenie a predmetová komisia pracovali podľa plánu práce na školský rok 

2019/2020. Počas roka plnili svoju organizačno-riadiacu, kontrolno-hodnotiacu a odborno-

metodickú funkciu. Okrem pravidelných plánovaných zasadnutí, spoluorganizovali rôzne 

školské podujatia, operatívne riešili niektoré aktuálne úlohy, ako napr. výsledky 

celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka T5-2019.  Taktiež boli nápomocné pri 

organizovaní rôznych podujatí a súťaží organizovaných školou a CVČ Žarnovica a Nová 

Baňa. Vedúce PK a MZ spolupracovali s vedením školy, spolupodieľali sa na pedagogických 

pozorovaniach vyučovacích hodín, predkladali závery, návrhy a podnety zo zasadnutí. 

Činnosť PK a MZ prispela k upevňovaniu demokratického štýlu riadenia a k skvalitňovaniu 

úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu školy. 

 

Výchovné poradenstvo 

V I. polroku šk. roka 2019/2020 bolo zrealizované Testovanie 5 – 2019. Výchovná 

poradkyňa administratívne spracovala podklady pre prijímacie konanie žiakov na stredné školy.  

 

Bezpečnosť a prevencia 

V školskom roku 2019/2020 sa stalo 8 evidovaných školských úrazov. Pracovný úraz 

nebol ani jeden. 
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I. C) ÚDAJE O ŽIAKOCH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020  

 

roč. stav k 1. 9. 2019 stav k 30. 6. 2020 

 počet 

tried 

počet 

žiakov 

z toho 

integrova-

ných 

počet 

oddelení 

ŠKD 

počet 

žiakov 

v ŠKD 

počet 

tried 

počet 

žiakov 

z toho 

integrova-

ných 

počet 

oddelení 

ŠKD 

počet 

žiakov 

v ŠKD 

I. 1 15 0 3 13 1 15 0 3 13 

II. 1 23 0 15 1 21 1 13 

III. 1 21 2 18 1 21 2 17 

IV. 1 24 4 13 1 25 4 13 

V. 1 23 4    7 1 22 5    2 

VI. 2 29 5   2 28 5   

VII. 1 20 7   1 20 7   

VIII. 1 27 6   1 27 6   

IX. 1 17 6   1 17 6   

spolu 10 199 34   10 196 36   

 

 Dochádzka detí v MŠ 

 

mesiac IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V VI. 

priemer 14 18 18 21 17 13,3 18 - - 14,5 
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I. D) ÚDAJE O POČTOCH ZAPÍSANÝCH DETÍ DO I. ROČNÍKA, ÚDAJE 

O POČTOCH A ÚSPEŠNOSTI ŽIAKOV NA PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH A ICH 

NÁSLEDNOM PRIJATÍ NA ŠTÚDIUM NA STREDNÉ ŠKOLY 

 

Údaje o počtoch zapísaných žiakov na plnenie povinnej školskej dochádzky 

v školskom roku 2020/2021  

 

počet žiakov z celkového počtu zapísaných počet tried 

spolu dievčatá odklad plnenia 

PŠD 

nezaškolení     v 

MŠ 

samostatné 

18 8 1 2 1 

 

 

Údaje  o počte  a úspešnosti  žiakov  na  prijímacích  skúškach  a ich  následnom prijatí 

na štúdium na stredné školy v školskom roku 2020/2021 

 

ročník Prehľad o počte žiakov zapísaných na jednotlivé typy škôl 

 osemročné 

gymnáziá 

gymnáziá stredné 

odborné 

školy 

stredné 

umelecké 

školy 

ostatné  

5. 2     

8.   2   

9.  5 6 1 6 

 

I. E) ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE PODĽA 

POSKYTOVANÉHO STUPŇA 

Celkové hodnotenie 

Prospech 
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Dochádzka 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dochádzka za I. polrok vrátane neklasifikovaných žiakov v VIII. ročníku je spolu 2919 

vymeškaných hodín, z toho 2764 ospravedlnených, 155 neospravedlnených vymeškaných  

 

 

Za II. polrok sme zaznamenali 4904 vymeškaných hodín, z toho 4802 ospravedlnených, 

102 neospravedlnených hodín. 

 

Klasifikácia podľa predmetov 

 SJL AJ M I PRV/P/B V/G D ON CH NJ F 

I. A - - -  -       

II. A 1,85 - 1,60 - 1,50       

III. A 2,00 1,90 - - 1,62 -      

IV. A 2,08 2,04 2,00 - 1,79 1,42      

V. A 1,73 1,77 1,68 - 1,41 1,73 -     

VI. A 1,93 2,29 2,57 - 1,57 2,07 1,64 1,50   1,64 

VI. B 1,86 1,85 2,14 - 1,31 1,69 1,38 1,31   1,38 

VII. A 2,40 1,79 2,30 - 1,60 2,00 1,65 1,50 1,53 1,36 1,80 

IX. A 2,12 1,88 2,29  1,53 1,59 1,59 1,18 1,94 1,77 1,76 

 

Výsledky – TESTOVANIE  5 – 2019, TESTOVANIE 9 – 2020 

 

TESTOVANIE 5 - 2019  

TESTOVANIE 9 – 2020 sa v tomto školskom roku nerealizovalo z dôvodu prerušeného 

vyučovania.  

Predmet Celoslovenský priemer   

v % 

Priemer žiakov ZŠ 

s MŠ Župkov v % 

Rozdiel priemeru 

úspešnosti oproti 

národnému 

priemeru 

M 63,4% 60,3% - 3,1 

SJL 64,8% 60,4% - 4.4 
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Dochádzka žiakov a výchovné opatrenia 

Príčiny vymeškaných vyučovacích hodín sú dlhodobo nemenné.  Príčinami vysokého počtu 

vymeškaných vyučovacích hodín boli:  

 dlhodobé alebo opakované viacdňové vymeškávania vyučovania z dôvodu choroby a 

rodinných dôvodov,  

 vymeškávania z dôvodu jednodňových lekárskych ošetrení a vyšetrení,  

 podporovanie záhaľčivého spôsobu života detí niektorými rodičmi.  

V správaní žiakov sa vážnejšie priestupky nevyskytovali. Znížené známky zo správania a 

pokarhania riaditeľkou školy boli udelené za opakované porušovanie školského poriadku, a to 

najmä za neospravedlnené hodiny, nedisciplinované správanie a neplnenie si školských 

povinností.  

Pochvaly udeľovali triedni učitelia za mimoriadne výsledky žiakov v školskom roku, 

pochvaly riaditeľkou školy boli udelené za výborný prospech, reprezentáciu školy a ďalšie 

aktivity v prospech školy (prispievanie článkami na webové sídlo školy) podľa kritérií daných 

školským poriadkom. 

 

Výchovné opatrenia   

I. polrok 2019/2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. polrok 2019/2020 

V II. polroku školského roka 2019/2020 neboli z dôvodu prerušenia vyučovania udelené 

výchovné opatrenia. 
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I. F) ZOZNAM UPLATŇOVANÝCH UČEBNÝCH PLÁNOV V ŠKOLSKOM ROKU 

2019/2020 

 

ročník uplatňované učebné plány 

MŠ ISCED 0 

I. – IV. ročník ISCED 1 

V. – IX. ročník ISCED 2 

 

I. G) ÚDAJE O FYZICKOM POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ 

KVALIFIKAČNÉHO PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY 

 

Materská škola  

zamestnanci 2 

Z toho pedagogickí zamestnanci 2 

- kvalifikovaní 2 

- nekvalifikovaní 0 

Z toho nepedagogickí zamestnanci 1 

základná škola  

zamestnanci  

z toho pedagogickí zamestnanci 18 

- kvalifikovaní 18 

- nekvalifikovaní 0 

z toho nepedagogickí zamestnanci 7 

- upratovačky 5 

- ekonomicko-mzdový a hospodársky 

pracovník 

1 

- správca počítačovej siete 1 

školský klub detí  

zamestnanci  3 

z toho pedagogickí zamestnanci 3 

- kvalifikovaní 3 

školská jedáleň  

Zamestnanci  3 

- vedúca ŠJ 1 

- hlavná kuchárka 1 

- pomocná kuchárka 3 
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Zoznam pedagógov ZŠ s MŠ 

 

meno, priezvisko, titul aprobácia 

MŠ  

Anna Šipikalová MŠ 

Patrícia Kosťová, Mgr. MŠ 

ZŠ  

Ivana Betková, Mgr. 1. – 4. ročník 

Jarmila Bištuťová, Mgr. SJL + NJ 

Emília Boháčová, Mgr. ŠKD 

Dana Strihovská, Ing. CH + B 

Martina Gáborová, Mgr. SJL 

Peter Hlavačka, Mgr. ON + TSV 

Katarína Maslenová, Mgr. 1. – 4. ročník 

Anton Buchel, Mgr. G + NV 

Veronika Lehotská, Mgr. AJ a literatúra 

Lenka Jančoková, Mgr. 1. – 4. ročník 

Zuzana Valušková Kurková, Mgr. 1. – 4. ročník 

Mária Tabernausová, Mgr. 1. – 4. ročník 

Eva Matejová, Mgr. vychovávateľstvo + 1. – 4. ročník 

Miroslava Mesiariková, PaedDr. AJ a literatúra + EV 

 

Neodbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2019/2020 

 

predmet vyučovaný neodborne počet učiteľov neodborne

 vyučujúcich 

daný predmet anglický jazyk – 1. stupeň 2 

dejepis 2 

fyzika 1 

mediálna výchova 1 

 

I. H) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

 

forma 

vzdelávania 

počet 

vzdelávaných 

priebeh vzdelávania 

ukončilo prebieha začalo 

funkčné 

inovačné 

vzdelávani

e 

0 0 0 0 

inovačné 

vzdelávanie 

0 0 0 0 

funkčné 

vzdelávanie 

0 0 0 0 

adaptačné 

vzdelávanie 

0 0 0 0 
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aktualizačné 

vzdelávanie 

0 0 0 0 

predatestačné 

vzdelávanie 

1 1 0 0 

 

Pedagogickí zamestnanci školy prejavujú veľký záujem o ďalšie vzdelávanie. V 

školskom roku 2019/2020 sa pedagógovia školy vzdelávali v rámci realizácie projektu Od 

textov k činom v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. 

 

Aktivity 

Do prerušenia vyučovania 16. 3. 2020 bolo zrealizovaných množstvo aktivít podľa 

ročného plánu práce i nad jeho rámec. Medzi najvýznamnejšie podujatia sa radia darovanie 

krvi, Európsky deň jazykov, výchovné koncerty Fidlikanti, Zneužíva(nie) moci, turistika na 

Chopok, na hrad Gýmeš, na Vtáčnik,  zber šípok a papiera, vystúpenia detí s programom 

k Mesiacu úcty k starším, k Mikulášu v obciach, Šarkaniáda, Týždeň hlasného čítania, Jesenné 

rašenie, turnaje vo vybíjanej, beseda k svetovému dňu výživy, beseda s protidrogovou 

tematikou, návšteva plavárne v Banskej Štiavnici, Deň sporenia, Pasovačka prvákov, turnaj vo 

futbale, sférické kino pre I. stupeň, Mikuláš v obci aj v škole, Živý betlehem v obci, filmové 

predstavenie pre žiakov V. – IX. ročníka, Vianoce na Zámku (Bojnice), Návšteva DSS v Žiari 

nad Hronom, Samaritánky v Žarnovici, Vianočný bazár, karneval žiakov I. stupňa, Valentínska 

pošta, medzitriedna súťaž vo florabale a iné. 

 

Exkurzie 

Triedy absolvovali exkurzie podľa plánu exkurzií a výletov: 

Pribylina – V. – VII. ročník,  

Atlantis Levice – I., II. ročník,  

Divadlo JGT Zvolen – III. – IV. ročník, 

Energoland Mochovce – VIII. ročník 

 

Z dôvodu prerušeného vyučovania ostatné exkurzie a výlety z plánu práce TU neboli 

uskutočnené. 

 

Súťaže 

Vedomostné: 

Všetkovedko D. Kokles  

S. Repiská  

D. Barroso  

 

L. Kopernický 

  

 

E. Laurová, L. Bieliková,   

A. Zúbek, J. Kapráliková,                 

I. Marušková,                     

Všetkovedko 

Všetkovedko 

Všetkovedko  

 

Všetkovedko + 

Všetkovedko školy 

 

- 
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L. Šipikalová, L. Hafera,     

L. Kollárová, T. Nguyen,   

D. Struhár, J. Barbora,        

J. Michňa, R. Supuková 

OAJ – školské 

kolo 

L. Meliš 

S. Kučera 

M. Martinec, L. Valigurská, 

F. Oslancová, T. Valenta, B. 

Balážová, Z. Drážilová, N. 

Mrenicová, T. Píšová, N. 

Baniari, N. Belanová 

1. miesto, postup 

1. miesto, postup 

p. Lehotská 

Pytagoriáda 

P3 

L. Kopernický 

L. Hafera  

I. Marušková 

M. Hudeček, S. Šurianska, S. 

Repiská, S. Gregová 

Úspešný riešiteľ 

Úspešný riešiteľ 

Úspešná riešiteľka 

p. Valušková 

Kurková 

Pytagoriáda 

P4 

D. Barroso, E. Adamíková, 

L. Kollárová, D. Struhár, T. 

Nguyen 

 p. Matejová 

Pytagoriáda 

P5 

V. Majerčík 

R. Repiský, A. Barroso, M. 

Grega, N. Hecegová, K. 

Šurianska, T. Slaný 

Úspešný riešiteľ 

 

p. Jančoková 

Pytagoriáda 

P6 

S. Laurov 

M. Ivaničová 

F. Oslancová 

S. Marušková 

P. Gontko, A. Balážová, Š. 

Angleta, M.  Bielik, M. Píš, 

S. Maslen 

Úspešný riešiteľ 

Úspešná riešiteľka 

Úspešná riešiteľka 

Úspešná riešiteľka 

 

p. Žabková 

Pytagoriáda 

P7 

M. Adamík, M. Martinec, L. 

Barborová, V. Fusatá, L. 

Valigurská, K. Gáborová 

 p. Žabková 

Pytagoriáda 

P8 

P. Ondrušek, L. Boháčová, 

R. Bóllo, L. Kapráliková, V. 

Adamcová, V. Jarošová 

 p. Žabková 

Matematická 

olympiáda – 

domáce kolo 

V. Majerčík, M. Ivaničová, 

F. Oslancová, L. Valigurská, 

V. Adamcová, L. Boháčová, 

N. Mrenicová, T. Valenta 

 p. Žabková 

Expert 

Geniality 

Show 

V. Majerčík  

 

 

Expert na tému Ako 

funguje svet, Expert 

na tému Päť jazykov 

- 
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M. Ivaničová, K. Šurianska, 

S. Marušková 

 

P. Kamody, N. Baniari 

 

 

K. Gáborová 

 

 

 

 

L. Kapráliková, N. 

Mrenicová 

 

 

L. Boháčová 

 

 

A. Barroso, F. Oslancová,  

S. Laurov, H. Danišová,     

S. Maslen, M. Píš,             

M. Adamík, L. Barborová, 

V. Fusatá, M. Martinec,     

L. Valigurská, K. Gáborová, 

P. Ondrušek, L. Meliš,       

T. Valenta, M. Ngyuen  

kultúry, TOP 

EXPERT 

 

Expert na tému Päť 

jazykov kultúry 

 

Expert na tému Od 

Dunaja k Tatrám 

 

Expert na tému 

Svetobežník, Expert 

na tému Od Dunaja 

k Tatrám 

 

Expert na tému 

Tajomstvá prírody 

 

 

Expert na tému 

Mozgolamy 

 

Technická 

olympiáda – 

školské kolo 

Š. Angleta, S. Maslen, L. 

Miškov, P. Sivok, V. Fusatá, 

P. Kamody, J. Michňa, N. 

Baniari, T. Valenta 

 - 

Geografická 

olympiáda – 

školské kolo 

V. Majerčík 

A. Barroso 

M. Adamík 

P. Kamody 

V. Fusatá 

N. Azorová 

L. Kapráliková 

N. Belanová 

F. Oslancová, S. Marušková, 

L. Jonášová, N. Mrenicová, 

Postup do okres. k. 

Postup do okres. k. 

Postup do okres. k. 

Postup do okres. k. 

Postup do okres. k. 

Postup do okres. k. 

Postup do okres. k. 

Postup do okres. k. 

Úspešní riešitelia 

 

p. Buchel 
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M. Nguyen, B. Balážová, N. 

Baniari, A. Lupták, T. 

Píšová, T. Valenta 

S. Janovič, M. Mareková, Z. 

Drážilová, L. Meliš, Š. 

Angleta, P. Sivok, L. 

Miškov, H. Danišová 

 

 

 

 

Neúspešní riešitelia 

Biologická 

olympiáda – 

školské kolo 

L. Kapráliková, M. Meliš, V. 

Adamcová, P. Ondrušek A. 

Lupták, D. Barbora 

Postup do okr. kola 

Postup do okr. kola 

 

I-Bobor – 

kategória 

Drobci 

E. Mišková, S. Repiská, Š. 

Debnár, L. Kopernický, S. 

Gregová, S. Marušková, L. 

Pukan, L. Hafera 

 

D. Kokles, L. Bieliková,  

A. Zúbek, E. Laurová 

Ocenení diplomom  

I-Bobor – 

kategória 

Bobríci 

M. Ivaničová, D. Barroso, 

M. Káčerová, V. Majerčík, 

D. Struhár, E. Adamíková, J. 

Michňa, M. Žiaková 

 

N. Hercegová, T. Nguyen, 

M. Fische, A. Zurian, J. 

Kamody, R. Píš 

Ocenení diplomom  

I-Bobor – 

kategória 

Benjamíni 

K. Gáborová, V. Fusatá,    M. 

Bielik, F. Oslancová,    M. 

Adamík, L. Barborová, S. 

Laurov, M. Martinec,     S. 

Marušková, M. Píš,       E. 

Šulva, P. Gontko,          L. 

Valigurská 

 

H. Danišová, R. Hock,       Š. 

Angleta, S. Maslen,       S. 

Jelemenský, J. Michňa,    P. 

Sivok, L. Jonášová,       L. 

Barina, K. Laurová 

Ocenení diplomom  

I-Bobor – 

kategória 

Kadeti 

B. Balážová, T. Valenta,    P. 

Ondrušek, L. Boháčová 

 

Z. Drážilová, N. Mrenicová, 

L. Kapráliková,                 M. 

Ocenení diplomom  
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Fischerová, A. Kohani, N. 

Baniari, A. Lupták,       N. 

Belanová, T. Píšová,        J. 

Adamská, M. Nguyen,        L. 

Meliš, P. Michňa,          S. 

Janovič, D. Barbora 

Olympiáda 

ľudských 

práv – školské 

kolo 

N. Belanová, T. Píšová, A. 

Lupták, L. Kapráliková, T. 

Valenta, L. Boháčová, B. 

Balážová, K. Gáborová, P. 

Kamody, V. Fusatá, L. 

Mišková, Š. Angleta, D. 

Marušková, H. Danišová, L. 

Jonášová, S. Marušková 

 p. Hlavačka 

Olympiáda 

slovenského 

jazyka a 

literatúry – 

školské kolo 

T. Píšová 

 

N. Belanová, B. Balážová, J. 

Adamská, Z. Drážilová, N. 

Mrenicová, T. Valenta, L. 

Kapráliková, N. Baniari, V. 

Adamcová, M. Nguyen, A. 

Lupták 

1. miesto, postup    do 

okresného kola 

uč. SJL 

 Olympiáda 

slovenského 

jazyka a 

literatúry –  

okresné kolo 

T. Píšová 1. miesto, postup na 

krajské kolo 

p. Tomášová 

Biologická 

olympiáda – 

okresné kolo 

projektová 

časť 

P. Ondrušek  

V. Adamcová     

2.miesto 

4. miesto 

p. Strihovská 

Biologická 

olympiáda – 

okresné kolo 

teoreticko-

praktická 

časť 

L. Meliš, L. Kapráliková úspešní riešitelia p. Strihovská 

Olympiáda 

slovenského 

jazyka a 

literatúry – 

krajské kolo 

T. Píšová 7. – 8. miesto p. Tomášová 
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Geografická 

olympiáda – 

okresné kolo 

V. Majerčík 

A. Barroso 

M. Adamík 

P. Kamody 

V. Fusatá 

N. Azorová 

L. Kapráliková 

N. Belanová 

 

 p. Buchel 

 

Športové: 

 

Cezpoľný beh 

žiakov 

a žiačok 

Brehy – 

okresné kolo 

Družstvo A (M. Fischerová, 

L. Boháčová, M. Mareková) 

Družstvo B ( V. Fusatá,    M. 

Marušková) 

Družstvo A ( D. Barbora,  A. 

Lupták) 

Družstvo B (S. Matejov,   D. 

