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

rok 2020/2021  

1 Základné identifikačné údaje  

Názov školy  Základná škola s materskou školou Zborov nad Bystricou,  

Zborov nad Bystricou č. 604  

Adresa školy  č. 604, 023 03 Zborov nad Bystricou  

Telefón  +421 414391390  

E-mail  zszborov@post.sk  

www  zszborov.edupage.org  

Zriaďovateľ  Obec Zborov nad Bystricou  

Adresa  Zborov nad Bystricou č. 223, 023 03 Zborov nad Bystricou 

Telefón 041 230 40 81 

email starosta@zborovnadbystricou.sk 

  

Vedúci zamestnanci školy  
  

   Priezvisko, meno  Telefón  e-mail  

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

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

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

  

Rada školy 
  

   Titl., priezvisko, meno  

Predseda  PaedDr. Jana Riečičiarová  

Pedagogickí zamestnanci   Slávka Moskáľová  

      

Ostatní zamestnanci  Viera Janasová  

      

zástupcovia rodičov  Mgr. Alena Kormancová (zástupca rodičov ZŠ)  

   Bc. Miroslava Košťálová (zástupca rodičov ZŠ)  

   Jana Koščaliková (zástupca rodičov ZŠ)  

   MUDr. Petra Zuzčáková-Bulejčíková (zástupca rodičov MŠ)  

zástupca zriaďovateľa  Juraj Hlavatý  

   Anna Targošová  

   Vlasta Podoláková  

  František Madaj  

mailto:starosta@zborovnadbystricou.sk
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Poradné orgány školy  

  

Názov MZ a PK  Vedúci  Zastúpenie predmetov  

MZ  Mgr. Ingrid Šišková   1.stupeň ZŠ  

PK humanitné predmety  Mgr. Mária Backová   SJL a ďalšie humanitné 

predmety  

PK prírodovedné predmety  PaedDr. Jana Riečičiarová   MAT a ďalšie prírodovedné 

predmety  

PK cudzie jazyky  Mgr. Andrea Pavelková   ANJ, OBV  

PK TSV  Mgr. Soňa Kovalčíková   TEV, GEG  

 

2 Údaje o počte žiakov v šk. roku 2020/2021 
Počet žiakov školy ZŠ: 226 

Počet tried: 12  

Podrobnejšie informácie:  

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

počet tried  2 1 1 1 1 2 1 1 2 12 

počet žiakov  28 19 24 17 22 31 25 29 31 226 

z toho ŠVVP     1 2  2 2 2 9 

  

Údaje o MŠ 

 

Počet žiakov školy ŠKD: 75 

Počet oddelení: 3  

  

3 Údaje o počte zapísaných žiakov  

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021:  20 / 14  

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021:   19 / 13 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:   2 / 0  
  

4 Údaje o počte prijatých žiakov na stredné školy 

   Nižší 

ročník  

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

Počet žiakov  0  0  0  0  1  31  32  

Šk. rok 2020/2021 Šk. rok 2021/2022 

Počet tried MŠ 3 Počet tried MŠ 3 

Počet detí MŠ 68 Počet detí MŠ 67 

Počet detí MŠ (ŠVVP) 0 Počet detí MŠ ŠVVP 0 
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Počet žiakov prijatých na vzdelávanie na strednej škole 
 

Počet prijatých žiakov na SŠ pre školský rok 2021/2022:  

Úspešnosť žiakov 100% (všetci žiaci boli prijatí na stredné školy) 

1.  Gymnázium Čadca : 2 žiačky 
2. Dopravná akadémia Žilina: 4 žiaci  
3. Obchodná akadémia Čadca: 2 ( 5-ročný a 4-ročný odbor)    
4. SOŠ pedagogická  Čadca: 2 žiačky 
5. SŠ – SPŠ Nábrežná Kysucké Nové Mesto: 1 žiak  
6. SOŠ technická Čadca: 3 žiaci 
7. SOŠ strojnícka KNM: 1 žiak 
8. SOŠ dopravná Trenčín: 2 žiačky  
9. Gymnázium Kysucké Nové Mesto: 1 žiačka 
10. SOŠ J. Robotníka  Žilina:1 žiak 
11. Stredná zdravotná škola Čadca:2 žiačky  
12. SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou:7 žiakov 
13. SOŠ les a drev. J.D.M. Liptovský Hrádok:1 žiak 
14. Hotelová akadémia  Žilina:1 žiačka  
15. SZŠ Bratislava:1 žiačka 
16. SOŠ podnikania Žilina: 1 žiačka 