Didi) 

6. miesto 

 

8. miesto 

 

8. miesto 

 

11. miesto 

p. Hlavačka 

Vybíjaná 

najmladších 

žiakov 

a žiačok – 

okresné kolo 

M. Žiaková, S. Števková,      

S. Beňová, L. Ludvigová, V. 

Adamíková,                   E. 

Adamíková, M. Fischer, J. 

Kamody, D. Ďurkov, A. 

Zurian, Š. Tomáš, S. Tekeli 

1. miesto 

 

 

 

 

p. Hlavačka 

Bedminton 

žiakov 

a žiačok – 

okresné kolo 

Dievčatá (L. Boháčová, N. 

Azorová, Z. Drážilová) 

Chlapci ( D. Barbora,        A. 

Lupták, A. Kohani) 

2. miesto 

 

3. miesto 

p. Hlavačka 

Vybíjaná 

najmladších 

žiakov 

a žiačok – 

regionálne 

kolo 

M. Žiaková, S. Števková,    

S. Beňová, V. Adamíková, 

E. Adamíková, M. Fischer, J. 

Kamody, D. Ďurkov,     A. 

Zurian, Š. Tomáš 

1. miesto p. Hlavačka 

Futsal žiakov 

– okresné kolo 

D. Barbora, A. Lupták,       S. 

Janovič, A. Kohani,            J. 

Tekeli, E. Šulva, T. Valenta, 

S. Matejov, S. Maslen, S. 

Jelemenský 

3. miesto p. Hlavačka 

Vybíjaná 

najmladších 

M. Žiaková, S. Števková, S. 

Beňová, L. Ludvigová, E. 

5. miesto p. Hlavačka 
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žiakov 

a žiačok – 

krajské kolo 

Adamíková, V. Adamíková,    

M. Fischer, J. Kamody, D. 

Ďurkov, A. Zurian, Š. 

Tomáš, V. Daniš 

Okresné kolo 

v stolnom 

tenise žiakov a 

žiačok 

K. Repiská, L. Kapráliková, 

M. Fischerová, L. Boháčová 

T. Valenta, P. Kamody, A. 

Lupták, E. Šulva 

3. miesto 

 

3. miesto 

p. Hlavačka 

Okresné kolo 

vo florbale 

žiakov 

T. Valenta, P. Kamody, A. 

Lupták, S. Matejov, A. 

Kohani, S. Janovič, D. 

Barbora 

3. miesto p. Hlavačka 

Regionálne 

kolo vo 

volejbale 

žiačok 

N. Azorová, Z. Drážilová, N. 

Mrenicová, L. Boháčová, L. 

Kapráliková, S. Luptáková, 

M. Fischerová, B. Balážová, 

K. Repiská, J. Adamská, K. 

Gáborová, V. Fusatá 

2. miesto p. Hlavačka 

 

Umelecké: 

 

POP-

HRONIE – 

regionálna 

spevácka 

súťaž 

K. Gáborová 

T. Píšová 

Strieborné pásmo 

Bronzové pásmo 

p. Boháčová 

Šaliansky 

Maťko – šk. 

kolo 

L. Pukan 

E. Laurová 

L. Ludvigová 

E. Adamíková 

2. miesto 

3. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

Uč. SJL 

Krotitelia 

odpadov – 

celoslovenská 

výtvarná 

súťaž 

L. Michňová, Z. Drážilová, 

E. Adamíková 

 p. Matejová 

Povedz 

drogám nie, 

zvoľ si umenie 

–  

celoslovenská 

výtvarná 

súťaž 

J. Adamská, L. Boháčová, L. 

Michňová, Z. Drážilová 

 p. Matejová 
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Ochranárik 

očami detí – 

regionálna 

výtvarná 

súťaž 

J. Adamská 

 

L. Michňová  

E. Adamíková, Juraj 

Michňa, A. Angletová, L. 

Boháčová,  

Postup do 

celoslovenského 

kola 

2. miesto 

p. Matejová 

Regionálna 

literárna 

súťaž  

M. Fischer, L. Ludvigová, E. 

Adamíková, L. Jonášová 

 p. Matejová,  

p. Gáborová 

Polícia známa, 

neznáma – 

regionálna 

výtvarná 

súťaž 

J. Adamská 

L. Michňová 

D. Barroso 

E. Adamíková 

R. Supuková, Juraj Michňa, 

M. Žiaková 

1. miesto 

2. miesto 

2. miesto 

3. miesto 

 

 

Vesmír očami 

detí – okresné 

kolo 

V. Adamíková 

 

 

L. Ludvigová, L. Boháčová, 

L. Michňová 

2. miesto, postup do 

celoslovenského 

kola 

p. Matejová 

Celoslovenská 

súťaž Talent – 

umenie - 

kumšt 

L. Michňová Hlavná cena  

 

I. J) PROJEKTY REALIZOVANÉ V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 

V školskom roku 2019/2020 sa realizovali dva projekty. 

 Projekt Od textov k činom je zameraný na mimoškolskú činnosť. Tento projekt je zameraný 

na rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. V škole v rámci neho 

fungovali záujmové útvary pre žiakov všetkých ročníkov.  

 V projekte Zriadenie odborných učební sme boli úspešní. Počas letných prázdnin sa začali 

stavebné úpravy priestorov.  

 

I. K) ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 

ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V ŠKOLE 

V školskom roku 2019/2020 nebola v škole vykonaná inšpekcia. 

 

I. L) ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNYCH PODMIENKACH ŠKOLY 

V rámci  koncepcie rozvoja školy bola  v školskom roku 2019/2020 venovaná 

pozornosť modernizácii tried a odborných učební: 

 pravidelným nákupom výukových programov, 

 priebežným dopĺňaním knižného fondu, 

 zakúpením okrasných rastlín a kríkov do areálu školy, 
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 zakúpením nového školského nábytku do tried, 

 revitalizáciou počítačovej učebne. 

Pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces vyučujúci využívali odborné učebne. 

Pravidelne sa využívala PC miestnosť, a to na vyučovanie informatiky, informatickej 

výchovy, cudzích jazykov, ale aj v rámci jednotlivých predmetov a na záujmovú činnosť 

žiakov v rámci krúžkovej činnosti. Na uplatňovanie moderných foriem a metód práce slúžila 

aj audiovizuálna učebňa. Pravidelne sa využívala aj miestnosť chémie a biológie. Na 

vyučovanie cudzích jazykov slúžilo jazykové laboratórium. 

Škola má veľmi dobré podmienky na vyučovanie telesnej výchovy a pohybovej 

prípravy v zrekonštruovanej telocvični alebo v športovom areáli.  I keď realizácia projektu 

ACC 03028 (Modrá škola) bola ukončená, naďalej sa zveľaďoval areál školy. 

Počas školského roka sa priebežne dopĺňali kabinetné zbierky o nové moderné 

učebné pomôcky a nevyhnutný materiál. Mimoriadnu pozornosť venovala ZŠ interiéru tried 

a chodieb školy. Na chodbách boli aktualizované nástenky a ostatná výzdoba. Pozornosť 

bola venovaná aj exteriéru školy, kde sa pravidelnou údržbou, kosením, strihaním stromov a 

kríkov a čistením priestorov udržiaval upravený vzhľad. 

 

I. M) ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-

VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ŠKOLY 

V zmysle zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl                 

a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom 

určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve bolo finančné zabezpečenie školy           

v kalendárnom roku 2019 nasledovné: 

 

Položka Príjem v EUR Výdaj v EUR 

Normatívne FP 474 392,00  452 701,26 

Nenormatívne FP   38 235,00  37 649,98 

SPOLU 512 627,00  490 351,24 

Zostatok k 31. 12. 2019 22 275,76   

Výdaj do 31. 03. 2020 (prevádzka) 22 275,76   

 

Názov položky Výdaj v EUR 

Energie 11 712,31 

Materiál 27 699,88 

Cestovné náhrady 429,08 

Preprava žiakov na súťaže 231,72 

Údržba 16 883,53 

Služby 15 265,68 

Lyžiarsky výcvik 4784,00 

Prenájom 63,12 

DPN 1 247,25 

Mzdy   280 010,12 

  Odvody 99 158,57 

Doprava žiakov 11 692,98 

SZP 1150,00 

Vzdelávacie poukazy 6 112,00 
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Výchova a vzdelávanie v MŠ 1 019,00 

Príspevok na pedagogického asistenta 11 846,00 

Príspevok na učebnice  846,00 

Mimoriadne výsledky žiakov 200,00 

 

I. N) CIEĽ, KTORÝ SI ŠKOLA URČILA V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA 

ŠKOLY A VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA 

 

Strategický cieľ: Od 01. 09. 2017 budú absolventi školy vedieť tímovo prezentovať projekt 

prostredníctvom IKT v ľubovoľnej oblasti na ľubovoľnú tému, pričom časť bude v cudzom 

jazyku. 

Z dlhodobých cieľov sa darilo v škole uplatňovať tvorivo-humanistickú koncepciu 

vo vyučovaní. Efektívne a účelne sa využívali interaktívne tabule s príslušenstvom, 

jazyková učebňa, audiovizuálna učebňa a školská knižnica na výchovno-vzdelávací proces.   

Ďalšie dlhodobé ciele vzdelať pedagógov v uplatňovaní aktívneho učenia sa žiakov, ako 

pracovať so žiackymi projektmi, ako rozvíjať prezentačné zručnosti žiakov, ako hodnotiť 

rast/pokrok žiakov a v uplatňovaní inovovaných a inovatívnych metód a foriem práce sa 

v tomto školskom roku realizovali v rámci realizácie projektu Od textov k činom 

v podaktivite Vzdelávanie pedagogických zamestnancov. Toto vzdelávanie bolo zamerané na 

rozvoj čitateľskej gramotnosti. Kvôli prerušenému vyučovaniu sa realizovali len 3 moduly 

z plánovaných 5.  

Z krátkodobých cieľov sa podarilo splniť všetky ciele: nadviazať na úspechy žiakov 

v prírodovedných, spoločenskovedných, kultúrnych, umeleckých i športových súťažiach, 

vzdelať pedagógov v oblasti finančnej gramotnosti a vypracovať inovovaný školský 

vzdelávací program. Cieľ kvalitne viesť vyučovací proces s cieľom rozvíjať kľúčové 

kompetencie žiakov a zlepšiť výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov sa podarilo splniť len 

čiastočne, vzdelanie má stále nízky kredit v očiach žiakov i rodičov. 

Prioritami ZŠ s MŠ Župkov boli: 

 Pokračovať v  reforme vzdelávania – premena tradičnej školy na modernú. 

 Motivovať žiakov na celoživotné vzdelávanie. 

 Zvýšiť kvalitu a efektivitu vzdelávania. 

 Udržiavať kvalitné väzby medzi školou – rodičmi – verejnosťou Kľakovskej doliny. 

 Podporovať vzdelávanie pedagogických zamestnancov vo svojom odbore. 

 Uplatňovať získané kompetencie zo vzdelávania vo vyučovacom procese. 

 Spolupracovať s RZ pri ZŠ s MŠ Župkov. 

 Spolupracovať s  organizáciami (záujmovými skupinami) v Kľakovskej doline. 

 Spolupracovať s CPPPaP Žarnovica, Levice, CŠPP Nová Baňa a ZUŠ Žarnovica. 

 Spolupracovať s CVČ Žarnovica. 

 Spolupracovať s SČK a PZ Žarnovica, prípadne Žiar nad Hronom. 

 Podporovať mimoškolskú a záujmovú činnosť žiakov. 

 Organizovať predmetové olympiády a súťaže. 

 Podporovať tvorbu našich žiakov a publikovať ju na webovom sídle školy. 

 Podporovať získavanie financií cez projekty a granty. 
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Veľmi dobrá bola spolupráca s organizáciami v Kľakovskej doline. Spolupodieľali 

sme sa na organizácii rôznych kultúrnych podujatí v Kľakovskej doline. Naši žiaci sa 

podieľali na rôznych kultúrnych programoch v jednotlivých obciach pri príležitosti Mesiaca 

úcty k starším, Vianoc a Dňa matiek. Aktívne sa zúčastnili pietnych spomienok na krvavú 

nedeľu 21. januára 1945 v obciach Kľak a Ostrý Grúň. Naša škola sa pozitívne prezentovala 

organizáciou Behu mieru pri príležitosti výročia krvavých udalostí v Kľakovskej doline. 

 Nápomocné nám bolo RZ, ktoré nám pomáhalo financovať rôzne učebné materiály 

pre žiakov, realizáciu rôznych podujatí (návšteva divadelného predstavenia)  S CPPPaP 

Žarnovica a CŠPP Nová Baňa sme spolupracovali najmä v oblasti výchovy  a vzdelávania  

individuálne   začlenených   žiakov   s  poruchami   učenia,   ADHD a mentálnym postihnutím. 

CPPPaP Žarnovica uskutočnilo test hierarchie záujmov, IQ test a osobnostný dotazník v 9. 

ročníku.   

So SČK sme spolupracovali pri organizácii darovania krvi a prednášok s tematikou 

zdravia. 

Podporovali sme aj mimoškolskú a záujmovú činnosť žiakov, žiaci mohli pracovať 

vo viacerých krúžkoch. 

Organizovali sme predmetové olympiády a súťaže. Veľmi ťažká bola úloha motivovať 

žiakov k celoživotnému vzdelávaniu, pretože bohužiaľ, v očiach súčasnej spoločnosti 

vzdelávanie nemá veľký kredit a žiakom chýba vlastná vnútorná motivácia k vzdelávaniu 

a často aj podpora vlastnej rodiny. Tiež je často podpora rodiny deklarovaná verbálne, ale ani 

rodičia nedokážu svoje deti zmotivovať k zodpovednejšiemu prístupu k vzdelávaniu. 

Z našej  školy  sme  aj  v tomto  školskom  roku  vytvárali  centrum  vzdelávania  sa a 

kultúrneho vyžitia žiakov i miestnej komunity. Do prerušenia vyučovania sme rodičov pozývali 

do školy aj na rôzne tvorivé dielne, kde učili našich žiakov rôzne ručné práce a ľudové 

techniky.  

Počas školského roka sme organizovali v spolupráci s RZ návštevy kultúrnych a 

filmových predstavení. Mnohí umelci sa prezentovali aj priamo v škole. 

 

OBLASŤ PEDAGOGICKEJ KONCEPCIE 

Špecifickými cieľmi v oblasti pedagogickej koncepcie 

bolo: 

 Dodržiavať hodnoty školy a pravidlá správania sa ľudí v škole. 

 Uplatňovať humanistický prístup učiteľa vo výchovno-vyučovacom procese – 

poskytnúť všetkým žiakom rovnakú šancu, aby mohli byť úspešní. 

 Vyučovanie viesť tak, aby bolo orientované na zisk kľúčových kompetencií žiakov. 

 Kvalitne implementovať štátny a školský vzdelávací program v 1. –  9. ročníku. 

 Motivovať pedagógov na ďalšie vzdelávanie sa v oblasti zavádzania aktívneho 

učenia sa žiakov, ako pracovať s tabletmi, ako pracovať so žiackymi projektmi, ako 

rozvíjať prezentačné kompetencie žiakov, ako hodnotiť rast/pokrok žiakov a v 

uplatňovaní inovovaných a inovatívnych metód a foriem práce. 

Rodičia, žiaci i pedagógovia mali vytvorené podmienky na otvorenú, pravdivú a korektnú 

komunikáciu  v komunite  školy,  čím  škola  vytvárala  neohrozené  prostredie  pre  žiakov, 

pedagógov, zákonných zástupcov i ostatných zamestnancov školy. Z dôvodu prerušeného 
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vyučovania sa nerealizoval dotazník  na hodnotenie kvality školy pre rodičov žiakov 9. ročníka.   

 

OBLASŤ ĽUDSKÝCH ZDROJOV 

Špecifické ciele 

 Postupne zabezpečiť kvalifikovaných pedagógov na vyučovanie F, MV, D. 

Kvalifikovaného pedagóga na polovičný úväzok fyziky a dejepisu sa nám stále nepodarilo 

získať. MPC ponúka vzdelanie na mediálnu výchovu, avšak kvôli malému počtu prihlásených 

záujemcov, vzdelávanie neotvára. 

 

OBLASŤ REPREZENTÁCIE A PREZENTÁCIE ZŠ S MŠ 

Špecifické ciele 

 Naďalej pozitívne zviditeľňovať našu školu 

Prostredníctvom webového  sídla  školy  sme  pravidelne  informovali  verejnosť  o dianí v 

škole. Na webové sídlo prispievali pedagógovia aj žiaci. Naši žiaci sa zapájali do 

vedomostných predmetových olympiád, športových a umeleckých súťaží. Podrobný prehľad 

o výsledkoch sa nachádza v časti I. i). Pre rodičov sme pripravovali kultúrne podujatia (k 

Mesiacu úcty k starším, Živý Betlehem). Na požiadanie sme prezentovali kultúrne programy 

aj v okolitých obciach.  Na konci roka nebol z dôvodu prerušeného vyučovania vyhlásený 

Žiak školy.  

 

Výchovno-vzdelávací proces 

V školskom roku 2019/2020 pedagógovia využívali vo svojej práci štátny vzdelávací 

program, inovovaný ŠVP, školský vzdelávací program, inovovaný ŠkVP, učebné osnovy pre 

dané predmety s obsahovými a výkonovými štandardmi, tematické výchovno-vzdelávacie 

plány pre jednotlivé predmety, metodický pokyn č. 22/2011 a 19/2015 na hodnotenie žiakov 

základnej školy aj s prílohami, nainštalované výukové programy na jednotlivé vyučovacie 

predmety schválené riaditeľkou školy, pedagogické časopisy a materiály schválené 

riaditeľkou školy, pedagogickú dokumentáciu danú legislatívou a pedagogickú dokumentáciu 

schválenú riaditeľkou školy. Vyučovali sa voliteľné predmety schválené v ŠkVP a iŠkVP: 

 Anglický jazyk v 1. a 2. ročníku po 1 hodine týždenne; 

 Pohybová príprava v 1. a 2. ročníku po 1 hodine týždenne; 

 Pohybová príprava – 4. ročník po 1 hodine týždenne, 

 Pohybová príprava – 5. ročník 2 hodiny týždenne, 

 Pohybová príprava – 6. ročník 1 hodina týždenne 

 Ochrana života a zdravia – 5., 6. a 9. ročník 1 hodina týždenne; 

 Mediálna výchova 6. – 9. ročník po 1 hodine týždenne; 

 Čitateľská gramotnosť v 7. – 9. ročníku po 1 hodine týždenne; 

 Tvorba absolventskej práce v 9. ročníku 1 hodina týždenne. 

Dodržiavali sme vnútorné smernice školy, uplatňovali dohodnuté hodnoty školy a 

pravidlá správania sa v škole. Závažné opakujúce sa priestupky žiakov voči školskému 

poriadku sme riešili v spolupráci s výchovnou poradkyňou, zákonným zástupcom žiaka, 

riaditeľkou školy. Výchovná komisia zasadala 5-krát.    

Všetci pedagógovia dodržiavali povinný obsah výchovy a vzdelávania, vymedzený 
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štátnym a školským vzdelávacím programom. Pri vypracovaní tematických výchovno-

vzdelávacích plánov dôsledne využívali učebné osnovy. Vyučovali podľa inovovaného 

Štátneho vzdelávacieho programu a inovovaného Školského vzdelávacieho programu pre 1. 

a 5. ročník. V ročníkoch 1. – 4., 7. – 9. postupovali podľa ŠVP a ŠkVP pre dané ročníky. 

Zefektívnila sa vnútorná kontrola dôslednou analýzou zistení, konkrétne 

formulovanými závermi a kontrolou odstránenia zistených nedostatkov. Na kontrolnej 

činnosti sa podieľalo vedenie školy, vedúci MZ a PK, koordinátorka pre žiakov so ŠVVP a 

výchovná poradkyňa, a to podľa  vymedzených  kompetencií  kontroly  kvality  výchovno-

vzdelávacieho  procesu v základnej škole. Kontrolná činnosť sa zameriavala na úroveň 

kvality kľúčových kompetencií učiteľa a ich aplikáciu vo vyučovaní, na využívanie 

dostupných učebníc, učebných pomôcok a didaktickej techniky vo výchovno-vzdelávacom 

procese, na dodržiavanie odporúčaní CPPPaP a CŠPP pri práci s integrovanými žiakmi, na 

zohľadňovanie ich potrieb (využívanie individuálneho prístupu, diferenciácie úloh, 

využívanie kompenzačných pomôcok, spôsobov hodnotenia). 

V školskom roku 2019/2020 bolo uskutočnených 6 pedagogických pozorovaní v ZŠ a 

3 v MŠ. Kontrolná činnosť MZ a PK sa zameriavala na skvalitňovanie činnosti učiteľa 

vo výchovno-vzdelávacom procese,  na  monitorovanie  úrovne  vzdelávacích  výsledkov  

detí a žiakov.  

 

ČITATEĽSKÁ GRAMOTNOSŤ 

V knižnici sa realizovalo množstvo vyučovacích hodín a popoludňajšie čitateľské 

aktivity ŠKD. S cieľom zvyšovať úroveň vyučovania slovenského jazyka bola venovaná 

zvýšená pozornosť čítaniu s porozumením, kládol sa dôraz na vlastnú  tvorbu a rozvíjanie  

jazykového prejavu, prácu s informáciami a schopnosti argumentovať.  

Veľmi vhodné sa ukázalo využívanie ostatných predmetov (napr. geografia, biológia) 

na  rozvoj  čítania  s porozumením,  na  prácu  s informáciou,  nesúvislým  textom a podobne. 

Bolo tiež zorganizované školské kolo olympiády v slovenskom jazyku. Nepodarilo sa 

zorganizovať besedu so spisovateľom. 

 

SOCIÁLNE ZNEVÝHODNENÉ PROSTREDIE 

V našej škole sa neprejavili žiadne formy diskriminácie a segregácie. Rómski žiaci 

neboli na základe ich etnickej príslušnosti priestorovo, organizačne, fyzicky ani symbolicky 

vylúčení ani inak vyčlenení z detského kolektívu. Pokračovali sme v poradenskej a osvetovej 

činnosti pedagogických zamestnancov škôl pre zákonných zástupcov detí a žiakov zo SZP. Aj 

napriek dôslednému uplatňovaniu opatrenia z roku 2012 na zlepšenie dochádzky, správania 

a vzdelávacích výsledkov a pri výchove a vzdelávaní žiakov rómskeho pôvodu a zo SZP 

sa nám stále nepodarilo výrazne zlepšiť dochádzku a znížiť počet neospravedlnených 

vymeškaných hodín u niektorých žiakov.  

Využili sme všetky dostupné prostriedky vrátane spolupráce so zriaďovateľom 

školy, ÚPSVaR a obcou, z ktorej sú títo žiaci.     

 

CUDZIE JAZYKY 

Vo vyučovaní cudzích jazykov vyučujúci aplikovali inovatívne metódy a formy 

výučby so zreteľom na potreby a možnosti žiakov. Najčastejšie využívali hru ako motivačnú 
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didaktickú metódu,  tvorivé  zážitkové  metódy,  inscenačné  metódy  a rolové  úlohy,  prácu 

s IKT. Zorganizovalo sa školské kolo v olympiáde v anglickom jazyku. Vyučujúci cudzích 

jazykov však často bojovali s nedostatočnou domácou prípravou žiakov na vyučovacie 

hodiny. Ich nepripravenosť v oblasti slovnej zásoby často znemožňovala aplikáciu mnohých 

inovatívnych a inovovaných metód a foriem práce. Bol zistený záujem žiakov/zákonných 

zástupcov o druhý cudzí jazyk v školskom roku 2020/2021. Prihlásilo sa 21 žiakov 6. ročníka. 

 

NÁBOŽENSKÁ / ETICKÁ VÝCHOVA  

Bol zistený záujem žiakov/zákonných zástupcov o vyučovanie povinne voliteľného 

predmetu náboženská/etická výchova na školský rok 2020/2021, počty žiakov v jednotlivých 

ročníkoch boli písomne oznámené zriaďovateľovi školy. 

 

GLOBÁLNE VZDELÁVANIE A ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

V obsahu vzdelávania vyučujúci uplatňovali globálne súvislosti s dôrazom na 

zvyšovanie povedomia detí a žiakov o globálnych témach, a to najmä v predmetoch geografie 

a občianskej náuky. Veľkú pozornosť sme venovali environmentálnej výchove. Podrobná 

správa koordinátorky environmentálnej výchovy o aktivitách realizovaných v uplynulom 

školskom roku sa nachádza v prílohe. 

 

ŠKOLSKÉ KNIŽNICE 

Aj v tomto školskom roku sme doplnili knižničný fond o knihy  pre deti, zakúpené 

z prostriedkov získaných realizáciou projektu Od textov k činom. Dôsledne sa viedli povinné 

evidencie knižničných výpožičiek vždy podľa aktuálnych pokynov metodičky pre školské 

knižnice Rozálie Cenigovej.   

 

ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL 

Počas školského  roka až do prerušenia vyučovania  sme  realizovali  rôzne  aktivity  

na  podporu  zdravia a zdravého životného štýlu. Organizovali sme tiež podujatia pri 

príležitostiach rôznych svetových dní a aktivity na prevenciu obezity.   

Spolupracovali sme s organizátormi celoslovenskej kampane Biela pastelka. V škole sme 

zbierali plastové vrchnáčiky pre postihnutého chlapca z Hodruše-Hámrov. 

 

ĽUDSKÉ A DETSKÉ PRÁVA 

Realizovali sme olympiádu ľudských práv. Výchovu k ľudským právam v triede a 

škole sme usmerňovali tak, aby podporila hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj 

medziľudských vzťahov v demokratickej spoločnosti. Zdôrazňovali sme však, že ruka v ruke 

s právami idú  aj  povinnosti,  pretože  tu  stále zaznamenávame  značný  nesúlad  v 

predstavách a konaní našich žiakov. V našej škole je priaznivé multikultúrne prostredie 

školy. Žiaci – príslušníci iných kultúr – majú priestor na vlastnú realizáciu, zapájajú sa do 

všetkých aktivít rovnocenne s príslušníkmi majority. Často sú úspešní v umeleckých a 

športových súťažiach. V triedach triedni učitelia budovali sociálnu klímu, vytvárajúcu pocit 

bezpečia a tvorivej atmosféry. Zapojili sme sa aj do Detského činu roka. 
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BEZPEČNOSŤ A PREVENCIA 

Nezaznamenali sme žiadne zmeny v správaní žiakov, ktoré by poukazovali na 

porušovanie ich zdravého osobnostného vývinu, prípadne na zneužívanie. 

Výchovná poradkyňa v spolupráci s koordinátorkou protidrogovej prevencie  

organizovali besedy s tematikou prevencie sociálno-patologických javov. Všetci žiaci tiež 

boli znovu upovedomení o opatreniach na elimináciu šikanovania. 

Školské úrazy boli zapisované do knihy úrazov a následne nahlasované do 

celoslovenského registra školských úrazov. V školskom roku 2019/2020 bolo evidovaných 8 

školských úrazov. V kalendárnom roku 2019 boli úrazy odškodnené sumou 5 106,00€. 

Žiaci sa zapojili do súťaže mladých záchranárov a do výtvarnej súťaže CO 

spolupráca záchranných zložiek. Výsledky sa nachádzajú v časti I. i) Pri realizácii 

školských chemických pokusov nedošlo k žiadnemu úrazu ani nehode. 

Výchovná poradkyňa aktívne spolupracovala s CPPPaP Žarnovica a CŠPP Nová Baňa. 

Usmerňovala prácu koordinátorky pre žiakov so ŠVVP a spolupracovala s ňou. Dôkladne 

pripravila a zabezpečila hladký priebeh celoslovenského testovania T5-2019. Zabezpečila 

tiež dostatočné množstvo informácií o stredných školách žiakom IX. ročníka. Dôsledne 

dodržiavala pokyny pri vypĺňaní prihlášok na gymnáziá a stredné odborné školy.  

Podrobná správa o jej činnosti sa nachádza v prílohe. Testovanie T9-2020 bolo 

z dôvodu prerušeného vyučovania na školách zrušené. 

 

ŽIACI SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI A 

ŠKOLSKÁ INTEGRÁCIA 

Koordinátorka pre prácu so žiakmi so ŠVVP pravidelne aktualizovala dokumentáciu 

o žiakoch so ŠVVP. Aktívne spolupracovala s triednymi učiteľmi.  Jej správa je súčasťou 

prílohy. 

Na rok 2019 nám bol priznaný asistent učiteľa na 1,25 úväzok. Pedagogický asistent 

bol využívaný najmä pri práci s deťmi s mentálnym postihnutím.   

Pri hodnotení žiakov so ŠVVP sme dodržiavali Metodický pokyn č. 22/2011 a 

č. 19/2015 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov s mentálnym postihnutím. Dôsledne sme 

rešpektovali ideu začlenenia žiaka s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia do bežnej triedy 

ZŠ. Okrem slovenského jazyka a matematiky sa títo žiaci v ostatných predmetoch vzdelávali 

spolu s ostatnými žiakmi triedy s využitím výraznej redukcie učiva a posilnením pracovnej 

výchovy.  

Pri tvorbe IVVP sme postupovali individuálne podľa schopností a potrieb týchto 

žiakov.  

 

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE 

Vďaka nadštandardnému vybaveniu našej školy IKT boli vytvorené nadštandardné 

podmienky na implementáciu inovačných pedagogických stratégií s využitím IKT. Učebne 

boli využívané  na  100%,  a to  na  všetkých  predmetoch.  Žiaci  mali  možnosť  pracovať 

s internetom, rôznymi vzdelávacími programami, s programami na tvorbu prezentácií, videí, 

zaznamenávanie zvuku, obrazu. s interaktívnymi cvičeniami, a to už od I. ročníka. Zapojili 

sme sa do súťaže I-Bobor, výsledky súťaže sa nachádzajú v časti I. i). Prípady zneužitia PC 

počas vyučovacej hodiny sme takmer nezaznamenali.   Pokračovali sme v realizácii projektu 
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Elektronizácia vzdelávacieho procesu v regionálnych školách.  

Žiaci pracovali na vyučovacích hodinách s tabletmi. Bohužiaľ, stále nemáme spätnú 

väzbu, či celoslovenská databáza vzdelávacích materiálov, do ktorej sme prispeli aj my v šk. 

roku 2014/2015, je funkčná. 

Zatiaľ sa nám nepodarilo zapojiť do medzinárodného partnerstva škôl e-Twinning 

s cieľom   nadviazať    spoluprácu    európskych    škôl    prostredníctvom    využívania    IKT 

a komunikácie v cudzom jazyku.  

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ 

Umožnili sme deťom zo SZP navštevovať ŠKD s cieľom podporiť ich adaptáciu na 

školu a rozvíjať cieľavedomú a systematickú prípravu na vyučovanie. Možnosť navštevovať 

ŠKD žiakom z vyšších ročníkov z dôvodu absencie autobusového spojenia využili žiaci z V. 

ročníka.  

Vychovávateľky  zápasili  s nedisciplinovanosťou  rodičov  pri  dodržiavaní  termínu  

úhrady poplatku. Preto sme zaviedli platbu za ŠKD vopred, nie spätne za štvrťroky. Avšak 

ani toto opatrenie v jednotlivých prípadoch nepomohlo.  

Budeme hľadať ďalšie spôsoby, ako zlepšiť platobnú disciplínu rodičov. Poplatok za 

ŠKD  bol 5,00€/mesiac. Pre žiakov v hmotnej núdzi bol poplatok znížený o 50%, t. j. 2,50 

EUR/mesiac.  

 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ S MŠ 

Strava v školskej jedálni bola v súlade s požiadavkami na školské stravovanie. Vedúca 

ŠJ a pracovníčky sa pri výrobe jedál a nápojov riadili príručkou HACCP. Vedúca ŠJ 

pravidelne sledovala aktuálne informácie týkajúce sa školského stravovania na 

www.minedu.sk v časti Regionálne školstvo – Ďalšie úlohy plnené v oblasti regionálneho 

školstva – Školské stravovanie. Zdravá výživa bola propagovaná formou násteniek v školskej 

jedálni. Propagácia na webovom sídle školy sa realizovala formou zverejneného jedálneho 

lístka, kde rodičia mali možnosť posúdiť zloženie a kvalitu výberu jedál. Pri zostavovaní 

jedálneho lístka boli dodržané predpisy. 

Do programov „Školský mliečny program“ a „Program ovocie a zelenina do škôl“ sme 

sa nezapojili kvôli veľkej náročnosti realizácie, ktorá závisí aj od toho, či sa deti prihlásia a 

aj záväzne  a pravidelne  budú  odoberať  dané  produkty  a dodržiavať  platobnú  disciplínu. 

V našom  prostredí  máme  skúsenosti  s  „boom“-efektom  na  začiatku  takéhoto  programu 

a rýchlym poklesom záujmu.  

 

INÉ ÚLOHY 

Bol zrealizovaný zápis budúcich prvákov (zapísaných bolo 19 detí). Plavecký 

výcvik naplánovaný na máj 2019 nebol zrealizovaný z  dôvodu prerušeného 

vyučovania.  

Sledovali sme pravidelnosť školskej dochádzky. Sprísnenie podmienok uvoľňovania 

žiakov z vyučovania prinieslo výsledky, ale stále sme zaznamenávali benevolentný prístup 

rodičov pri uvoľňovaní svojich detí z vyučovania. Mnohí rodičia vnímajú požiadavku školy 

na bezodkladné oznámenie dôvodu neprítomnosti žiaka na vyučovaní za šikanovanie. 

V rámci OŽZ sme zorganizovali didaktické hry na I. stupni ZŠ,  je s e n nú  ( praktickú 

http://www.minedu.sk/
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aj teoretickú) č a s ť  ochrany života a zdravia na II. stupni.  L e t ná  č a s ť  a   cvičenia v 

prírode na II. stupni sa neuskutočnili z dôvodu prerušeného vyučovania.  

 

STAROSTLIVOSŤ O ZAMESTNANCOV 

Podporovali sme ďalšie vzdelávanie pedagógov a správnych zamestnancov ako súčasť 

ich kariérneho rastu s cieľom zvyšovania kvality výchovy a vzdelávania žiakov. Relaxačné 

pobyty a posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov sa neuskutočnili z dôvodu prerušeného 

vyučovania. 

 

VEDENIE ŠKOLY 

Vedenie školy dôsledne dodržiavalo zákony, vyhlášky a usmernenia týkajúce sa 

základných škôl. Všetky výkazy, hlásenia a objednávky boli zasielané presne a včas. Vedenie 

sa aktívne zúčastňovalo všetkých zasadnutí organizovaných RZ pri ZŠ s MŠ Župkov. Boli 

elektronicky objednané učebnice na školský rok 2020/2021.  

 

MATERIÁLNO-TECHNICKÁ ZÁKLADŇA   

Dôsledne sme kontrolovali starostlivosť o učebné pomôcky, zariadenie a majetok 

školy. Revitalizovali sme audiovizuálnu učebňu.  Nezaznamenali sme žiadne závažné 

poškodenie majetku školy. 

Prostriedky získané zo zberov a predaja výrobkov zhotovených žiakmi boli použité 

na nákup výtvarného materiálu a odmeny pre žiakov.  

 

PEDAGOGICKÉ RADY A PRACOVNÉ PORADY 

Pedagogické rady a pracovné porady boli realizované podľa ročného plánu práce. 

Počas školského roka sa realizovali aj mimoriadne pedagogické rady, na ktorých boli 

schvaľované individuálne začlenenia žiakov so ŠVVP. Z každej porady bola napísaná 

zápisnica. 
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ZHODNOTENIE PRÁCE V MATERSKEJ ŠKOLE ZŠ S MŠ ŽUPKOV 

 ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 

 

Do materskej školy v školskom roku 2019/2020 bolo prijatých 25 detí. Z toho 

12chlapcov a 13 dievčat. V tomto školskom roku sme mali 8 predškolákov. Dochádzka bola 

veľmi dobrá. Adaptačný proces najmenších detí bol dlhodobejší ako v minulom období.  

Väčšina detí, ktoré nastúpili do materskej škole neboli samostatné, nemali samoobslužné 

návyky. Ešte aj ku koncu školského roka máme 1 dieťa , ktoré sa počas dňa občas pociká . 

Spoluprácu s rodičmi hodnotím ako pozitívnu. Rodičia sa zaujímajú o výchovno-vzdelávacie 

výsledky svojich detí, spolupracujú s učiteľkami na triede, podieľajú sa na chode triedy, 

prispievajú rôznymi pomôckami. V tomto školskom roku hodnotím ako negatívum  slabší  

prístup rodičov ku zdravotnému stavu detí.  Predškoláci v tomto školskom roku nemohli 

absolvovať orientačnú skúšku pripravenosti na školu z dôvodu pandémie Covid-19 

 

Deti, ktoré sú  problematicky pripravené na zaškolenie v prvom ročníku s upozornením na 

problematické oblasti: 

Jedno dieťa  – rečové problémy, sigmatizmus, rotacizmus  

Jedno dieťa – pervazívna porucha vývinu (autizmus)  

V oblasti pedagogickej koncepcie sme dodržiavali pravidlá a hodnoty našej školy. Podľa 

Štátneho  vzdelávacieho programu sa v našej MŠ uplatňuje humanistický prístup učiteliek vo 

výchovno-vzdelávacom procese a poskytujeme všetkým deťom rovnakú šancu, aby mali pocit 

úspešnosti. V materskej škole je vytvorené prostredie, ktoré je neohrozené pre deti, pedagógov, 

rodičov i ostatných zamestnancov. Komunikácia je korektná a vzájomne otvorená. V rámci 

otvorených dní pre rodičov  sme v našej materskej škole mali tvorivé dielne:  

- Vianočné  tvorivé dielne, veľkonočné tvorivé dielne  

- Karneval (v spolupráci s rodičmi) 

- Putovná kniha (upevňovanie vzťahov rodič-dieťa, materská škola) 

- V spolupráci s MŠ (mikroregión Kľakovskej doliny hudobné rozprávky, hudobné 

koncerty, divadielka, športové podujatia) 

- Rozlúčka predškolákov  

- Deň Otcov (vyrábali darček pre ockov v MŠ) 

Pri výchovno-vzdelávacom procese využívame inovatívne metódy a formy práce   Snažíme sa 

deťom vytvárať príjemné prostredie materskej školy a podporujeme rozvoj medziľudských 

vzťahov. 

Oblasť materiálno-technického zabezpečenie 

V tomto školskom roku sme si doplnili do materskej školy nové didaktické pomôcky : 

 - trojvrstvové puzzle 

- stavebnice,  ktoré sú na rozvoj kognitívnych, perceptuálno – motorických, ale i sociálnych  

kompetencií 

- nové edukačné počítačové programy  

- novú skrinku  

- zabezpečili sme si aj sponzorsky  nové hračky,   
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Oblasť spolupráce ZŠ s MŠ s inými subjektmi nápomocnými MŠ 

Počas školského roka sme efektívne spolupracovali s CPPPaP Žarnovica. Dokazuje to aj naša 

spolupráca pri zisťovaní porúch detí. V triede máme dieťa s pervazívnou poruchou, kde sa táto 

diagnóza potvrdila  po absolvovaní psychologických vyšetrení. Pracuje s ním asistentka 

učiteľa. Spolupracujeme aj s logopedickou poradňou. Logopéd 1x ročne vykoná v našej 

materskej škole depistáž a na základe jej odporúčania deti s rodičmi pokračujú v nácviku 

správnej výslovnosti. V rámci spolupráce s inými materskými školami v mikroregióne 

Kľakovská dolina sme tento školský rok mali spoločné  

- divadelné predstavenie spolu so školákmi  

- Hudobná rozprávka v našej MŠ spolu s MŠ Hrabičov 

- dobrú spoluprácu máme aj  so žiakmi prvého ročníka ZŠ Župkov 

- Boli sme na vyučovaní prvákov 

- Žiaci nám predviedli ako sa pracuje na vyučovaní   

- Zápis predškolákov prebehol len písomne  

- Máme spoločné akadémie: vianočné, úcta k starším,  

- Upevňovanie ľudových tradícií (vianočné zvyky: Ondrej, Barbora, Mikuláš, Vianoce )  

- Varili sme opekance, piekli rôzne koláčiky, nepečené dobroty   

Oblasť reprezentácie a prezentácie MŠ 

Pravidelne počas celého školského roka sa snažíme prispievať príspevkami o dianí v materskej 

škole na webovej stránke ZŠ s MŠ. Podávame tam informácie o výchovno-vzdelávacích 

aktivitách, rôznych akciách. Naše deti sa zapájajú do rôznych výtvarných súťaží ako sú: Svet 

očami detí, Vesmír očami detí, Polícia,  

Výchovno-vzdelávací proces 

V školskom roku 2019/2020 sme využívali Štátny vzdelávací program. Pri výchovno-

vzdelávacom procese využívame týždenné plány, ktoré si tvorí každá učiteľka na daný týždeň. 

Pri výchovno-vzdelávacom procese a vzdelávacích  aktivitách využívame aj priestory školy : 

školskú knižnicu, kde sa deti v marci počas mesiaca knihy oboznamovali so školskou 

knižnicou, malú telocvičňu, ihrisko. Okolie materskej školy pri pobyte vonku a výchovno-

vzdelávacích aktivitách . Počas školského roka sme dodržiavali dohodnuté hodnoty školy 

a pravidlá správania sa, viedli sme k tomu aj deti materskej školy. Pri výchovno-vzdelávacích 

plánoch využívame základné pedagogické dokumenty: Štátny vzdelávací program , týždenné 

plány. Vedieme deti k humanizmu formou emocionálnej výchovy, aby deti už 

v predprimárnom veku vedeli prejavovať svoje pozitívne a negatívne city. V našej materskej 

škole zatiaľ nemáme prejavy intolerancie a rasizmu.  