 

Spolu: 32 žiakov z toho: 3 žiaci 3 – ročný odbor 

  27  žiakov 4 – ročný odbor 

  2  žiačky 5 – ročný odbor 
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5  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie  
 

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

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

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

predmety boli podľa pokynu MŠVVaŠ hodnotené slovne. 
 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO DEJ ETV FYZ GEG HUV CHE 

1.A                 

1.B                 

2.A                 

3.A 1,17               

4.A 1,53               

5.A 1,32 1,64 1     1,41     

6.A 1,6 1,53 1,27   1,8 1,8     

6.B 1,38 1,56 1,94   1,63 2     

7.A 1,8 1,64 2   2,24 1,68   1,76 

8.A 1,79 1,31 1,45   2,17 1,62   2,03 

9.A 1,82 1,35 1,76   2,24 2   1,59 

9.B 1,93 1,07 1,57   1,86 1,36   1,29 

 

Trieda INF MAT NBV NEJ OBV PVC PRI PDA PVO SJL 

1.A                     

1.B                     

2.A   1,16             1 1,26 

3.A 1 1,54           1,21   1,71 

4.A 1 1,82           1,41   1,53 

5.A   2               2,27 

6.A   2,13               2,2 

6.B   2,38               2,19 

7.A   2,44   1,44           2,56 

8.A   2,38   1,55           2,66 

9.A   2,35   1,71           2,18 

9.B   2,29   1,43           2,5 

 

Trieda Spr THD TSV VLA VYV 

1.A 1         

1.B 1         

2.A 1         

3.A 1     1,17   
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4.A 1     1,35   

5.A 1         

6.A 1         

6.B 1         

7.A 1         

8.A 1         

9.A 1         

9.B 1         

 

Prospech žiakov 
 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 14 14 0 0 

1.B 14 14 0 0 

2.A 19 19 0 0 

3.A 24 24 0 0 

4.A 17 17 0 0 

5.A 22 22 0 0 

6.A 15 15 0 0 

6.B 16 16 0 0 

7.A 25 25 0 0 

8.A 29 29 0 0 

9.A 17 17 0 0 

9.B 14 14 0 0 

 

Dochádzka žiakov 2020/2021 
 

Počet 
  

Ospravedlnené 
 

Neospravedlnené 

Trieda Počet žiakov  hodiny spolu hod. na 
žiaka 

hodiny spolu hod. na 
žiaka 

hod. na žiaka 

1.A 14 775 55,36 775 55,36 0 

1.B 14 1150 82,14 1150 82,14 0 

2.A 19 1244 65,47 1244 65,47 0 

3.A 24 1957 81,54 1957 81,54 0 

4.A 17 1167 68,65 1167 68,65 0 

5.A 22 838 38,09 838 38,09 0 

6.A 15 1011 67,4 1011 67,4 0 

6.B 16 661 41,31 661 41,31 0 

7.A 25 1095 43,8 1095 43,8 0 

8.A 29 1166 40,21 1166 40,21 0 

9.A 17 1032 61,29 1032 61,29 0 

9.B 14 1077 76,93 1077 76,93 0 

SPOLU 226 13173 
 

13173 
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Výsledky externých meraní  
  

Názov  Počet žiakov  Úspešnosť v 

%  

Iný údaj o 

úspešnosti  

Monitor SJL 5     

     

Monitor MAT 5     

        

Monitor SJL 9     

     

Monitor MAT 9     

  

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

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

literatúra.   

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

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

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

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

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

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

rozhodnutia pedagogickej rady sme hodnotili slovne výchovné predmety.  

  

 Odbory a učebné plány  
  

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

Počet tried 

v ročníku  

2 1 1 1 1 2 1 1 2 12 

  

 

      Inovovaný školský vzdelávací program  

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

Jazyk a 

komunikácia  
Slovenský jazyk a 

literatúra  
9  8+2  7+1 7  

Anglický jazyk      3  3  
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Matematika a 

práca s 

informáciami  

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

Informatika  -  -  1  1  

Človek a príroda  Prvouka  1+1  2  -  -  

Prírodoveda  -  -  1  2  

Človek a 

spoločnosť  
Vlastiveda  -  -  1  2  

Človek a hodnoty  Náboženská výchova/ 

Etická výchova  
1  1  1  1  

Človek a svet práce  Pracovné vyučovanie  -  -  1  1  

Umenie a kultúra  Hudobná výchova  1  1  1  1  

Výtvarná výchova  2  2  1  1  

Zdravie a pohyb  Telesná a športová 

výchova  
2  2  2  2  

SPOLU  
+disponibilné 

hodiny  

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

Počet vyučovacích 

hodín v týždni  
   22  23  25  26  

  