Počas kontrolných činností vo výchovno-vzdelávacom procese u učiteľky v materskej škole 

sme sa zamerali na využívanie dostupných učebných pomôcok a didaktickej techniky vo 

výchovno-vzdelávacom procese, kde sa aj v pozitívnom smere zmenil proces výchovy 

a vzdelávania učiteľky materskej školy. Organizovali sme v materskej škole vzdelávanie 

Prírodovedno-technické, kde sa zúčastnilo viac ako 22 učiteliek z okolia ako napr. Tlmače, Žiar 

nad Hronom, Hrabičov, Rudno nad Hronom ai.  Materská škola má už ôsmy rok metodické 

združenie s okolitými materskými školami. Toto metodické združenie pracuje aktívne práve aj 

pri vymieňaní si didaktických pomôcok vzájomne a spolupráce v rôznych aktivitách.  
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Predčitateľská gramotnosť 

U detí v materskej škole rozvíjame predčitateľskú gramotnosť uplatňovaním metód 

predčitateľskej gramotnosti: 

- Slovná banka 

- Metóda lona 

- Odpisovanie 

- Maľované čítanie 

- Riadené čítanie 

- Rozvíjanie aktívnej slovnej zásoby 

- Dramatizácie 

- Prediktabilné čítanie 

- Tvorenie kníh 

Tieto metódy uplatňujeme v týždenných plánoch a sú zaradené v každom týždni. Okrem toho 

podporujeme deti v rozvíjaní komunikatívnych kompetencií formou rozprávania, učenia sa 

rôznych riekaniek, básní, vyčítaniek,  hádaniek a i. V rámci tohto programu spolupracujeme aj 

s logopédom, ktorý raz ročne navštívi deti v materskej škole a upozorní nás na poruchy 

výslovnosti. Po upovedomení rodičov si niektorý svoju povinnosť aj napriek tomu nesplnia 

a nenavštevujú pravidelne logopéda. Tento školský rok sme mali štyri deti, ktoré mali 

navštevovať logopedickú poradňu. Po upovedomení navštevovali logopédiu všetky deti 

pravidelne.  

Sociálne znevýhodnené prostredie 

V materskej škole nevytvárame žiadne oddelenie rómskych detí v dôsledku ich etnickej 

príslušnosti od ostatných detí. Môžem aj spoluprácu s rodičmi týchto detí  hodnotiť pozitívne. 

V tomto školskom roku sme nemali žiadne deti zo sociálne znevýhodneného prostredia.  

Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova 

Naša materská škola má zameranie na environmentálnu výchovu a tak kladieme pri výchovno-

vzdelávacom procese dôraz na environmentálnu výchovu k rozvoju osobnosti v prístupe 

k prírode a životnému prostrediu. Na školskom dvore sme dotvorili nové kútiky na rozvoj 

hrubej motoriky, kde sme využili odpadový materiál. Máme nato aj zamerané týždenné plány:   

- Október (tvorenie v spolupráci s rodičmi na tému Jeseň, Deň Jablka) 

- November  separovanie jeho dôležitosť a význam aktivita Vláčik Separáčik  (deti 

vytvárali z odpadového materiálu , návšteva separačného dvora v Župkove)  

- Zdravá výživa: tvorba smoothie, ovocný a zeleninových tanier, zeleninové nátierky  

- Pečenie koláčov, chleba, varili med z púpavy,  

- V spolupráci, environmentálne hry  

- Zber liečivých rastlín 

- Vynovili sme bylinkovú skalku, kde sme využili tiež odpadový materiál  

- Sadenie kvietkov 

- Zážitkovým učením   

- Vychádzky ku Kľakovskému potoku a pozorovanie živočíchov pri a v potoku 

- Pokusy so snehom, ľadom, tvorba dúhy, mrakov,  klíčenie a pozorovanie a i. 

Týmito aktivitami sa snažíme v deťoch podporovať a viesť ich k zdravému životnému štýlu, 

chráneniu prírody. 
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Knižnice 

Naša ZŠ s MŠ sa pravidelne každý rok zapája do aktivít na  Medzinárodný mesiac kníh. Tento 

školský rok sme sa tiež zapojili vytvárali v materskej škole vlastné aktivity na danú tému: 

(kreslili, vyrábali knihy, počúvali rozprávku, dramatizovali, divadielka v MŠ), navštevujeme aj 

školskú knižnicu v priestoroch školy. 

Zdravý životný štýl 

V materskej škole sa cez výchovno-vzdelávaciu činnosť a edukačné aktivity snažíme u detí 

posilňovať výchovu detí k zdravému životnému štýlu, pohybových aktivít, športových činností 

a to: 

- Športové a pohybové aktivity na školskom dvore 

- Vychádzky do okolia 

- Zber úrody (september, október) 

- Prednáška: starostlivosť o pacienta s úrazom  (deti zo ZŠ) 

- Deň jablka (pripravili si jablkový koláč) 

- Zdravý týždeň  príprava rôznych nátierok, smoothie, ovocné špízy a i. dobroty z ovocia 

a zeleniny  (aj z vlastnej úrody) 

- Zbieranie byliniek 

Ľudské a detské práva 

V materskej škole vytvárame deťom priaznivé prostredie k porozumeniu iným kultúram. 

Bezpečnosť a prevencia 

Naša materská škola spolupracuje s policajným zborom a to hlavne s Kpt. Ing. Silvia Filusová , 

ktorá robí deťom v našej MŠ prednášky o význame a bezpečnosti hlavne na cestách, ale 

i o význame bezpečnosti samotnej. Deti sa vo výchovno-vzdelávacom procese oboznamovali 

s ľudským telom a boli v učebni ZŠ, kde si mohli zážitkovou formou prezrieť ukryté dôležité 

funkcie nášho tela. V tomto školskom roku sme nemali žiadne školské a ani pracovné úrazy 

v materskej škole. 

Informačné a komunikačné technológie 

Využívame inovačné pedagogické metódy pri využívaní  IKT a rozvíjame deťom kompetencie 

v tejto oblasti: 

- Digitálna miestnosť (využívajú detské edukačné programy: Lienka, Začínam sa učiť, 

Detský kútik) 

- Hovoriace štipce 

- Digitálna kamera 

- Digitálny mikroskop 

- Interaktívna tabuľa 

- Včielka Bee-bot 

Snažíme sa stále naše digitálne pomôcky dokupovať a vynovovať stále novšími pomôckami.  

Iné úlohy 

V našej materskej škole dbáme o uplatňovanie hlavne zážitkového učenia 

- Výchovný koncert (hudobné nástroje) 

- Púšťanie šarkanov 

- Pokusy so živou a neživou prírodou 

- Starostlivosť o vtáčiky v zime 
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- Poznávanie práce ľudí  

- Mikuláš 

- Návšteva Koliba Riečky 

- Pozorovanie mláďat   

- Tvorivé dielne – remeslá  

SEPTEMBER 

 19. 9. 2019 bolo zrealizované rodičovské združenie , zúčastnilo sa 18 z 25 rodičov, 

boli oboznámení  so Štátnym vzdelávacím programom  a plánom práce MŠ, školským 

poriadkom 

 Zbierali zo školskej záhrady úrodu – černice, paradajky, zemiaky 

 Zbierali a sušili bylinky z vlastnej záhradky  

 Adaptácia detí prebiehala veľmi pomaly deti neboli vôbec samostatné   

OKTÓBER  

 Deň jablka ( strúhali, jedli, piekli, kreslili, čítali, piekli jablkovú tortu a i.) 

 Súťaž v spolupráci s rodičmi : téma Jablko všetci sa zúčastnili     

 Depistáž logopedičky  

 Čistenie školskej záhrady, zber úrody – návyk starostlivosti o prírodu 

 Lisovanie hrozna, ochutnávka čerstvo vylisovanej šťavy z hrozna  

 Pečenie zemiakov z našej úrody  

 Program pre starých rodičov v MŠ  

  NOVEMBER 

 Poznávali, triedili , rozlišovali  chuťou ovocie a zeleninu – pripravovali si vitamínové 

bomby, tvorili zdravé nátierky a smoothie 

 Učili sa separovať a triediť odpad – vytvorili ,,Vláčik separáčik, 

 Zúčastnili sme sa súťaže Ochranárik a Polícia očami detí  

 Beseda so žiačkami zo školy : Prvá pomoc pri malom úraze  

 Divadielko v telocvični v spolupráci so školou a škôlkarmi z Hrabičova  

 Návšteva v MŠ Hrabičov spojená s rozprávkou (divadielko) 

 Vystupovali pre Klub dôchodcov v Župkove  

DECEMBER                                                

 Pozorovali vplyv počasia na prírodu 

 Na Barboru vetvičky do vázy 

 Listy Ježiškovi 

 Do MŠ zavítal Mikuláš s darčekmi pre deti 

 Stavali a ozdobovali vianočný stromček 

 Tvorivé dielne v spolupráci s rodičmi  v MŠ: piekli trubičky, piekli medovníky, 

ikebany, z papiera, šili  

 V MŠ piekli opekance, ktoré si priravili a zjedli  

 Vianočná pošta dôchodcom – projekt vybrali nás a písali sme do Liptovského 

Mikuláša  

 Pripravili Vianočný príbeh – s názvom Vianočná tržnica  v SD   

 Divadelné predstavenie v MŠ: O Vianociach   
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JANUÁR 

 pozorovanie zmien v prírode – vychádzka ku potoku, hľadali stopy zvierat, kŕmili 

vtáčiky 

 Tvorili koláčiky pre vtáčiky 

 Robili pokusy so živou a neživou prírodou, pokusy s ľadom a vodou  

 Zimné hry (stavanie snehuliakov, sánkovanie, bobovanie) 

FEBRUÁR  

 Deti sa oboznamovali s prácou ľudí 

 Pečenie fašiangových dobrôt : fanky  

 Tvorba masiek 

 Návšteva hudobníkov v MŠ : huslista, harmonikár  

 Spoznávali povolania: navštívili nás krajčírka, kde si deti vyskúšali šitie, boli si piecť 

pizzu 

 Páranie peria a teta im porozprávala aj aký bol život voľakedy  ai. 

MAREC 

 Návšteva knižnice, v spolupráci s rodičmi ,,Putovná kniha“(čítanie doma s rodičmi 

a prednášanie pred deťmi na druhý deň) 

 Návšteva Župkovskej drevenice, kde sa deti oboznamovali zo životom ľudí 

v minulosti.  

 

Mimoriadna situácia: 

Vláda SR na svojom mimoriadnom zasadnutí (15.03.2020) schválila dôležité opatrenia 

na zabránenie šírenia nového koronavírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19. Bol 

vyhlásený núdzový stav od 16.03.2020 od 6.00. Núdzový stav bol ukončený dňa 15.06.2020. 

Mimoriadne prerušenie školského vyučovania: od 13.03.2020 do 01. 06.2020 (na základe 

rozhodnutia zriaďovateľa a rozhodnutia ÚVZ SR a MŠVVaŠ SR). 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu na základe opatrenia Úradu verejného 

zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020 rozhodnutím č. 2020/10610:1-A1030 z 26. 3. 2020 

mimoriadne prerušil školské vyučovanie v materských školách od 30. marca 2020 do 

odvolania. 

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu č. 2020/12033:2-A2110 

z 28. mája 2020 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 

bolo obnovené školské vyučovanie v materských školách. Na základe výsledkov monitorovania 

záujmu rodičov zriaďovateľ rozhodol o otvorení našej materskej školy, ktorá začala 

prevádzkovať od 01.06.2020 s počtom detí 15. Riaditeľka školy vypracovala Pokyny, 

upravujúce podmienky materskej školy na obdobie od 01. 06. 2020 do konca školského roku 

2019/2020 vo veciach: 

a) prevádzky a vnútorného režimu materskej školy do konca školského roku 2019/2020 

b) podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí. 
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Dokument bol vytvorený na základe Rozhodnutia Ministra 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 č. 2020/12033:1-A2110 a v súlade 

s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020. Zároveň 

vychádzal z materiálu vydaného MŠVVaŠ SR pri otváraní materských škôl (Organizácia a 

podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 – zo 

dňa 22. 5. 2020) a je v súlade s usmernením zriaďovateľa materskej školy. 

Následne boli vypracované dokumenty: „Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania 

materských škôl do konca školského roku 2019/2020 od 15. 6. 2020“ a „Organizácia a 

podmienky výchovy a vzdelávania materských škôl do konca školského roku 2019/2020 od 22. 

6. 2020“ v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutím ministra 

školstva, vedy, výskumu a športu. 

APRÍL 

MŠ Zatvorená  

MÁJ 

MŠ Zatvorená                 

JÚN 

 Maľovaná rozprávka pri príležitosti MDD (celý týždeň mali pirátske aktivity: maľovali, 

tvorili z papiera, piesku, hľadali poklad) 

 Rozlúčka predškolákov  

 Deň Otcov (tento rok len vyrábali darček pre ockov) 

 Výtvarné práce na tému ,, Leto“ 
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HODNOTENIE PRÁCE KOORDINÁTORA 

PRE OBLASŤ FINANČNÉHO VZDELÁVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 

 

Úlohy koordinátora pre oblasť finančného vzdelávania sú v súlade s Národným 

štandardom finančnej gramotnosti,  s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na školský rok 

2019/2020 a s Plánom práce školy. 

Cieľom finančnej gramotnosti na našej škole je zabezpečiť rozvoj spôsobilostí u žiakov, 

ktoré sú potrebné pre orientáciu v súčasnom finančnom svete. 

Jednotlivé témy na rozvoj finančnej gramotnosti sú realizované v rámci preberaného 

učiva vo vyučovacích predmetoch školy. Pri osvojovaní vedomostí žiaci nadväzujú na spoločné 

témy a medzipredmetové vzťahy v predmetoch jednotlivých vzdelávacích oblastí. 

Žiaci sa učia: 

- poznať hodnotu peňazí,  

- plánovať tok peňazí a hospodáriť s nimi v každodenných životných situáciách, 

- vedieť prijímať finančné rozhodnutia a finančnú zodpovednosť,  

- poznať fungovanie jednotlivca a rodín v ekonomickej oblasti, 

- poznať osobné a rodinné modely zabezpečenia životných potrieb, 

- poznať modely zabezpečenia jednotlivca a rodín peniazmi s uvedením príkladov 

extrémov,  

- vedieť pochopiť otázky bohatstva a chudoby. 

Harmonizácia štandardu finančnej gramotnosti sa  realizuje v súlade s medzinárodnou normou 

pre klasifikáciu vzdelávania ISCED nasledovne:    

 ISCED  1/Úroveň 1, 

  ISCED  2/Úroveň 2. 

Koordinátor v rámci svojej činnosti: 

- metodicky usmerňoval učiteľov v oblasti finančnej gramotnosti, 

- na podporu výučby finančnej gramotnosti využíval centrálny informačný portál 

MŠVVaŠSR, kde sú sústredené všetky dôležité dokumenty, pomocné materiály 

a odkazy 

www.iedu.sk/vseobecne_informacie/financna_gramotnost/Stranky/default.aspx, 

- využíval informácie z portálu www.vzdelavanie.jasr.sk, www.viacakopeniaze.sk,  

www.fininfo.sk, 

- pri príležitosti Svetového dňa sporenia sa v našej škole uskutočnili rôzne aktivity na 

podporu finančnej gramotnosti. Finančná poradkyňa VÚB Žiar nad Hronom, pani 

Denisa Prôčková, žiakom vysvetlila výhody ukladania svojich peňazí do banky, 

hovorila o výhodách platenia kartou, vysvetlila žiakom rozdiel medzi kreditnou a 

debetnou platobnou kartou. Deviataci si pre mladších žiakov pripravili zaujímavé 

prezentácie, skladačky a pracovné listy na tému sporenia, 

- v rámci projektu Od textov k činom sa žiaci zúčastňovali mimoškolských aktivít klubu 

finančníkov pod názvom „Od železnej hrivny po euro“, ktorých cieľom je zlepšiť 

matematickú a finančnú gramotnosť žiakov. Žiaci vyhľadávali informácie o vývine 

platidiel na internete, získali informácie o charakteristických znakoch na bankovkách 

a minciach. Nájdené informácie triedili a spracovávali. Výstupom žiakov bol plagát, 

žiaci 9. ročníka začali tvoriť „rodomenu“.  

http://www.iedu.sk/vseobecne_informacie/financna_gramotnost/Stranky/default.aspx
http://www.vzdelavanie.jasr.sk/
http://www.viacakopeniaze.sk/
http://www.fininfo.sk/
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HODNOTENIE PRÁCE KOORDINÁTORA ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY      

V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 

 

Počas celého školského roka sme pracovali podľa plánu ENV, ktorý je v súlade s POP 

na školský rok 2019/2020, s Plánom práce školy, Plánom MZ a ŠKD. 

Environmentálna výchova je súčasťou tematických plánov jednotlivých predmetov.  

Úlohy v oblasti environmentálnej výchovy sú zamerané na rozvíjanie vedomostí, 

zručností a postojov žiakov v tejto oblasti. 

Pri plnení úloh environmentálnej výchovy sme využívali rôzne metódy a formy práce – 

besedy,  zbery, tvorba ekologických plagátov, zapájanie sa do výziev Recyklohier. 

Každý mesiac sme sa venovali jednej téme. K nej sme zhotovili nástenku s výzvami pre 

triedy našej školy. Naša práca je vždy zameraná na ochranu životného prostredia a jeho 

skrášlenie. D žiakoch sa snažíme vytvárať a posilňovať vzťah k živej prírode. Žiaci pracovali 

s informáciami získanými z internetu, televízie, dennej tlači. Pri práci sme využívali odpadový 

materiál na tvorbu nových predmetov (k Veľkej noci, Vianociam, Recyklorúško).  

Plán bol doplnený aktivitami, ktoré nám boli zaslané v priebehu školského roka  

z RECYKLOHIER.   

Na škole opäť prebiehal zber starých mobilov, malých elektrospotrebičov, bateriek, 

vrchnáčikov z pet fliaš.  

Aktivity: 

- Zber papiera, 

- Úprava okolia školy, 

- Zdravé stravovanie, 

- Zdravie z prírody, 

- Šetríme energiou, 

- Starostlivosť o izbové rastliny (kvety v triedach) 

- Turistické vychádzky, 

- Tvorivé dielne, 

- Nekupuj, adoptuj (nástenka o živote útulkoch), 

- Voda, ovzdušie, pôda 

Veľa akcií sa nerealizovalo z dôvodu prerušenia vyučovania na školách. 
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HODNOTENIE PRÁCE INKLUZÍVNEHO TÍMU 

 

Úlohy inkluzívneho tímu sú v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi na 

školský rok 2019/2020 a s Plánom práce školy. 

Náplň práce koordinátora inkluzívneho tímu tvorí prílohu Plánu výchovného poradcu. 

Koordinátor v rámci svojej činnosti: 

- počas roka aktualizoval dokumentáciu o integrovaných - začlenených žiakoch a žiakoch 

so ŠVVP, 

- v spolupráci s výchovným poradcom informoval triednych učiteľov a ostatných 

pedagógov školy so závermi CPPPaP, CŠPP 

- v spolupráci s triednymi učiteľmi a ostatnými vyučujúcimi diskutoval o vhodnom 

prístupe k  integrovaným/začleneným žiakom, usmerňoval pri tvorbe ich 

individuálnych výchovno – vzdelávacích programov, 

- priebežne sledoval stránku www.statpedu.sk, kde sa nachádza metodické usmernenie 

pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením vzdelávaných 

v školskej integrácii, pokyny k výchove a vzdelávaniu detí a žiakov so SZP, žiakov 

s poruchami správania sa a učenia, ale aj nadaných žiakov, 

- prehodnotenie integrácie sa v tomto školskom roku na základe usmernenia hlavného 

hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným 

koronavírusomSARS-CoV-2 neuskutočnilo. Sporné prípady sa prekonzultovali s 

príslušným CPPPaP, CŠPP telefonicky alebo prostredníctvom mailovej komunikácie. 

K dátumu 20.06.2020  bolo v škole 36 žiakov s IVVP (5 nadaných, 5 začlenených žiakov 

s ľahkým mentálnym postihnutím) integrovaných, ktorí sa vyučujú podľa individuálneho 

výchovno-vzdelávacieho plánu, pričom sa dodržujú pokyny a odporúčania príslušného 

poradenského zariadenia. Zo SZP je 5 žiakov, pričom sa u týchto žiakov zohľadňujú ich 

potreby. S cieľom skvalitnenia práce žiakov IVVP a ŠVVP asistent učiteľa pracoval s týmito 

žiakmi podľa potreby a vopred dohodnutého rozvrhu.  
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HODNOTENIE ČINNOSTI KOORDINÁTORA ŽIACKEHO PARLAMENTU 

 

V roku 2019/2020 som pracovala podľa plánu práce vytvoreného na začiatku školského 

roku. Žiaci z druhého stupňa si zvolili dvoch zástupcov za každú triedu. Títo žiaci sa 

zúčastňovali pravidelných mesačných zasadnutí a taktiež sa podieľali na úprave plánu práce, 

príprave a organizácii aktivít z plánu práce ale aj iných školských akcií podľa potreby.  