  

       Inovovaný ŠkVP     

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

Jazyk a 

komunikácia  

Slovenský jazyk a 

literatúra  
5  5  4   5  5  

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

Druhý cudzí jazyk  -  -  2  2  2  

Človek a príroda  Fyzika  -  2  1  2  1 + 1  

Chémia  -  -  2  2  1 + 1 

Biológia  2  1  2  1  1 

Človek a 

spoločnosť  

Dejepis  1  1+1  1  1  2   

Geografia  - 1   1  1   1 + 1  

Občianska náuka  -  1  1  1  1  

Človek a hodnoty  Náboženská výchova  1  1  1  1  1  

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

práca s 

informáciami  

Informatika  1  1  1  1  -  

Človek a svet práce  Svet práce  -  -  -   - - 

Technika  1  1  1  1  1  

Umenie a kultúra  Hudobná výchova  1  1  1  1  -  

Výtvarná výchova  1   1  1  1         1 

Výchova umením  -  -  -  -  - 

Zdravie a pohyb  Telesná a športová 

výchova  
2  2  2  2  2  

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

Počet vyučovacích 

hodín v týždni  
   2  29  30  30  30  

   

7 Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy  
 

Pracovný pomer (spolu ZŠ, MŠ, ŠKD)  

 

Pracovný 

pomer  

Počet pedag. 

zam. (ZŠ+PA) 

Počet pedag. 

zam. (MŠ) 

Počet pedag. 

zam. (ŠKD) 

Počet nep. zam 

(ZŠ+ MŠ 

+ŠKD+PAM+EK) 

Počet zam. 

(ŠJ) 

TPP  21 6 2 5 4 

Znížený 

úväzok  
2 0 0 1 0 

PP – na 

dobu určitú 
1 1 1 1 1 

ZPS  0 0 0 0 1 

SPOLU 24 7 3 7 6 

 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov  
 

Počet  nekvalifikovaných  kvalifikovaných  spolu  

Učiteľov ZŠ 0  23 23 

Učiteľov MŠ  0  7  7  

Vychovávateľov ŠKD 0  3  3  

Pedagogický asistent  0  1  1  

Spolu  0  34 34 
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8 Vzdelávanie zamestnancov v roku 2020/2021 
 

Ďalšie vzdelávanie  Počet absolventov  Počet študujúcich  

1.kvalifikačná skúška   0  0  

2.kvalifikačná skúška   0   0  

štúdium školského manažmentu   0   0  

špecializačné inovačné štúdium   0  0 

špecializačné kvalifikačné   0   1 

Postgraduálne   0   0  

doplňujúce pedagogické   0   0  

vysokoškolské pedagogické   0   0  

vysokoškolské nepedagogické   0   0  

aktualizačné  21  0 

adaptačné  1  0 

 

 

9 Aktivity a prezentácia na verejnosti  
 

Analýza činnosti a výsledkov práce pre MZ 1. – 4.roč. ZŠ 

 
Metodicko-odborný rast učiteľov MZ 
 

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

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

o čom svedčí i ich tohtoročné množstvo vo viacerých oblastiach.  

Tento rok hlavne absolvovaním online seminárov a webinárov na PC, či lekcií priamo na vyučovaní. 

Ondrúšková absolvovala semináre Lenivé učiteľky a učitelia - ktorý bol zameraný na hlavné zásady 

a stratégie Lenivého učiteľa a ako ju realizovať v školskej triede, ako prakticky rozvíjať klímu v 

triede pestrou didaktikou, podporujúcim hodnotením symetrickou komunikáciou, férovými 

pravidlami a zásadnou participáciou žiakov. Ďalej aj p. Harnasová webinár Matematické 

prechádzky - zmyslom ktorého bolo ako (nielen) žiakom priblížiť matematiku cez úlohy, priamo 

prepojené s reálnymi objektmi. Ako na hodinách podporiť ich komunikáciu a spoluprácu. 

Matematické prechádzky sa realizujú v teréne alebo aj z pohodlia domova prostredníctvom 

aplikácie MathCityMap. Trieda, v ktorej sa číta pre radosť - Webinár o tom, prečo je čítanie 

dôležité a ako vytvoriť v triede prostredie, aby deti čítali s radosťou, praktické aktivity, ktoré 

možno v škole realizovať hneď. 