Zástupcovia tried boli zodpovední za odovzdanie informácií zo zasadnutí svojím spolužiakom.  

 Spolupracovali sme taktiež s triednymi učiteľmi a vychovávateľkami ŠKD. Aktivity, 

ktoré uskutočnené neboli sa nerealizovali z objektívnych dôvodov. Celkovú prácu žiackeho 

parlamentu hodnotím pozitívne. 

 

 

VYHODNOTENIE PRÁCE PROTIDROGOVÉHO KOORDINÁTORA 

 

V tomto školskom roku sa v rámci protidrogovej prevencie uskutočnili nasledovné aktivity: 

 zorganizovanie darovania krvi  za pomoci žiakov našej školy  

 zorganizovanie zberu papiera 

 turistické aktivity – výstup na Vtáčnik, turistika na Ostrovicu, návšteva hradu Víglaš 

a turistický výstup na Chopok 

 zapojenie sa do športového dňa 

 návšteva neziskovej organizácie  Samaritánky v Žarnovici pri príležitosti Októbra, 

mesiaca úcty k starším 

 športové turnaje – florbal, volejbal a futbal 

 zorganizovanie Behu mieru 

 návšteva hradu v Bojniciach – Vianoce na zámku 

 „Daruj toľko lásky, ktorá sa zmestí do škatule od topánok“, návšteva Domova 

sociálnych služieb v Žiari nad Hronom, spojená s darovaním darčekov a krátkym 

kultúrnym programom 

 účasť na futbalovom zápase v Bratislave pod hlavičkou Slovan deťom 

 monitorovanie miest, kde obyvatelia obcí nelegálne hromadia odpad 

 jarné upratovanie obce Župkov a Horné Hámre 

 vytváranie a distribúcia letákov o nelegálnych skládkach odpadu v obciach 

 návšteva plavárne v Banskej Štiavnici 

 beseda s pracovníčkou Regionálneho úradu verejného zdravotníctva zo ZH p. 

Malatincovou na tému Zdravá výživa a Škodlivosť fajčenia 

 karneval pre žiakov prvého stupňa 

 návšteva umelej ľadovej plochy v obci Hodruša Hámre 

  návšteva  filmového  predstavenie v Banskej Bystrici v predvianočnom období 

V rámci realizácie niektorých aktivít som spolupracovala s ŠKD a výchovnou poradkyňou. 

Aktivity boli realizované do 13. 3. 2020, do prerušenia vyučovania. Prevažná väčšina aktivít 

bola realizovaná v čase mimo vyučovania, čím bol splnený ich cieľ a to zmysluplné trávenie 

voľného času žiakov. V tomto školskom roku sme v priestoroch areálu školy nezaznamenali 

u žiakov  konzumáciu žiadnych návykových látok. 
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SPRÁVA   VÝCHOVNÉHO A KARIÉRNEHO   PORADCU 

 

  Činnosť výchovného a kariérneho  poradcu vychádzala z plánu práce na šk. rok 

2019/2020 a z harmonogramu úloh programu Proforient  k prijímaciemu konaniu na stredné 

školy pre školský rok 2020/2021. 

1. Práca so začlenenými žiakmi, so žiakmi so špeciálnymi  výchovno-vzdelávacími 

potrebami a žiakmi s nadaním. 

Na základe psychologických a špeciálno-pedagogických vyšetrení bolo v školskom roku 

2019/2020  individuálne začlenených 36 žiakov, 5 žiakov so ŠVVP a 5 žiakov s nadaním. 

Prehodnotenie integrácie sa v tomto školskom roku na základe usmernenia hlavného 

hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným 

koronavírusomSARS-CoV-2 neuskutočnilo. Sporné prípady sa prekonzultovali 

telefonicky.  

2. Profesionálna orientácia a usmerňovanie predbežného záujmu žiakov o stredoškolské 

štúdium. 

Výchovná  poradkyňa postupovala podľa celoštátneho harmonogramu prijímania na 

stredné školy v šk. Roku 2020/2021 . Žiaci  9. ročníka a ich rodičia boli o aktuálnom stave 

a možnostiach stredoškolského štúdia informovaní prostredníctvom  individuálnych 

konzultácií. Údaje o záujme na SŠ  boli priebežne aktualizované a odosielané  školskému 

výpočtovému stredisku v Banskej Bystrici. Deviataci sa zúčastnili  WORKSHOPU na  SOŠ 

Žarnovica, kde sa prezentovali SŠ z regiónu. Podrobnejšie  informácie  o SŠ získali  na burze 

stredných škôl STREDOŠKOLÁK v Žiari nad Hronom a od výchovných poradcov, ktorí robili 

medzi deviatakmi nábor. (Gymnázium F. Švantnera N. Baňa, SOŠ technická Tlmače, SOŠ 

strojárske Hliník nad Hronom).  

Test HIERARCHIE  ZÁUJMOV, IQ TEST a OSOBNOSTNÝ DOTAZNÍK si urobilo 

16  žiakov v 9. ročníku. Po ich spracovaní a vyhodnotení  nasledoval konzultačný deň pre 

žiakov a rodičov, kde sa žiaci dozvedeli, aký typ strednej školy by bol pre nich vyhovujúci.  

Pomocou  testovacích nástrojov  COMDI a KOMPOSYT usmerňovala VP žiakov v oblasti 

profesijnej orientácie od 8. ročníka.  Žiaci si zakladajú svoje osobné portfóliá, v ktorých si 

zaznamenávajú svoju kariérovú cestu. 

6 prihlášok bolo  odoslaných na školy, kde sa vykonávala talentová skúška, ostatné 

prihlášky  boli odoslané v papierovej podobe v súlade s platnou  legislatívou v apríli 2020. 

Tradičné prijímacie pohovory nahradilo prijímacie konanie, v ktorom na základe kritérií 

vydaných Ministerstvom školstva SR boli žiakom vypočítané body z koncoročného 

vysvedčenia 8. ročníka a polročného vysvedčenia 9. ročníka. Stredné školy na základe nimi 

vydaných kritérií a rešpektujúc nariadenia MŠ SR oznámili poštou, na výveske, alebo 

elektronicky prijatie resp. neprijatie žiaka podľa dosiahnutého počtu bodov z vysvedčení, ale aj 

predmetových olympiád. Zákonný zástupca žiaka bol následne povinný oznámiť strednej škole 

záväzné nastúpenie, resp. nenastúpenie žiaka do 1. ročníka. 

Na zvolené SŠ boli prijatí všetci žiaci 9. ročníka, 1 žiačka v druhom kole prijímacích 

pohovorov. Z dvoch žiakov hlásiacich sa na 8-ročné gymnázium vyhovel kritériám prijatia 1 

žiak 5. ročníka. 

V tomto školskom roku odchádza zo ZŠ s MŠ Župkov spolu 17 žiakov 9. ročníka a 1 

žiak 5. ročníka a 2 žiačky 8. ročníka. 
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V máji  žiaci ôsmeho ročníka odoslali cez edupage VP predbežný záujem o stredné 

školy. K 30. júnu 2020  boli v programe Proforient odoslané na ŠVS v B. Bystrici vstupné 

podklady žiakov 8. ročníka a žiakov nižších ročníkov, ktorí končia povinnú školskú dochádzku 

na ZŠ v školskom roku 2020/2021. 

 

Rozmiestnenie žiakov 9. , 8. a 5. ročníka  

 

3. Testovanie žiakov, diagnostiky, besedy 

V školskom roku 2019/2020 sa 17 žiakov 9. ročníka (100%) zúčastnilo projektu  

KOMPARO, ktorý je zameraný na zisťovanie vedomostnej úrovne z matematiky, slovenského 

jazyka a literatúry. 

 

 

 

 

 

 

Gymnáziá spolu dievčatá 

Gymnázium M. Rúfusa,  Žiar nad Hronom                           3 2 

Gymnázium M. Rúfusa – 8. ročné  štúdium, ZH                        1 0 

Gymnázium F. Švantnera, Nová Baňa 1 1 

Ekonomické, obchodné, hotelové SOŠ spolu dievčatá 

SOŠ obchodu a služieb Nová Baňa                                           3 2 

Súkromná OA  Žiar nad Hronom                           2 2 

SOŠ hotel. služieb. a obchodu, Žiar nad Hronom 1 1 

SOŠ hotel. služieb. a obchodu, Zvolen 1 1 

SŠ s umeleckým zameraním spolu dievčatá 

SOŠ odevná Trenčín, odevný dizajn 1 1 

Zdravotnícke SŠ spolu dievčatá 

SZŠ Zvolen 1 1 

Ostatné SOŠ 

                                  
spolu dievčatá 

SOŠ lesnícka, Banská Štiavnica 1 0 

SOŠ Žarnovica                               3 2 

Súkromná SOŠ Hliník nad Hronom 1 0 

PGaSA Žiar nad Hronom 1 1 

                             Spolu 20 14 
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VÝSLEDKY   KOMPARO 

9. ročník 

 

VÝSLEDKY  -  TESTOVANIE 5 - 2019  

5. ročník 

 

Výchovná  poradkyňa spolupracovala v oblasti prevencie sociálno-patologických javov 

v živote mládeže s koordinátorkou primárnej prevencie drogových závislostí a žiaci 5. – 9. 

ročníka sa zúčastnili besied, prednášok, exkurzií: 

 exkurzia žiakov 9. ročníka – Energoland Mochovce 

 pred vianočnými prázdninami si žiaci 5. až 9. ročníka  pozreli film Hodinárov 

učeň v kine Cinemax Banská Bystrica 

 beseda o duálnom vzdelávaní pre žiakov – 8. a 9. ročníka 

 

4. Vzdelávanie 

 účasť na pracovných poradách v CPPPaP v Žarnovici 

 regionálny workshop o SŠ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Predmet Celoslovenský priemer v 

% 

Priemer žiakov ZŠ s MŠ 

Župkov v % 

Percento 

testovaných tried v 

SR, ktoré dosiahli 

horší výsledok ako 

naši žiaci 

M 49,7 45,6 30,8 

SJL 61,7 73,3 75,9 

Predmet Celoslovenský priemer v 

% 

Priemer žiakov ZŠ s MŠ 

Župkov v % 

Rozdiel priemeru 

úspešnosti oproti 

národnému 

priemeru 

M 63,4% 60,3% - 3,1 

SJL 64,8% 60,4% - 4.4 
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ZÁUJMOVÉ ÚTVARY 

 

V školskom roku 2019/2020 pracovali v škole záujmové útvary financované zo 

vzdelávacích poukazov a záujmové útvary realizované v rámci projektu Od textov k činom. 

 

Záujmové útvary realizované zo vzdelávacích poukazov 

 

Názov Vedúci krúžku 

Bystré hlavičky Mgr. Mária Kováčová 

Pohybové hry I. Mgr. Peter Hlavačka 

Pohybové hry II. Mgr. Peter Hlavačka 

Futbal - prípravka Mgr. Peter Hlavačka 

Hudobno-tanečný krúžok Mgr. Katarína Maslenová,  

Mgr. Mária Tabernausová 

Cvičenia zo slovenského jazyka Mgr. Iveta Tomášová 

Matematika trochu inak Mgr. Jaroslava Žabková 

Pohybové hry Mgr. Lenka Jančoková 

Výtvarný krúžok Mgr. Eva Matejová 

Počítačový krúžok Ing. Dušan Herko 

English club Mgr. Veronika Lehotská 

Loptové hry Ing. Dana Strihovská 
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SPRÁVA O REALIZÁCII ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU POČAS 

MIMORIADNEHO PRERUŠENIA ŠKOLSKÉHO VYUČOVANIA  

V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 

 

V čase prerušeného vyučovania  v čase mimoriadnej situácie sa Základná škola 

s materskou školou v Župkove riadila Usmernením k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov 

základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom 

roku 2019/2020 uverejnenom MŠVVaŠ na www.minedu.sk. 

Na webovom sídle školy bola verejnosť pravidelne informovaná o organizácii a podmienkach 

výchovy a vzdelávania v našej škole.   

Počas prvej fázy zatvorenia škôl, teda od 16. 3. 2020 do 29. 3. 2020, prebiehalo 

vzdelávania žiakov podľa zaužívaného rozvrhu (úlohy sa neposielali na výchovné predmety). 

Niektorí vyučujúci zadali žiakom prácu na dva týždne, napr. v pracovných zošitoch či 

pracovných listoch; iní posielali úlohy cez EduPage.  

Od 30. 3. 2020 bol podľa odporúčaní MŠVVaŠ upravený rozvrh nasledovne:  

I. stupeň  

I. – II. ročník 8 hodín týždenne (M, SJL, AJ, Prvouka) 

III. – IV. ročník 9 hodín týždenne (M, SJL, AJ, P, V) 

II. stupeň 

pondelok – BIO, SJL; utorok – NJ, ON, MAT; streda – ANJ (5. roč.), D, CH; štvrtok – SJL, I, 

F; piatok – MAT, GEO, ANJ (6. – 9. roč.).  

Na webe školy boli uverejnené pokyny k domácemu vzdelávaniu a návody pre žiakov, 

ako pracovať napr. na www.alf.sk; www.bezkriedy.sk; www.interativitataktik.sk. Hlavným 

komunikačným kanálom medzi učiteľmi a žiakmi sa stal edupage. Tí, ktorí nemajú kontá na 

edupage, dostávali zadania mailom, cez messenger, príp. sms. Niektorým žiakom boli PL 

doručené aj osobne. Žiaľ, mali sme aj takých žiakov, ktorí neposkytli svojim učiteľom žiadnu 

spätnú väzbu. Oni a ich rodičia nereagovali ani na svojich triednych učiteľov, preto sa nedalo 

zistiť, v čom je problém (technické zázemie, nezáujem o výuku,...) 

Počas prerušenia vyučovania na školách boli jednotliví členovia PK v kontakte. 

Koordinovali napr. časy hodín v aplikácii zoom, odovzdávali si skúsenosti, rady, informácie 

o jednotlivých žiakoch a pod.  

Od 1. 6. 2020 nastúpili do školy traja piataci. Tvorili skupinu so štvrtákmi. Vyučovanie 

prebiehalo v 4 triedach (1. – 5. ročník) formou blokov, témy sú zapísané v e-TK. 

Pred návratom zamestnancov, detí a žiakov od 01.06.2020 boli zamestnancom vydané 

ochranné pracovné pomôcky (rukavice, rúška, štíty, dezinfekcia).   

Školská jedáleň bola od 01.06.2020 v prevádzke. Strava sa pripravovala len pre žiakov, 

ktorí boli fyzicky prítomní na vyučovaní. Stravovanie detí v jedálni ZŠ prebiehalo po skupinách 

podľa časového harmonogramu tak, aby bol časový priestor na dezinfekciu jedálne medzi 

jednotlivými skupinami.  

 

 

 

 

 

http://www.minedu.sk/
http://www.alf.sk/
http://www.bezkriedy.sk/
http://www.interativitataktik.sk/
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SPRÁVY MZ A PK O DIŠTANČNOM VYUČOVANÍ POČAS OBDOBIA  

OD 16. 3. 2020 DO 19. 6. 2020 

 

Konkrétne skúsenosti jednotlivých učiteľov – formy, metódy, hodnotenie žiakov, 

aktivita žiakov, účasť žiakov na vzdelávaní 

 

Mgr. Betková 

Slovenský jazyk a literatúra I. ročník 

Počas prerušeného vyučovania som s rodičmi komunikovala prostredníctvom EduPage, mail, 

messenger, wiber a WhatsAp, SMS. Žiaci mali pracovné zošity, v ktorých mali predpísané 

dátumy, takže presne vedeli zadania na konkrétny deň. Ďalší pracovný zošit som žiakom 

distribuovala osobne, čo som využila na osobnú komunikáciu so žiakmi a ich rodičmi. 

Vyučovacie on-line hodiny som realizovala denne prostredníctvom aplikácie ZOOM. Týchto 

hodín sa zúčastňovalo 8 žiakov I. ročníka. Spätnú väzbu som mala od všetkých žiakov. Žiaci 

do 13. 3. 2020 nemali žiadne známky (sumatívne hodnotenie sa realizuje na štvrťrok), preto 

boli na konci II. polroka hodnotení slovom „absolvoval“. 

Prvouka II. ročník 

Okrem vyučovania on-line hodín prostredníctvom aplikácie ZOOM som vytvárala pre žiakov 

krátke vzdelávacie videá, ktoré som zverejňovala na Youtube. Žiaci pracovali s učebnicou, 

vypracované zadania posielali na EduPage, mail, messenger, WhatsApp. Mohli využiť aj 

bezplatný prístup na webové sídlo TAKTIK – Hravá prvouka. Tam mohli riešiť on-line 

cvičenia. Spätnú väzbu som mala od všetkých žiakov. Žiaci do 13. 3. 2020 mali dostatok 

známok, preto mohli byť na konci II. polroka klasifikovaní, pričom bola zohľadnená ich práca 

počas prerušeného vyučovania. 

 

Mgr. Boháčová 

Matematika 1. ročník   

Žiaci 1. ročníka v rámci dištančného vzdelávanie počas karantény v matematike prebrali 

sčitovanie a odčitovanie v obore do 20 bez prechodu cez desiatku. Úlohy im boli zadávané 

cez EduPage, Email,  a tím, ktorí nemali pripojenie na internet cez SMS, MMS a aj 

telefonickým rozhovorom.  Pri nových typoch úloh si žiaci v správe našli aj slovný komentár, 

prípadne odporučenie, aby žiak, ktorý to potrebuje, použil aj názornú pomôcku, napr. pri 

sčitovaní a odčitovaní - 20 dielikov lega spojených do dvoch stĺpcov po desať (rozlišovanie 

desiatok a jednotiek). Preberané učivo si precvičovali aj v programe Alf, ktorý im ponúkal 

bezprostrednú spätnú väzbu. Žiaci riešili úlohy v pracovnom zošite z matematiky, nebolo treba 

nič doma tlačiť. Vypracované strany rodičia odfotili a ako prílohu posielali na kontrolu buď cez 

EduPage, Email, alebo ako MMS. Po kontrole prišla rodičom i žiakom správa, či cvičenia boli 

vypracované správne, prípadne, čo treba doplniť alebo opraviť. Všetci žiaci spolupracovali 

s vyučujúcim a riešili zadané úlohy. Žiaci mali v týždni 2 hodiny matematiky. Žiaci do 13. 3. 

2020 mali len jednu známku a za obdobie karantény nebolo možné získať relevantné podklady 

na hodnotenie a klasifikáciu, boli za 2. polrok 2019/2020 hodnotení slovom absolvoval. 

Prvouka 1. ročník 

Žiaci 1. ročníka v rámci dištančného vzdelávanie počas karantény v prvouke prebrali tematický 

celok Živočíchy a Rastliny. Úlohy im boli zadávané cez EduPage, Email, a tím, ktorí nemali 
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pripojenie na internet cez SMS, MMS a aj telefonickým rozhovorom. Pri novom učive si žiaci 

v správe od učiteľ našli aj slovný komentár, prípadne prílohu s informáciami, ktoré bolo treba 

hľadať na internete, alebo v encyklopédiách a nie všetci mali doma pripojenie na internet. 

Preberané učivo si precvičovali aj v programe Alf, ktorý im ponúkal bezprostrednú spätnú 

väzbu. Žiaci riešili úlohy v pracovnom zošite z prvouky, ktorý im vyučujúci, pri dodržaní 

hygienických požiadaviek, priniesol domov. Vypracované strany rodičia odfotili a ako prílohu 

posielali na kontrolu vyučujúcemu buď cez Edupage, na Email, alebo ako MMS. Po kontrole 

prišla rodičom i žiakom správa, či cvičenia boli vypracované správne, prípadne, čo treba 

doplniť alebo opraviť. Všetci žiaci spolupracovali s vyučujúcim pri riešení zadaných úloh. Žiaci 

mali v týždni 1 hodinu prvouky. Žiaci do 13. 3. 2020 mali len jednu alebo dve známky, niektorí 

žiadnu známku a za obdobie karantény nebolo možné získať relevantné podklady na hodnotenie 

a klasifikáciu, boli za 2. polrok 2019/2020 hodnotení slovom absolvoval. 

 

Mgr. Jančoková 

Matematika 2. ročník 

Od 16. 3. som začala s učením na diaľku prostredníctvom mnou vytvorených pracovných listov, 

cvičení z učebnice alebo úloh z pracovného zošita. Žiakom som to zadávala cez edupage našej 

školy, alebo MMS. Deti mi to posielali na kontrolu tiež týmito spôsobmi. Snažila som sa ich 

povzbudzovať v práci, pochváliť správne riešenia a poukázať vhodnou formou na chybné 

výpočty. Ak vôbec nevedeli pochopiť, nafotila som im svoje riešenie a nech si porovnajú so 

svojím. Niektorí mi to poslali znova na kontrolu, čo bolo dobré pre nich, lebo boli hneď 

upozornení a vedeli, čo urobili zle. Od mája som zaradila aj  online vyučovanie 1-krát v týždni, 

niekedy 2-krát cez zoom aplikáciu. Používala som ju najmä pri opakovaní učiva, pri riešení 

slovných úloh, písala som aj ja a ukazovala na kameru. Nie vždy bol však dobrý signál. Dôležité 

učivo – sčítanie dvojciferných čísel spamäti a písomne som napísala na papier aj s 

komentovaním jednotlivých krokov, odfotila a poslala deťom a rodičom. Niektorí pochopili 

hneď, niektorým pomohli rodičia. Potom sme to precvičovali a venovala som sa najmä obsahu 

z odporúčaní ministerstva školstva. Pri práci online som používala riadený rozhovor, 

vysvetľovanie, individuálny prístup. Pri zadávaní úloh prostredníctvom EduPage som sa držala 

individuálneho prístupu k dieťaťu, niektorým šikovnejším žiakom som pri nesprávnych 

riešeniach odporučila, nech si sami hľadajú chybu, niektorým som chybu povedala a vysvetlila, 

prečo to má byť tak a nie podľa ich spôsobu riešenia.  

Slovenský jazyk a literatúra 2. ročník 

Od 16. 3. som začala s učením na diaľku prostredníctvom mnou vytvorených pracovných listov, 

cvičení z učebnice alebo úloh z pracovného zošita Hravá slovenčina z vydavateľstva TAKTIK. 

Žiakom som to zadávala cez edupage našej školy, alebo MMS- kami. Deti mi to posielali na 

kontrolu tiež týmito spôsobmi. Snažila som sa ich povzbudzovať v práci, pochváliť správne 

vypracovanie, písmo, úhľadnosť  alebo peknú kresbu, poukázať vhodnou formou na chyby. 

Niektorí mi to poslali znova na kontrolu, čo bolo dobré pre nich, lebo boli hneď upozornení a 

vedeli, čo urobili zle. Od mája som zaradila aj  online vyučovanie 1- krát v týždni, niekedy 2- 

krát cez zoom aplikáciu. Nechodilo mi na online hodiny veľa detí, väčšinou som úlohy posielala 

cez edupage. Používala som aplikáciu zoom najmä pri čítaní, dávala som otázky na 

porozumenie, pri písaní diktátov, doplňovačkách, písala som aj ja a ukazovala na kameru. Nie 

vždy bol však dobrý signál. Potom sme to precvičovali a venovala som sa najmä obsahu z 
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odporúčaní ministerstva školstva. Pri práci online som používala riadený rozhovor, 

vysvetľovanie, individuálny prístup. Pri zadávaní úloh prostredníctvom edupage som sa držala 

individuálneho prístupu k dieťaťu, niektorým šikovnejším žiakom som pri nesprávnych 

riešeniach odporučila, nech si sami hľadajú chybu, niektorým som chybu povedala a vysvetlila, 

prečo to má byť tak a nie podľa ich spôsobu riešenia.  

Všetci žiaci mi posielali úlohy, niektorí pravidelne niektorí len občas. Ďakujem za pomoc 

rodičom, ktorí sa deťom venovali počas tohto obdobia.  

 

Mgr. Valušková Kurková 

Výučba počas mimoriadnej situácie prebiehala v 3. A triede podľa odporúčaní MŠVVaŠ.  

Postupovali sme podľa odporúčaných tém v jednotlivých predmetoch.  

Slovenský jazyk a literatúra 

Venovali sme sa čítaniu knihy od G. Futovej Čo učky nevedia. O prečítanom sme diskutovali, 

pripravovala som PL, ktoré žiaci vypracovali a posielali na kontrolu. Žiaci skúšali aj tvoriť 

vlastné pokračovanie príbehu. Po práci s knihou sme čítali povesti a rozprávky a hľadali sme 

spoločné a rozdielne znaky. Žiaci, s ktorými som pracovala cez ZOOM, čítali nahlas 

a odpovedali na položené otázky. Ostatní vypracovávali PL. 

Z gramatického učiva sme sa informatívne zoznamovali so slovnými druhmi, vypracovávali PL 

a v textoch sme sa pokúšali jednotlivé slovné druhy hľadať. Venovali sme sa opakovaniu  učiva 

o vybraných slovách a učiva z celého tretieho ročníka. Využívala som prácu s PL, s textom, 

s obrázkami. Žiaci vypracovávali aj tvorivé úlohy. 

Matematika 

Pokračovali sme v riešení úloh v PZ – robili sme výber úloh, aby žiak príklady zvládol, 

precvičovali sme násobilku, slovné úlohy jednoduché aj zložené, začali sme s premenami 

jednotiek dĺžky. Venovali sme sa presnému meraniu dĺžky úsečiek, merali sme obvody 

obdĺžnika a štvorca – zariaďovali sme si izbu. Venovali sme sa priestorovej predstavivosti. 

Podľa plánov sme stavali ohrady na hrádzach a skúšali sme aj postavené stavby zakresliť do 

plánu.   

Prírodoveda 

Na hodinách prírodovedy sme získavali predstavy o životnom cykle rastlín. Založili sme si dva 

projekty, ktoré budeme vyhodnocovať až v septembri alebo októbri. Žiaci si pestujú vlastné 

stromy zo semienok, ktoré si získali z ihličnanov alebo listnáčov. Zisťujeme, ako dlho trvá 

vypestovať sadenicu stromu, ktorý sa už môže vysadiť do prírody. Pestujeme zemiaky 

v nádobách. Našim zámerom je zistiť, či sa dajú plodiny pestovať aj na malej ploche. Na 

hodinách sme si zopakovali stavbu tela rastlín a podmienky ich života. Spoznávali sme liečivé 

aj jedovaté rastliny, správnu životosprávu a význam vody. Tvorili sme plagáty a žiaci fotili 

zaujímavosti a zvieratá v okolitej prírode.  

Vlastiveda 

Skúmali sme krajinu v našej obci a najbližšom okolí.  Pozorovali sme, aké zmeny prebiehajú 

a aký vplyv má človek na svoje okolie. Žiaci posielali fotky zo svojich výletov a vychádzok 

s rodičmi po okolí, aby sme spoznávali našu dolinu a krajinu. K tým najkrajším zážitkom a 

miestam podávali aj opis – výklad. Učili sme sa orientovať na mape a porozumieť jej. 

Vypracovali vlastný plán svojej farmy, vo svojej vlastnej obci aj s popisom. Porovnávali sme 

rôzne druhy máp – turistické, automapy, cyklomapy, plány miest. 
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Žiaci sa do práce zapájali podľa svojich možností. Väčšina cez internet, edupage, ZOOM. Žiaci, 

ktorí nemali túto možnosť, sa so mnou spájali pomocou mesengera, SMS správ alebo 

telefonicky – 6 žiakov. Využívali sme aj Facebook a WhatsApp.  

Prvé dva týždne sme si zvykali na tento systém práce, aby sme sa dokázali zladiť. Žiaci 

dostávali zadania formou prezentácií, PL, fotografií, odkazov na internetové stránky.  

Po otvorení školy som pracovala s 9 žiakmi v triede a popoludní dištančne cez ZOOM so 

žiakmi doma. Každý deň sme si zadali tému, podľa ktorej sme pracovali a tvorili úlohy. Žiaci 

sa dopĺňali - vytvárali spoločné plagáty, spoločne robia projekty. O výsledkoch sa vzájomne 

informujú.  

Žiakov som hodnotila priebežne slovne a označovaním počtu chýb. Žiaci sa učili hodnotiť svoju 

prácu aj samostatne – posielala som im na druhý deň správne riešenia, kde sa mohli 

skontrolovať. Posielali mi len počty a popis chýb.   

 

Mgr. Matejová 

Počas mimoriadnej situácie prebiehalo vyučovanie od 16. marca a v mesiaci apríli podľa 

pôvodného rozvrhu okrem vyučovania výchov. Vyučovali sa predmety SJL, M, AJ, V, P. 

Pokračovala som vo vyučovaní učiva podľa plánov. 

Podľa Usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov ZŠ počas mimoriadneho 

prerušenia školského vyučovania z 28. 4. 2020 boli vymedzené oblasti vzdelávania a zmenil sa 

aj obsah vzdelávania a týždenná záťaž žiakov. Od mája 2020 sa zmenil rozvrh, a rozsah hodín 

výučby – u štvrtákov to bolo 9 hodín do týždňa. 

Od 1. júna 7 žiakov 4. ročníka navštevovali vyučovanie v škole, ostatní žiaci pokračovali 

v domácej výučbe. 

Podľa usmernenia som minimalizovala preberanie nového učiva, žiaci si osvojovali len 

ťažiskové učivo štvrtého ročníka. 

V matematike žiaci pokračovali v práci v pracovnom zošite. Úlohy som vyberala. 

V slovenskom jazyku som učivo prebrala, najmä základné pojmy. Potom som sa zamerala na 

čítanie s porozumením rôznych textov. 

V prírodovede sme pokračovali ďalej v pracovnej učebnici. Zamerala som sa aj na opakovanie. 

V anglickom jazyku to bolo predovšetkým osvojenie si novej slovnej zásoby. Žiakom som 

posielala aj linky na stránku, aby si mohli texty aj vypočuť, no problém bol v tom, že nie 

všetkým žiakom sa dala stránka otvoriť. 

Úlohy som žiakom posielala cez EduPage. Bola to väčšina žiakov, s ktorými som takto 

komunikovala. Žiaci mi urobené úlohy posielali opäť cez EduPage, nie všetkým sa to však dalo. 

Niektorým žiakom potom rodičia posielali urobené úlohy  cez e-mail, Viber, WhatsApp, MMS. 

Podobne aj ja s ostatnými rodičmi som komunikovala cez e-mail, SMS, telefonicky.  Niektorí 

rodičia, ktorí nemali ani takúto možnosť, mi poslali vypracované úlohy v zošite. Niektorým 

žiakom sa posielali pracovné listy.  No so všetkými rodičmi som bola v telefonickom kontakte 

v prípade otázok mojich alebo ich. Ďalšou formou učenia boli aj video hovory s niektorými 

žiakmi. 

Hodnotenie: Vypracované úlohy žiakov som skontrolovala a napísala pochvalu, v prípade, že 

úloha bola vypracovaná správne alebo upozornila na chybu, ktorú dieťa urobilo.  
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Mgr. Bištuťová 

SJL, NJ, D           

Od 16. marca 2020 prebieha dištančná forma vyučovania. Najskôr som zisťovala, či 

majú všetci žiaci  prístup na internet, ako sa s každým spojiť a doručiť mu učebný materiál so 

získaním  spätnej  väzby. V ročníkoch 6. – 9. nemali prístup k internetu priemerne dvaja žiaci 

v triede a úroveň ich počítačovej gramotnosti je nízka. Pri týchto žiakoch som sa snažila 

nadviazať kontakt sprostredkovane cez spolužiakov alebo telefonicky s rodičmi, nie vždy so 

želateľným výsledkom. 

Pri výučbe som najviac využívala zadávanie úloh cez edupage. Žiaci dostávali deň 

vopred zo SJaL, NJ a D pracovné listy s pokynmi, čo si majú naštudovať v učebnici alebo 

priloženej prezentácii. Vždy mali niekoľko tvorivých úloh na výber – vyjadriť názor, navrhnúť 

riešenie, porovnať minulosť so súčasnosťou , odkaz pre budúce generácie, vytvoriť ilustráciu 

k učivu (D, LV, NJ), písať denník v tejto mimoriadnej situácii... Každý žiak dostal hneď spätnú 

väzbu, ako sa mu podarilo vypracovať úlohy, kde urobil chybu. Niektorým som - udeľovala 

pochvaly za aktivity navyše – kresby, príbehy, predmety vyrobené k uč. látke (LV,D). 

Používala som slovné hodnotenie, pri testoch úspešnosť v percentách. Na upevňovanie učiva 

mali žiaci zadávané úlohy cez Zborovňu – virtuálnu knižnicu, Alfa. Učivo z literatúry 

a dejepisu si dopĺňali sledovaním televízneho  vysielania na RTVS. 

Spätná väzba od žiakov v % 

 

Mgr. Anton Buchel 

GEO, VLA 

Žiakom som posielal pravidelne v piatky cez školskú stránku (edupage) pracovné listy. 

Pracovné listy obsahovali poznámky, ktoré si žiaci mohli doplniť z učebnice; pomocné videá, 

ktoré som žiakom našiel na internete, ako aj geografické hry na upevnenie učiva a opakovanie.  

Žiakom, ktorí nemajú prístup k IKT som zasielal textové správy na telefón.  

On-line hodiny začali v júni, hlavne sme opakovali a preberali doteraz naštudované učivo.          

4. ročník, vlastiveda  

49% odovzdaných DÚ/PL 

5. ročník, geografia 

42% odovzdaných DÚ/PL                            Priemerná účasť na online hodinách 36%. 

32% odovzdaných projektov k 15.6 

6. ročník, geografia 

46% odovzdaných DÚ/PL    Priemerná účasť na online hodinách 46%. 

54% odovzdaných projektov k 15.6 

7. ročník, geografia 

40%  odovzdaných DÚ/PL               Priemerná účasť na online hodinách 50%. 

65%  odovzdaných projektov k 15.6 

ži
ac

i 

 6. A 6. B 7. A 8. A 9. A 

SJaL D D NJ D SJaL NJ NJ 

aktívni v online výučbe 86% 79% 78% 80% 75% 66% 58% 69% 

zapájali sa minimálne - 7% 7% 10% 10% 15% 16% 23% 

vôbec sa nezapájali 14% 14% 15% 10% 15% 19% 26% 8% 
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8. ročník, geografia 

26%  odovzdaných DÚ/PL                Priemerná účasť na online hodinách 37%. 

70% odovzdaných projektov k 15.6 

9. ročník, geografia 

41%  odovzdaných DÚ/PL                Priemerná účasť na online hodinách 53%. 

59% odovzdaných projektov k 15.6 

Percentá sú počítané z celej triedy, počítal som aj žiakov, ktorí nemohli odovzdávať 

DÚ/PL alebo sa zúčastňovať online hodín z technických dôvodov. Viacerí žiaci neodovzdali 

všetky PL. Niektorí sa mi ozvali, že im žiaden PL neprišiel. Vždy dostali dostatok času na 

vypracovanie úloh, resp. doplnenie neodovzdaných úloh.  

Kritéria hodnotenia: 

• Známky žiakov do 13. 3. 2020 

• Známka v 1. polroku 2020 

• Aktivita na hodinách v škole do 13. 3. 2020 

• Vypracovávanie pracovných listov (zasielané online – edupage)  

• Účasť na online hodinách  

• Koncoročný projekt (prezentácia v powerpoint, word, plagát)  

Tematické celky na zopakovanie v školskom roku 2020/2021: 

So žiakmi všetkých ročníkov sme cez online vyučovanie (pracovné listy, online hodiny, 

vzájomná komunikácia) prešli takmer všetkými tematickými celkami.  

Témy, ktoré treba zopakovať:  

5. ročník 

Aké bude počasie? (učebnica Geo 5. roč. strany 54 - 55) 

Rozmanité krajiny Zeme (učebnica Geo 5. roč. strany 56 - 60) 

6. ročník  

Opakovanie Ázia (učebnica Geo 7. roč. strany 102 - 103) 

7. ročník 

Zhrnutia Európy: 

Severná Európa (učebnica Geo 8. roč. strany 85 – 86) 

Južná Európa (učebnica Geo 8. roč. strana 98) 

Juhovýchodná Európa (učebnica Geo 8. roč. strana 111) 

Východná Európa (učebnica Geo 8. roč. strana 119) 

8. ročník 

Rozdiely medzi regiónmi Slovenska (učebnica Geo 9. roč. strany 62 – 63)  

 

Mgr. Martina Gáborová 

SJL, DEJ 

 Na začiatku dištančného vzdelávania som zisťovala, aké majú žiaci možnosti 

a podmienky na prácu. Pomohla som riešiť žiakom i rodičom technické otázky týkajúce sa 

edupage, práce v programe alf, práce na bezkriedy.sk; vytvorila som návody, ktoré som 

poskytla žiakom. Postupne sa systém našej spolupráce ustálil. Žiaci, ktorí nemali prístup na 

internet alebo edupage, dostávali zadania formou sms správ, messengera či mailov. Úlohy som 

zadávala deň dopredu. Zo začiatku to boli najmä cvičenia v programe alf, cvičenia na 

bezkriedy.sk, pracovné listy. Tí, ktorí nemajú internet, pracovali najmä s cvičeniami v učebnici. 



51 
 

Na vysvetlenie nového učiva som nahrala krátke videá. Na LV som využívala nahrávky 

z archívu RTVS, ale aj živé vysielanie Rádia Junior. Využila som aj nahrávky diktátov, ktoré 

pripravili známe mediálne tváre. Zadávala som aj tvorivé úlohy – tvorba slohov, básní, kresby, 

hodnotenie historických udalostí a pod. V rámci LV sme aj robili ilustrácie, žiaci kreslili, ako 

si predstavujú hlavných hrdinov. Od začiatku apríla som začala vyučovať cez aplikáciu zoom. 

Úlohy na kontrolu mi posielali už iba tí žiaci, ktorí nemohli byť online. Problémy boli 

s nedostatočným internetovým signálom, chýbajúci softvér, niektorí žiaci nemajú PC či 

notebook. Pri zadávaní úloh som zohľadňovala možnosti žiakov.  

 

 

 

 

Na preskúšanie som navrhla z dejepisu 2 žiakov z VIII. A a 2 žiakov z IX. A. 

Témy zo SJL, ktoré bude treba vysvetliť a upevniť: 5. ročník – slovná zásoba, spisovný 

a nespisovný jazyk, opis pracovnej činnosti; 6. ročník – základné vetné členy dvojčlennej vety, 

prisudzovací sklad. Témy z dejepisu boli prebrané podľa odporúčaní MŠVVaV. Do 

záverečného hodnotenia som zo SJL brala do úvahy: 1. prácu a známku z I. polroka; 2. prácu 

a známky do 16. 3. 2020; 3. aktivitu počas domáceho vzdelávania; 4. výsledky tvorivých aktivít 

žiakov; 5. podmienky na domáce vzdelávanie jednotlivých žiakov. 

Klasifikácia dejepisu v deviatej triede mala rovnaké kritériá. V piatej a ôsmej triede sme nemali 

dostatok známok do 16. 3., preto som hodnotila formou absolvoval/neabsolvoval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ži
ac

i 

 5. A 6. B 8. A 9. A 

SJaL D SJ D D 

zoom  68% 68% 85% 48% 59% 

pravidelné posielanie 

vypracovaných úloh 

12% 12% 7% 22% 12% 

minimálne sa zapájali 9% 9% - 7% 18% 

vôbec sa nezapájali 9% 9% 7% 22% 12% 
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Ing. Dušan Herko - informatika 

 

 

 

Mgr. Peter Hlavačka 

ON 

Vyučovanie občianskej náuky prebiehalo dištančnou formou prostredníctvom stránky edupage 

– formou správ. 

Žiakom som zasielal pripravené prezentácie z nového učiva. Ich vedomosti z nového učiva som 

si preveroval formou pracovných listov, tajničiek, domina, tak ako sme mali zaužívané aj pred 

krízovou situáciou. Po prebratých dvoch učivách si žiaci zopakovali vedomostí  formou testu – 

pracovného listu.  

Zapojenie žiakov v percentách. 

6. ročník – 6. A – 92 % 

                  6. B – 78 % 

7. ročník – 7. A – 76 % 

8. ročník – 8. A – 72 % 

9. ročník – 9. A – 66 % 

Celkovo 77 % žiakov sa do vyučovacieho procesu zapojilo. 

 

Mgr. Lenka Jančoková 

M 

Od 16. 3. som začala s učením na diaľku prostredníctvom mnou vytvorených pracovných listov 

a úloh z pracovného zošita. Žiakom som to zadávala cez edupage našej školy, niektorým 

mailovou poštou alebo MMS-kami. Deti mi to posielali na kontrolu tiež týmito spôsobmi. 