Kormancová - absolvovala semináre cez Komenského inštitút - Ako rozhýbať deti za počítačom - 

kde p.uč. získala nové možnosti a aktivity ako vytiahnuť deti od počítača, ako oživiť online 

vzdelávanie a podať spätnú väzbu o žiakoch,či ako prepájať vonkajší svet s virtuálnym pomocou 

aplikácie Actionbound. Na ďalšom seminári pod názvom Online bezpečne a efektívne  - bol 

zameraný na  spôsob ako učiť online efektívne, akým hrozbám čelia žiaci na internete, ako 

používať digitálne nástroje vo vyučovaní bezpečne a zodpovedne. Čo môžu urobiť rodičia a 

učitelia, aby prispeli k bezpečnému používaniu internetu.  
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Šišková, Pavlíková - Online seminár Zázračné kľúče od hravého čítania a Osmijankova literárna 

záhrada určené pre učiteľov a žiakov počas online, či bežného vyučovania v triede – lekcie sme 

pozerali spoločne so žiakmi. Prvú online a druhú počas vyučovania. 

Prvá lekcia obsahovala: krátke čítania z knihy Sabínkine prázdniny, práca s ilustráciou + 

rozprávanie + predstavy a Osmijankov výtvarný ateliér - online. 

Druhá lekcia – mala v obsahu čítanie rozprávky Kristy Bendovej O žuvačkovom ježkovi v podaní 

bábkoherca Lukáša Tandaru, Osmijankov výtvarný ateliér, v ktorom výtvarníčka Silvia Sekelová 

predviedla ako si vytvoriť z plechovky kvetináč s Osmijankovým motívom a zo starej krabice od 

topánok kufrík na knižky.V priebehu lekcie sa žiaci zoznámili aj s Osmijankovým životopisom. 

Plnenie opatrení a plánu hlavných úloh      

         

 dôsledne sme dodržiavali učebné plány a učebné osnovy platné pre školský rok 2020/2021 pre 
všetky predmety, iŠVP a iŠkVP, pokyny POP na šk. rok 2020/2021 a vzdelávacie štandardy, 

 aktívne sme využívali možnosť spolupráce so špec.pedagógom na škole, 

 v celom edukačnom procese sme rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov podľa iŠKV a iŠkVP, 

 podporovali v rodičoch ochotu spolupracovať so školou najmä prostredníctvom online vyučovania 
a cez edupage komunikáciu. Zapájali ich do organizovania dištančného vyučovania (hlavne 1. a 
2.roč.), na RZ a konzultáciách spoločne s rodičmi riešili výchovno-vzdelávacie nedostatky, ale aj 
úspechy žiakov nielen online ale i telefonicky. 

 venovali sme pozornosť rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti žiakov vo všetkých predmetoch, kládli 
sme dôraz na čítanie s porozumením, formovali ich literárny vkus výberom vhodnej 
mimočítankovej literatúry a časopisov  pre jednotlivé ročníky 

 využívali sme komplexné aktivizujúce vyučovacie metódy (problémová metóda, projektová 
metóda, skupinové a kooperatívne vyučovanie, 

 realizovali sme úlohy z prierezových tém: ENV, MV, MKV, OSR, OŽZ, DV, TP, FG a PZ v praktických 
činnostiach vo výchovno-vzdelávacom procese, 

 realizovali sme rôzne formy aktivít zameraných na podporu rozvoja finančnej  gramotnosti žiakov, 

 v celom edukačnom procese sme rozvíjali kľúčové kompetencie žiakov podľa iŠKV a iŠkVP, 

 aktívne sme chránili žiakov pred nežiadúcimi vplyvmi  a prejavmi násilia , šikanovania, fyzického 
a psychického týrania predchádzali všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu 
a rasizmu, 

 priebežne sme monitorovali správanie sa žiakov a zmeny bezodkladne riešili so zástupcami 
rodičov, 

 využívali sme vo vyučovaní informačné a komunikačné technológie, využívali sme na hodinách 
inovatívne metódy a formy práce, neustále podporovali sme rozvoj kreativity, myšlienkových 
operácií, predstavivosti a vôľových vlastností, 

 naďalej sme venovali zvýšenú pozornosť integrovaným žiakom, žiakom vyžadujúcim si osobitnú 
starostlivosť a  aktívne sme spolupracovali s CPPPaP, 

 matematické schopnosti žiakov sa rozvíjali v súťažiach: Pytagoriáda a Matematický Klokan  