 

Informatika - 

vyhodnotenie 

domácich úloh 

 

Trieda 

Počet 

žiakov  

triede 

Počet 

žiakov, 

ktorí 

odovzdali 

aspoň 1 

DÚ 

Percentuálna 

účasť v danej 

triede 

Deti z iných 

tried 

Spolu percentuálna účasť 

s 

integrovanými/nadanými 

žiakmi 

 
5 23 7 30,43 1 29,17 

 
6. A 14 6 42,86 0 42,86 

 
6. B 14 8 57,14 1 60,00 

 
7 20 9 45,00 2 45,45 

 
8 26 9 34,62 1 37,04 
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Snažila som sa ich povzbudzovať v práci, pochváliť správne riešenia a poukázať vhodnou 

formou na chybné výpočty. Ak vôbec nevedeli pochopiť, nafotila som im svoje riešenie a nech 

si porovnajú so svojím. Niektorí mi to poslali znova na kontrolu, čo bolo dobré pre nich, lebo 

boli hneď upozornení a vedeli, čo urobili zle. Od mája som zaradila aj  online vyučovanie 1-

krát v týždni – zoom aplikácia. Používala som ju najmä pri vysvetľovaní geometrického učiva 

– obvody, osová a stredová súmernosť, grafy,... ak bolo potrebné, písala som aj ja a ukazovala 

na kameru. Nie vždy bol však dobrý signál alebo niektorým nevyhovovalo tempo, potrebovali 

dlhší čas. Dôležité učivo, delenie 1 a 2-cif. číslom, som napísala na papier a j s komentovaním 

jednotlivých krokov delenia, odfotila a poslala deťom a rodičom... niektorí pochopili hneď, 

niektorým pomohli rodičia. Potom som sa venovala najmä obsahu z odporúčaní ministerstva 

školstva. Pri práci online som používala riadený rozhovor, vysvetľovanie, individuálny prístup. 

Pri zadávaní úloh prostredníctvom edupage som sa držala individuálneho prístupu k dieťaťu, 

niektorým šikovnejším žiakom som pri nesprávnych riešeniach odporučila, nech si sami 

hľadajú chybu, niektorým som chybu povedala a vysvetlila, prečo to má byť tak a nie podľa ich 

spôsobu riešenia.  

Všetci žiaci mi posielali úlohy, niektorí pravidelne niektorí len občas. Ďakujem za pomoc 

rodičom, ktorí sa deťom venovali počas tohto obdobia.  

 

Mgr. Mária Kováčová 

asistentka učiteľa 

Asistentky učiteľa sa počas prerušenia vyučovania venovali štyrom žiakom druhého stupňa. 

Spôsob vyučovania a našej vzájomnej komunikácie sme prispôsobili možnostiam 

a preferenciám žiakov. Prebiehalo to predovšetkým na báze samostatnej domácej práce žiakov, 

kde sme im cez internet (FB, mail)  alebo osobne posielali stručné vysvetlenie učiva a zadania 

pre ich samostatnú prácu. Následne žiaci poslali spätne fotky s vypracovanými zadaniami, ktoré 

sme opravili a vyhodnotili. Žiakom bola poskytnutá aj možnosť online vyučovacích hodín, 

ktorú využíval jeden žiak.  

 

Mgr. Veronika Lehotská 

AJ 

 Na začiatku PL na rôzne témy – čítanie s porozumením. 

 Potom pokračovanie v preberaní učiva ďalej – učebnica/PZ, kde posielali DÚ na 

kontrolu. 

 ZOOM hodiny, kde sme preberali znovu tie témy, čo sa učili sami doma. 

 Možnosť dobrovoľných DÚ, prípadne PL navyše. 

 Online kvízy na rôzne témy; piesne na upevnenie slovnej zásoby pre menších; online 

cvičenia; PPT ako kvíz; online pexeso. 

 „Projekty“ z učebnice – moja izba, moja krajina, známi ľudia... 

 Upevňovanie učiva s tretiakmi a piatakmi – obrázkový diktát, slovná zásoba roztriedená 

podľa abecedy, tvorenie príbehov pomocou obrázkovej kocky. 

Zapájanie sa žiakov do vzdelávacieho procesu: 

3. ročník  

- 50% neustále, či už v posielaní PL na kontrolu alebo ZOOM vyučovania 
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- 20% sa zapájalo sporadicky 

- 30% bez akejkoľvek spätnej väzby 

5. ročník  

- 70% neustále, či už v posielaní PL na kontrolu alebo ZOOM vyučovania 

- 30% bez akejkoľvek spätnej väzby 

6. A  

- 70% neustále, či už v posielaní PL na kontrolu alebo ZOOM vyučovania 

- 15% sa zapájalo sporadicky 

- 15% bez akejkoľvek spätnej väzby 

6. B  

- 80% neustále, či už v posielaní PL na kontrolu alebo ZOOM vyučovania 

- 20% bez akejkoľvek spätnej väzby 

7. ročník  

- 75% neustále, či už v posielaní PL na kontrolu alebo ZOOM vyučovania 

- 10% sa zapájalo sporadicky 

- 15% bez akejkoľvek spätnej väzby 

8. ročník 

- 40% neustále, či už v posielaní PL na kontrolu alebo ZOOM vyučovania 

- 60% bez akejkoľvek spätnej väzby 

9. ročník 

- 60% neustále, či už v posielaní PL na kontrolu alebo ZOOM vyučovania 

- 40% bez akejkoľvek spätnej väzby 

Súčasť hodnotenia žiakov za druhý polrok – hlavne počas domáceho vyučovania, šk. roku 

2019/2020: 

- miera zapájania sa do domáceho vyučovania online, 

- účasť na ZOOM hodinách, 

- odovzdávanie PL, vypracovanie PZ, referátov prípadne iných cvičení podľa zadania, 

- frekvencia odovzdávania domácich úloh, 

- známky v elektronickej žiackej knižke za druhý polrok pred začatím domáceho 

vyučovania. 

Témy, ktoré sa nestihli prebrať a je potrebné ich zapracovať do plánov v budúcom šk. 

roku: 

3. ročník  

- str. 78 po 99 – prebraté online – dané témy/lekcie bude potrebné preopakovať, 

- od strany 100, t.j. koniec 13. lekcie – nedobraté učivo. 

5. – 8. ročník 

- piata lekcia – prebratá online – danú slovnú zásobu a gramatické tvary bude potrebné 

preopakovať, 

- šiesta lekcia – nedobraté učivo. 

9. ročník 

- piata a šiesta lekcia – prebraté online, vysvetlené boli všetky hlavné gramatické útvary 

z daných lekcií a taktiež vypracované cvičenia potrebné na upevnenie vedomostí. 
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Ing. Dana Strihovská 

B, CH, F 

 počas domáceho vzdelávania  si žiaci hlavne praktickou činnosťou overovali objekty 

a javy z prírody; 

 analyzovali informácie o objektoch a javoch z prírody a okolia; 

 pozorovali deje, zaznamenávali údaje a vyhodnocovali ich; 

 vyššie uvedené vzdelávacie ciele predmetu plnili konkrétnym pozorovaním rastlín, 

živočíchov, žiaci uskutočnili jednoduché biologické, chemické a fyzikálne experimenty 

v domácich podmienkach; 

 rozvíjali si bádateľské spôsobilosti, riešili problémy z viacerých prírodopisných oblastí, 

precvičovali si schopnosti formulovať hypotézy, tvoriť závery a zovšeobecnenia, 

interpretovať údaje, zdokonaľovali si manuálne a technické zručnosti, získavali 

pozitívny vzťah k ochrane svojho zdravia a životného prostredia; 

 získané vedomosti si precvičovali a upevňovali formou pracovných listov, cvičení 

v programe alf, využívali pracovné zošity TAKTIK; 

 mali možnosť pracovať s rôznymi výukovými programami planéta vedomostí, 

digiskola, fenomény sveta, IT akadémia; 

 žiaci sa mali možnosť učiť na online vyučovacích hodinách; 

 žiaci, ktorí online hodiny nenavštevovali  pracovali podľa pokynov a posielali určené 

veci na skontrolovanie. Bola poskytnutá spätná väzba, aby si mohli prípadné nedostatky 

opraviť a docvičiť; 

 žiakom, ktorí nemali prístup na internet a ozvali sa, som posielala veci cez mobilný 

telefón; 

 hneď od začiatku dištančného vzdelávania som žiakom poskytla aj mailovú adresu, tiež 

som im hneď na začiatku napísala, že ak niečo nebudú vedieť, treba mi poslať telefónne 

číslo a veci preberieme telefonicky, telefonovala by som im naspäť, takže by si nemíňali 

vlastné minúty; 

 mnohým som na začiatku posielala aj zadania na ich mailovú adresu, pretože  ešte 

nemali prístup na edupage; 

 na začiatku sme riešili problémy takého charakteru, že žiaci nevedeli ako poslať veci na 

skontrolovanie, nevedeli ako sa dostať do alfa, do TAKTIKU, heslá do bezkriedy, toto 

všetko sme si  telefonicky vyjasnili, kto mal záujem, takže nikto sa nemôže vyhovárať, 

že nevedel, že sa mu nedalo, pretože som bola prístupná akejkoľvek forme komunikácie 

so žiakmi; 

 do tematických plánov na budúci školský rok nie je potrebné zapracovať žiadne učivo  

 učivo bola prebraté, podľa požiadaviek na výkonový štandard  štátneho vzdelávacieho 

programu ( ten základ čo je v štandardoch, žiaci, ktorí sa vzdelávania zúčastňovali 

zvládli, overovala som si to PL zameranými na opakovanie  a na online hodinách) 

 do záverečného hodnotenia predmetu u žiakov budem brať do úvahy známku na 

polroku, známky do prerušenia vzdelávania, ďalej včasnosť a pravidelnosť posielania 

vecí na skontrolovanie,  snahu žiaka  ak nastali nejaké problémy, tieto spoločnými 

silami so mnou vyriešiť, v biológii vyhotovenie herbára,  v biológii, chémii a fyzike 

vytvorenie  záverečného projektu,  robenie pokusov v domácich podmienkach a ich 
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vyhodnotenie, taktiež vypracovávanie tvorivých úloh, tajničiek, domín, ktoré boli 

žiakom  pridelené. 

Zapojenie žiakov do domáceho vyučovania: 

Piaty ročník: biológia 

 8 žiakov, čo je 36% sa nezapájalo vôbec, prípadne raz, či dvakrát, ostatní 64% pracovali 

pravidelne, vždy odovzdávali všetko načas, aj sa zúčastňovali online vyučovania, mali 

nachystané pomôcky 

Šiesty ročník: fyzika, biológia 

 2 žiaci, žiadna komunikácia 

 2 žiaci, začali spolupracovať po mesiaci vzdelávania 

 1 žiak, pracoval len občas, a aj to až po 1,5 mesiaci domáceho vzdelávania 

 ostatní pracovali celý čas, pravidelne, väčšinu posielali pridelené zadania v stanovenom 

termíne a väčšina z nich sa zúčastňovala aj online vyučovacích hodín, 

 ak sa žiaci, ktorí chodievali na online hodinu, hodiny nezúčastnili, vždy poslali veci na 

skontrolovanie 

 78 % žiakov sa zúčastňovalo online vyučovania 

Siedmy ročník: fyzika, biológia a chémia 

 3 žiaci, žiadna komunikácia 

 2 žiaci nepravidelná, takmer žiadna spolupráca, začali až potom ako boli na stránke 

školy zverejnené kritéria hodnotenia, a ani potom to nebolo pravidelné 

 70% chodievalo na online vyučovanie, hoci niektorí nie vždy a nie pravidelne a nebolo 

to z objektívnych dôvodov a títo neposielali ani veci na skontrolovanie, neplnili si svoje 

povinnosti, tak ako mali 

Ôsmy ročník: fyzika, chémia, biológia 

 6 žiaci žiadna spolupráca 

 8 žiaci nepravidelná spolupráca, z toho 3 takmer vôbec 

 ostatní pracovali na 100 %, ak niečo nesplnili, vždy sa dopredu ospravedlnili a udali aj 

vážny dôvod 

 40% žiakov sa zúčastňovalo online hodín 

Deviaty ročník: fyzika, chémia, biológia  

 5 žiakov buď žiadna, alebo úplne minimálna spolupráca, za celý čas si splnili svoje 

povinnosti raz alebo dvakrát (a to v rámci fyziky, chémie a biológie spoločne) 

 3 žiaci nepravidelná spolupráca 

 ostatní pracovali pravidelne 

 10 žiakov, 58 % sa zúčastňovalo online vyučovania, z toho 8 pravidelne 

 

Mgr. Iveta Tomášová 

SJL 

7. ročník – 19 žiakov 

Žiaci sa začali doma vzdelávať od 29.3.2020. 

Úlohy mali zadávané prostredníctvom facebooku, mesengeru, EduPage, mobilných správ, e-

mailu a alfa. Žiačke, ktorá nemala prístup na internet, boli odoslané pracovné listy. 
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V mesiacoch marec – apríl si žiaci opakovali získané vedomosti a osvojovali si nové vedomosti 

o neplnovýznamových a neohybných slovných druhoch – spojky. V máji si osvojovali nové 

vedomosti a zručnosti z tematického celku Skladba – predmet, príslovkové určenie a zhodný 

prívlastok.  

V mesiaci jún dostávali žiaci úlohy väčšinou na opakovanie získaných vedomostí a zručností. 

Žiaci pracovali aj s literárnymi textami, riešili úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

a tvorivosti. 

Od septembra 2020 bude potrebné do TVVP zapracovať tematické celky:  

 Skladba (rozvíjacie vetné členy, vety podľa zloženia a vety podľa členitosti). 

 Tvorba projektu v tíme. 

Zapojenie žiakov 

Do domáceho vzdelávania za zapojilo 84,2 % žiakov 7. ročníka. Dvaja žiaci vyriešili dvakrát 

za celé obdobie domáceho vzdelávania  iba jednu časť úloh v alfovi, 1 žiak sa zapájal 

sporadicky a od 1 žiaka nemám spätnú väzbu.  

Zapojení žiaci dostávali spätnú väzbu s vysvetlením, čo mali v úlohe správne a čo vypracovali 

nesprávne. Opravu chybných úloh mi viacerí neposielali, i napriek tomu, že som ich k tomu 

vyzývala. 

Hodnotenie žiakov 

Do 31. 3. 2020  boli žiaci hodnotení známkami. Od apríla som žiakov hodnotila pochvalou za 

vypracované úlohy.  

Podkladom hodnotenia boli vypracované zadania, krátke štylistické práce, jazykové prejavy 

(posolstvá), transformácia textu, tvorivé úlohy, literárne hry, riešenie hádaniek a riešenie úloh 

v Alfovi. 

Návrh na preskúšanie 

Troch žiakov navrhujem na preskúšanie zo SJaL do 31. 8. 2020. 

 

9. ročník – 17 žiakov 

Dňa 13. 3. 2020 odchádzali žiaci deviateho ročníka domov so 4 prípravnými testami. Od 16. 3. 

2020 mi ich posielali na kontrolu formou e-mailu, mobilných správ, EduPage, facebook-u, 

messengera. 

V mesiacoch marec – máj si žiaci zadanými úlohami upevňovali získané vedomosti zo slovných 

druhy, gramatických kategórií, skladby, ale aj zo štylistiky (jazykové štýly a slohové postupy). 

Na základe kritérií tvorili krátke štylistické texty a jazykové prejavy. Žiaci pracovali aj 

s literárnymi textami, prostredníctvom ktorých si rozvíjali čitateľskú gramotnosť a tvorivosť.  

V júni si prostredníctvom pracovných listov a úloh v alfovi preopakovali a upevňovali získané 

vedomosti a zručnosti. 

Zapojenie žiakov 

Do domáceho vzdelávania sa v mesiaci marec zapojili všetci 17 žiaci. Od apríla  nepracovali 3 

žiaci, 4 žiaci pracovali nepravidelne. Zapojení žiaci dostávali spätnú väzbu s vysvetlením, čo 

mali v úlohe správne a čo vypracovali nesprávne. Opravu chybných úloh väčšina deviatakov 

opätovne  posielala na kontrolu. 

Hodnotenie žiakov 

Do 31. 3. 2020  boli žiaci hodnotení známkou. Od apríla som žiakov hodnotila pochvalou za 

vypracované úlohy. 
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Podkladom hodnotenia SJaL boli vypracované zadania, krátke štylistické práce, jazykové 

prejavy (úvahy), transformácie textov, tvorba denníkov, tvorivé úlohy, literárne hry, riešenie 

hádaniek a riešenie úloh v alfovi. 

Návrh na preskúšanie 

Troch žiakov navrhujem na preskúšanie zo SJaL do 31. 8. 2020. 

 

Mgr. Jaroslava Žabková 

Matematika 

Vzhľadom na mimoriadne prerušenie vyučovania sa prostredníctvom učenia na diaľku 

v predmete matematika neočakáva, že si všetci žiaci osvojili všetko predpísané učivo  

vyplývajúce z vymedzených ročníkových výkonových štandardov štátnych vzdelávacích 

programov.  

Snahou vyučujúcej bolo prebraté učivo prehĺbiť a  zopakovať. Niektoré témy si žiaci mali 

možnosť naštudovať z odporúčaných portálov. Do pracovných materiálov mali zaradené 

odporúčané materiály z dokumentu ŠPÚ Obsah vzdelávania ZŠ počas mimoriadneho 

prerušenia vyučovania v školách 2020. 

S niektorými žiakmi vyučujúca matematiky nebola v on-line spojení, žiaci ani rodičia 

vyučujúcu neinformovali o dôvode nevypracovania domácich úloh.  

Vzhľadom k tomu, že niektorí žiaci neposielali vôbec alebo v nedostatočnom množstve 

vypracované domáce úlohy, budú preskúšaní: 

6. A – 2 žiaci 

6. B – 2 žiaci 

7. A – 4 žiaci 

8. A – 7 žiakov, 1 žiačka bude mať komisionálne skúšky 

9. A – 3 žiaci. 

Tematické celky, ktoré bude potrebné vysvetliť a utvrdiť: 

6. ročník – Kombinatorika v úlohách, Trojuholník – zhodnosť trojuholníkov 

7. ročník – Percentá a promile, Kombinatorika 

8. ročník – Slovné úlohy, Kruh a kružnica, Pravdepodobnosť a štatistika 

Žiaci dostávali úlohy na zopakovanie a utvrdenie učiva, rozvoj predstavivosti – obrázková 

matematika, na rozvoj tvorivosti – tvorba matematických rozcvičiek, tvorba projektu k zadanej 

téme. 
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AUTOEVALVÁCIA  

Realizácia programu sebahodnotenia školy 

 

V školskom roku 2018/2019 sme začali s realizáciou autoevalvácie. Autoevalvácia pokračovala 

aj v školskom roku 2019/2020. Kvôli prerušenému vyučovaniu nebola úplná.  

 

Vyhodnotenie testov 

Mgr. Betková 

SJL I. ročník  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prvouka II. ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Boháčová 

Matematika 1. ročník  

Žiaci prvého ročníka riešili len polročnú písomnú prácu, koncoročnú prácu z matematiky 

nepísali z dôvodu prerušeného vyučovania. 

Z vyhodnotenia polročnej písomnej práce vieme, že žiaci prvého ročníka dosahujú najlepšie 

výsledky v aritmetike. Niektorí žiaci nemajú problém ani v jednej oblasti matematiky, alebo 

robia len málo chýb, skôr z nepozornosti. Iní ovládajú numerické počítanie príkladov, ale ak je 

v úlohe potrebná aj logická úvaha, tak majú problém a to sa prejavuje hlavne pri slovných 

úlohách.  



60 
 

 

 
 

Mgr. Jančoková 

Matematika II. ročník 
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Slovenský jazyk 

 
 

 

Mgr. Valušková Kurková 

 

Matematika v III. ročníku 
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Slovenský jazyk a literatúra v III. ročníku 

 

 
 

Mgr. Matejová 

 

Slovenský jazyk a literatúra vo IV. ročníku 

Problémy: 

-pravopis; 

- delenie slov na slabiky; 

- slovná zásoba – význam slov, príbuzné slová; 

- morfológia – určiť slovné druhy vo vete; 

- práca s ukážkou literárneho textu, čítanie s porozumením; 

 

Oba testy boli napísané približne na rovnakej úrovni. 

 

 
 

Matematika 

Problémy: 

- numerické chyby, aj z nepozornosti; 

- sčítanie a odčítanie s prechodom; 

- násobenie a delenie; 
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VI. B - SJL

- zaokrúhľovanie; 

- slovné úlohy – zápis , odpoveď – problém s čítaním s porozumením; 

- geometria – nepresné rysovanie; 

Lepšie bol napísaný polročný test z matematiky. 

 

 
 

 

Mgr. Gáborová 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

80,00%

90,00%

Aritmetika Geometria Slovné úlohy

Vstupný test

Polročný test



64 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Celková vedomosť Čitateľská gramotnosť Vedomostná úroveň

I.polrok

Ing. Strihovská 

 

Biológia – 5.ročník 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biológia -  6.A 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Celková úspešnosť Čitateľská gramostnosť Vedomostná úroveň

Výstupný test

Vstupný test

I.polrok



65 
 

Biológia  - 6.B 

 

 
 

 

Biológia – 7. ročník 
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Biológia 8. ročník 

 

 
 

Biológia 9. A 
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Fyzika 6. A 

 

 
 

Fyzika 6. B 
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Fyzika  -7. ročník 

 

 
 

 

Fyzika  8. A 
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Fyzika 9. A 

 

 
 

 

Chémia 7. A 
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Chémia – 8. ročník 

 

 
 

Chémia 9. A 

 

 

 vstupný test po prázdninách vyšiel lepšie, prípadne skoro rovnako  ako výstupný pred 

prázdninami. Vedomosti, ktoré test odzrkadľuje sú teda vedomosti trvalejšieho 

charakteru, pretože ani pred výstupným  ani pred vstupným testom nebolo práve 

z overenia si trvácnosti vedomostí opakované 

 percentá úrovne vedomostí, pripadne celkovej úspešnosti sú dané zložením triedy, 

domácou prípravou žiakov na vyučovanie, kedy sa je potrebné vedomosti  doučiť 

a precvičiť a práve toto väčšina žiakov nerobí 

 žiakom robí problémy logické prepájanie súvislostí a to práve z dôvodu nedostatočného 

osvojenia si učiva,  nových poznatkov pribúda a keďže im chýbajú predchádzajúce 

vedomosti strácajú postupne o učenie záujem, preberané učivo ich nezaujíma, 

skonštatujú, že to nevedia, že je to pre nich ťažké 

 mnohým žiakom robí problém napísať, čo v priebehu experimentu pozorovali, majú 

problém formulovať záver, hoci majú k tomu aj pomocné otázky 
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 moja skúsenosť je taká, že  mnohí žiaci si už ani na druhú vyučovaciu hodinu 

nepamätali, aký pokus vlastne robili a čo  sa ním naučili 

 

Mgr. Buchel 

Geografia V. – IX. ročník 

 

 

 
Nedostatky: 

Žiaci všetkých ročníkov nevedeli dostatočne pracovať s atlasom. Práca s textom nebola 

dostačujúca a problém boli aj základné znalosti z geografie.  

 

Mgr. Bištuťová 

 

Slovenský jazyk a literatúra VI. ročník 
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Trieda Úspešnosť  Známka Úspešnosť  Známka 

6. A 44% 3 41% 3,1 

6. B 54% 3 66% 2,7 

7. A 53% 2,9 64% 2,5 

8. A 54% 2,9 75% 2 

9. A 55% 2,8 79% 1,9 
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Mgr. Lehotská 

AJ V. ročník 

žiak 
VSTUPNÝ 

TEST 

Slovná 

zásoba Gramatika 
POLROČNÝ 

TEST Slovná zásoba Gramatika 

1. 67% 33% 67% 70% 29% 71% 

2. 73% 42% 58% 80% 30% 70% 

3. 53% 33% 67% 40% 50% 50% 

4. 67% 37% 63% 20% 75% 25% 

5. 55% 36% 64% 25% 40% 60% 

6. 93% 38% 62% 55% 36% 64% 

7. 84% 40% 60% 75% 27% 73% 

8. 78% 40% 60% 35% 57% 43% 

9. 53% 42% 58% 20% 25% 75% 

10. 62% 35% 65% 60% 33% 67% 

11. 91% 37% 63% 65% 15% 85% 

12. 76% 41% 59% 60% 42% 58% 

13. 100% 100% 100% 95% 26% 74% 

14. 56% 40% 60% 12,50% 0% 100% 

15. 87% 38% 62% 50% 80% 20% 

16. 60% 33% 67% 35% 70% 30% 

17. 69% 42% 58% 55% 36% 64% 

18. 78% 40% 60% 90% 28% 72% 

19. 80% 39% 61% 80% 31% 69% 

20. 87% 38% 62% 95% 26% 74% 

21. 44% 45% 55% 25% 40% 60% 

Priemer 72% 41% 63% 54% 38% 62% 

 

AJ VI. A 

1. 
VSTUPNÝ 

TEST 

Slovná 
zásoba 

Gramatik
a 

POLROČNÝ 

TEST 

Slovná 
zásoba 

Gramatik
a 

Čítanie s 
porozumením 

2. 20% 100% 0%         

3. 50% 60% 40% 43% 24% 23% 53% 

4. 5% 100% 0% 28% 18% 37% 45% 

5. 25% 60% 40% 53% 15% 23% 62% 

6. 0% 0% 0%         

7. 25% 60% 40% 63% 16% 36% 48% 

8. 32,50% 69% 31% 58% 22% 21% 57% 

9. 10% 100% 0% 38% 27% 26% 47% 

10. 85% 35% 65% 73% 17% 42% 41% 

11. 70% 43% 57% 100% 100% 100% 100% 

12. 40% 62% 38% 38% 33% 20% 47% 

13. 0% 0% 0% 23% 44% 22% 44% 

14. 5% 100% 0%         

15. 15% 100% 0% 30% 33% 9% 58% 

16. 40% 75% 25% 65% 19% 39% 42% 
Prieme

r 28% 64% 22% 51% 31% 33% 54% 
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AJ VI. B 

žiak 
VSTUPNÝ 

TEST 

Slovná 

zásoba Gramatika 
POLROČNÝ 

TEST 

Slovná 

zásoba Gramatika 

Čítanie s 

porozumením 

01. 25% 100% 0% 75% 17% 40% 43% 

2. 40% 75% 25%         

3. 30% 80% 20% 82,50% 15% 43% 42% 

4. 10% 100% 0% 80% 6% 50% 44% 

5. 90% 28% 73% 90% 10% 50% 40% 

6. 65% 45% 55% 70% 18% 46% 36% 

7. 60% 50% 50% 55% 23% 27% 50% 

8. 10% 50% 50% 38% 30% 0% 70% 

9. 55% 45% 55% 47,50% 26% 11% 63% 

10. 30% 60% 40% 57% 22% 26% 52% 

11.               

12. 15% 30% 70% 57% 22% 21% 57% 

13. 25% 60% 40% 47,50% 26% 26% 58% 

Priemer 38% 60% 40% 64% 20% 31% 50% 

 

AJ VII. ročník 

žiak 
VSTUPNÝ 

TEST 

Slovná 

zásoba Gramatika 
Čítanie s 

porozumením 
POLROČNÝ 

TEST 

Slovná 

zásoba Gramatika 
Čítanie s 

porozumením 

01. 53% 24% 33% 43% 77% 20% 47% 33% 

2. 60% 21% 41% 38% 80% 20% 60% 20% 

3. 53% 24% 33% 43% 83% 17% 58% 25% 

4. 37% 45% 10% 45%         

5. 43% 29% 36% 35% 83% 20% 55% 25% 

6. 70% 18% 53% 29% 95% 15% 60% 25% 

7. 53% 24% 52% 24% 75% 20% 50% 30% 

8. 45% 27% 40% 33% 90% 20% 50% 30% 

9. 75% 17% 46% 37% 100% 100% 100% 100% 

10. 33% 38% 16% 46% 25% 23% 44% 33% 

11. 73% 17% 38% 45% 100% 100% 100% 100% 

12. 57% 29% 47% 24% 53% 31% 69% 0% 

13. 27% 63% 25% 12% 26% 55% 0% 45% 

14. 30% 42% 0% 58% 10% 100% 0% 0% 

15. 60% 28% 55% 17% 50% 30% 35% 35% 

16. 38% 20% 20% 60%         

17. 50% 25% 30% 45%         

18. 83% 15% 49% 36% 100% 100% 100% 100% 

19. 27% 63% 37% 0%         

Priemer 51% 30% 35% 35% 70% 45% 55% 40% 
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VIII. ročník 

žiak 
VSTUPNÝ 

TEST 

Slovná 
zásoba Gramatika 

Čítanie s 
porozumením 

POLROČNÝ 

TEST 
Slovná 
zásoba Gramatika 

Čítanie s 
porozumením Písanie 

1. 45% 30% 30% 40% 90% 15% 20% 35% 30% 

2. 68% 30% 40% 30% 60% 20% 25% 25% 30% 

3. 55% 40% 30% 30% 60% 10% 20% 30% 40% 

4. 85% 32% 42% 26% 85% 15% 25% 25% 35% 

5. 90% 30% 40% 30% 75% 15% 25% 25% 35% 

6. 45% 35% 30% 35%           

7. 50% 40% 20% 40% 60% 15% 25% 20% 40% 

8. 30% 40% 30% 30% 45% 15% 10% 45% 30% 

9. 30% 40% 15% 45%           

10. 100% 

100

% 100% 100% 90% 15% 15% 30% 40% 

11. 40% 40% 20% 40%           

12. 100% 

100

% 100% 100% 100% 

100

% 100% 100% 100% 

13. 45% 45% 25% 30%           

14.                   

15. 70% 30% 35% 35% 70% 15% 25% 20% 40% 

16. 100% 

100

% 100% 100% 100% 

100

% 100% 100% 100% 

17.                   

18. 20% 15% 25% 60% 40% 15% 25% 30% 30% 

19. 25% 60% 20% 20% 30% 0% 40% 0% 60% 

20.         80% 15% 20% 25% 40% 

21. 40% 40% 20% 40% 50% 15% 25% 40% 20% 

22. 70% 30% 40% 30% 90% 10% 40% 20% 30% 

23. 32% 50% 0% 50% 50% 0% 0% 60% 40% 

Priemer 57% 46% 38% 46% 69% 23% 32% 37% 44% 

 

IX. ročník 

žiak 
VSTUPNÝ 

TEST 

Slovná 

zásoba Gramatika 

Čítanie s 

porozumením 
POLROČNÝ 

TEST 

Slovná 

zásoba Gramatika 

Čítanie s 

porozumením Písanie 

1. 15% 0% 50% 50% 35% 30% 10% 30% 30% 

2. 35% 45% 15% 40% 60% 20% 35% 15% 30% 

3. 30% 40% 20% 40% 60% 20% 30% 15% 35% 

4. 45% 40% 25% 35% 90% 20% 40% 15% 25% 

5. 40% 30% 40% 30% 80% 20% 40% 10% 30% 

6. 25% 0% 40% 60% 40% 40% 10% 10% 40% 

7. 10% 0% 50% 50%           

8. 30% 40% 5% 55% 70% 20% 25% 20% 35% 

9. 25% 50% 10% 40% 25% 30% 30% 15% 25% 

10. 20% 15% 0% 85% 30% 40% 25% 0% 35% 

11. 25% 0% 50% 50% 90% 25% 30% 15% 30% 

12. 25% 25% 50% 25% 50% 20% 40% 10% 30% 

13. 15% 0% 0% 100% 10% 30% 70% 0% 0% 

14. 20% 10% 10% 80% 10% 90% 0% 10% 0% 
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15. 45% 20% 40% 40% 100% 100% 100% 100% 100% 

16. 10% 0% 0% 100% 15% 80% 10% 10% 0% 

17. 35% 55% 15% 30% 70% 20% 40% 15% 25% 

Priemer 26% 22% 25% 54% 52% 38% 33% 18% 29% 

 

 

Mgr. Iveta Tomášová 

 

SJaL 7. ročník 

 

 

 
 

 
 

 

58,8 61,3

vstupný test polročný test

Čitateľská 

gramotnosť 

26,3

60,5

vstupný test polročný test

Hláskoslovie 

27,2

67,7

vstupný test polročný test

Slovná zásoba

26,0

53,4

vstupný test polročný test

Tvaroslovie

82,5

54,5

vstupný test polročný test

Štylistika + syntax

52,6

63,7

vstupný test polročný test

Literatúra

57,9

63,2

vstupný test polročný test

Pravopis

46,8

54,5

vstupný test polročný test

Celková úspešnosť  
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SJaL 9. ročník 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

64,7
74,5

vstupný test polročný test

Čitateľská 

gramotnosť 

74,5
69,1

vstupný test polročný test

Hláskoslovie

88,2

81,0

vstupný test polročný test

Slovná zásoba 

48,5

69,4

vstupný test polročný test

Tvaroslovie 

44,7

65,7

vstupný test polročný test

Štylistika + syntax

72,1

74,5

vstupný test polročný test

Literatúra

64,7

73,5

vstupný test polročný test

Pravopis

68,6

73,2

vstupný test polročný test

Celková úspešnosť   
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Mgr. Žabková 

 

OBLASŤ – VÝSTUPY 

Študijné výsledky  

 

1 A) Aká je vstupná vedomostná úroveň žiakov na začiatku školského roka? vstupný 

test z M - výsledky v tabuľke 

Vstupný test - M Priemerná známka Úspešnosť % 

 

6. A 3,4 53,7 

6. B 2,4 69,6 

7. A 2,6 66,6 

8. A 2,4 79,2 

9. A 2,7 66,8 

 

Polročný test - M Priemerná známka Úspešnosť % 

 

6. A 3,0 59,1 

6. B 2,6 67,0 

7. A 2,7 60,7 

8. A 3,0 60,3 

9. A 3,0 62,1 

 

Výstupný test -M Priemerná známka Úspešnosť % 

 

6. A   

6. B   

7. A   

8. A   

9. A   

 

1. OBLASŤ – PROCESY NA ÚROVNI TRIEDY 

Čas a prostriedky na učenie sa  

2 A) Aká je potreba nových učebníc – učebnica NJ  

2 A) Ako je vnímaný platný rozvrh - 9. A - počet opýtaných 17 - všetci sú spokojní  

2 A) Aká je dochádzka žiakov na vyučovanie? - Žiaci 9. A vymeškávali z vyučovania zo 

zdravotných dôvodov, niekedy z rodinných dôvodov.  

2 A) Aké podmienky na učenie sa žiakov sú vytvorené zariadením miestností v škole? - 

9. A - počet opýtaných 16 žiakov   

- 8 žiakov spokojných 

- 5 žiaci nespokojní navrhujú zvonček 

- niektorí žiaci by chceli nové učebnice NJ 

- niektorí žiaci by chceli teplú vodu v triede alebo na WC 

Kvalita učenia sa a vyučovania 

2 B) Ako je efektívny platný učebný plán? - vyhovuje pre žiakov 9. ročníka 

2 B) Sú doterajšie princípy klasifikácie dostatočne účinné? klasifikácia žiakov - áno 
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Dotazník o učení sa a vyučovaní pre žiakov 5. - 9. ročníka – 9. A 

1. Hodiny sú zaujímavé a často zábavné 

- skoro všetky hodiny 12 %, väčšina hodín 44 %, niektoré hodiny 44 %, veľmi málo 

hodín 0 % 

2. Na hodinách sa naučím niečo nové  

- skoro všetky hodiny 31 %, väčšina hodín 56 %, niektoré hodiny 13 %, veľmi málo 

hodín 0 % 

3. Učiteľ odo mňa vždy očakáva, aby som pracoval/a ako najlepšie dokážem 

- skoro všetky hodiny 31 %, väčšina hodín 44 %, niektoré hodiny 25 %, veľmi málo 

hodín 0 % 

4. Učiteľ ma povzbudzuje a verí, že to dokážem 

- skoro všetky hodiny 38 %, väčšina hodín 25 %, niektoré hodiny 38 %, veľmi málo 

hodín 0 % 

5. Učiteľ ma povzbudzuje, aby som kládol /a otázky a prejavil/a zvedavosť 

- skoro všetky hodiny 38 %, väčšina hodín 25 %, niektoré hodiny 38 %, veľmi málo 

hodín 0 % 

      6.   Je pre mňa ľahké opýtať sa učiteľa, ak potrebujem pomoc 

- skoro všetky hodiny 19 %, väčšina hodín 31 %, niektoré hodiny 44 %, veľmi málo  

hodín 6 % 

     7.    Ak mám problém, učiteľ si nájde čas, aby mi pomohol prekonať ťažkosti 

           -      skoro všetky hodiny 38 %, väčšina hodín 38 %, niektoré hodiny 25 %, veľmi málo  

                  hodín 0 % 

     8.   Učiteľ ma povzbudzuje, aby som robil/a veci samostatne a verí mi 

-     skoro všetky hodiny 19 %, väčšina hodín 10 %, niektoré hodiny 19 %, veľmi málo  

                  hodín 0 % 

     9.   Často si kontrolujem svoju prácu a dávam si vlastné ciele/úlohy 

           -      skoro všetky hodiny 25 %, väčšina hodín 31 %, niektoré hodiny 44 %, veľmi málo  

                   hodín 0 % 

  10.   Viem, čo mám robiť, aby som sa zlepšil/a vo svojej práci 

          -      skoro všetky hodiny 25 %, väčšina hodín 44 %, niektoré hodiny 31 %, veľmi málo  

                  hodín 0 % 

   Čo patrí k najlepším veciam na hodinách v škole?  

- zaujímavé aktivity, projekty, dobre poznámky, učitelia, vybavenie, hodiny 

s humorom, dobre vysvetlené učivo 

   Ak ba si mohol/mohla zmeniť jednu vec na hodinách/vyučovaní, čo by to bolo? 

- nič, zvonček, viac priestoru na diskusie, viac TV, postoj niektorých učiteľov 

Podpora žiaka pri učebných problémoch 

2 C) Aké sú príčiny študijného neúspechu žiakov? - náročnosť učiva, nesústredenosť na 

vyučovaní, slabá domáca príprava  

2. OBLASŤ – PROCESY NA ÚROVNI ŠKOLY 

Škola ako sociálne miesto 

3 C) Ako je vnímaná kvalita školskej klímy? 
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Dotazník o živote v škole - 9. A 

Počet opýtaných žiakov: 16 

 

1. V škole sa cítim bezpečne a šťastne  

- veľmi súhlasím 31 %, súhlasím 63 %, nesúhlasím 6 %, veľmi nesúhlasím 0 % 

 

2. Žiaci v škole sa správajú dobre  

- veľmi súhlasím 12 %, súhlasím 56 %, nesúhlasím 31 %, veľmi nesúhlasím 0 % 

 

3. Starší žiaci pomáhajú mladším  

- veľmi súhlasím 18 %, súhlasím 56 %, nesúhlasím 18 %, veľmi nesúhlasím 6 % 

 

4. Veľký dôraz sa kladie na oceňovanie práce žiakov a ich odmeňovanie za dobrú 

prácu a správanie  

- veľmi súhlasím 31 %, súhlasím 63 %, nesúhlasím 6 %, veľmi nesúhlasím 0 % 

 

5. Škola reaguje rýchlo a efektívne na prípady šikany  

- veľmi súhlasím 37 %, súhlasím 56 %, nesúhlasím 6 %, veľmi nesúhlasím 0 % 

 

6. V škole je dospelá osoba, s ktorou sa môžem porozprávať, ak mám osobný 

problém  

- veľmi súhlasím 18 %, súhlasím 44 %, nesúhlasím 31 %, veľmi nesúhlasím 6 % 

 

7. V škole sa správajú ku každému žiakovi spravodlivo a rovnako  

- veľmi súhlasím 18 %, súhlasím 44 %, nesúhlasím 31 %, veľmi nesúhlasím 6 % 

 

8. Všetci žiaci majú možnosť zapojiť sa do rôznych aktivít v škole  

- veľmi súhlasím 37 %, súhlasím 63 %, nesúhlasím 0 %, veľmi nesúhlasím 0 % 

 

9. Mám pocit, že škola počúva, čo jej chcem povedať  

- veľmi súhlasím 18 %, súhlasím 37 %, nesúhlasím 44 %, veľmi nesúhlasím 0 % 

 

10. V škole sú miesta, kam môžu žiaci chodiť a zaujímavé veci, ktoré môžeme robiť 

mimo vyučovania 

- veľmi súhlasím 25 %, súhlasím 75 %, nesúhlasím 0 %, veľmi nesúhlasím 0 % 

 

Čo je najlepšie na tvojej škole?  

 - veľa aktivít, súťaží, dobré vybavenie, kolektív, učitelia, spôsoby učenia, naša trieda,  

dobrá knižnica, rodinná škola, krúžky,... 

 

Ak by si mohol/mohla zlepšiť niečo v tvojej škole, čo by to bolo?  

- nič, prístup mladších žiakov k starším, zvonček, vybavenie učební (chémie, biológie,  

fyziky, techniky), učebnice NJ, teplá voda v triede alebo na WC,... 
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Mgr. Hlavačka 

6. B 

  

                                                           6. A 

 Celková úspešnosť Čitateľská gramotnosť Vedomosti 

Vstupný - - - 

1. polrok 78,3 78,6 77,5 

2. polrok - - - 

  

                                                             7. A 

 

 

                                                              8. A 

                                 

  Celková úspešnosť Čitateľská gramotnosť Vedomosti 

Vstupný 78 90,3 77 

1. polrok 81,1 92,1 79,6 

2. polrok  - -  -  

 Celková úspešnosť Čitateľská gramotnosť Vedomosti 

Vstupný 70, 4 73,3 69,9 

1. polrok 82,5 79,3 82,1 

2. polrok - - - 
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                                                              9. A 
 Celková úspešnosť Čitateľská gramotnosť Vedomosti 

Vstupný 74,4 93,4 72,5 

1. polrok 84,6 95,1 82,7 

2. polrok - - - 

 