 vytvárali sa podmienky pre žiakov na osvojenie si metód individuálneho štúdia, aktívneho prístupu  
nadobúdania poznatkov z príručiek, encyklopédií, kníh a internetu, snažili sme urobiť dištančné 
vyučovanie s využitím rôznych tém, aktivizujúcich metód, hravých a súťažných aktivít 
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 vyučujúci svedomito pripravovali  žiakov najmä na rôzne literárne, výtvarné, hudobné a iné súťaže, 
ako aj na úspešné zvládnutie učiva daného ročníka, 

 rozvíjali sme environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti detí a žiakov 
zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie 
odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a žiakov k životnému prostrediu, na 
prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, 

 monitorovali sme úroveň vzdelávacích výsledkov žiakov testami, vykonávali ich dôslednú analýzu 
a v prípade zistených nedostatkov sme prijali opatrenia na ich odstránenie, 

 rozvíjali sme pohybové schopnosti detí, motivovali deti a žiakov k pohybovej aktivite vonku a v 
prírode 

 

 Stav a úroveň výchovno – vzdelávacieho procesu  

 

       Všetci vyučujúci 1. stupňa prebrali učivo vo všetkých predmetoch v súlade s tématicko- 

výchovno – vzdelávacími plánmi, učebnými osnovami, štátnym vzdelávacím a školským 

programom  ISCED 1 a rozvíjali u žiakov všetkých sedem kľúčových kompetencií. Pedagogickými 

skúsenosťami, aplikáciou nových poznatkov,  zodpovedným prístupom k práci, variabilitou metód 

a foriem práce sa snažili, čo najefektívnejšie riadiť edukačný proces. Viaceré hodiny boli odučené 

s interaktívnou tabuľou a počas dištančného vyučovania s využitím viacerých možností 

komunikácie. Žiaci si pripravovali  rôzne projekty na prírodovedu, vlastivedu, slovenský jazyk 

a literatúru. Tvorili krátke príbehy a básničky, prezentovali poznatky získané samostatným 

štúdiom. Aj napriek snahe učiteľov sa vyskytujú nedostatky v písomnom a ústnom prejave, 

matematických zručnostiach. Postupne využívajú dané skúsenosti a rozvíjajú čitateľskú 

gramotnosť na hodinách slovenského jazyka, prírodovedy, vlastivedy. Zapájajú žiakov do súťaží, 

projektov a záujmových činností. Jednotlivé nedostatky zistené počas dištančného vzdelávania, či 

dobrovoľného vzdelávania v júni sa budú riešiť a dopĺňať v nasledujúcom školskom roku. 

             

Tohtoročné akcie a súťaže: 

 

Športový deň 2020 - Dňa 9.9.2020 sa žiaci 1. stupňa stretli na futbalovom ihrisku, aby si pri 

atraktívnych, tradičných aj netradičných športových disciplínach zmerali svoje sily. Počasie nám 

prialo, čo sa odzrkadlilo na nálade a aj výkonoch našich detí, ktoré všetky aktivity zvládli bez 

problémov. 

V úvode sme na počesť Terryho Foxa uskutočnili symbolický beh, ktorým sme si pripomenuli 

hrdinstvo mladého Kanaďana a zároveň potrebu pomáhať všetkým ľuďom postihnutých 

chorobou. Hlavnou témou bola myšlienka prepojenia športových aktivít s prírodou, kde sme sa 

sústredili na potravový reťazec. Úlohou žiakov bolo získať čo najväčší počet minci, ktoré dostali za 

správne zoskupenie postupne získaných kartičiek (líška – zajac – tráva/. Hra deti veľmi zaujala a 

všetci bojovali z plných síl. 

Keďže sa súťažilo na čas a postupne po triedach, stihli sme ešte hrať futbal, triafať na cieľ, učiť sa 

chodiť na chodúľoch a rôzne iné činnosti. 

Cieľom dnešného dňa nebol len boj proti obezite, ale aj uvedomelosť a poznanie v oblasti 

finančnej gramotnosti, správanie, konanie a proces v prírode a v neposlednej rade aj ochrana 

prírody. 
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Didaktické hry  - Dňa 10. 9. 2020 sa uskutočnila praktická časť Didaktických hier na 1. stupni. Žiaci 

1. a 2. ročníka si v okolí školy reálne zopakovali pravidlá správania v prírode, ochranu zdravia a 

bezpečnosť pri spoločných aktivitách formou hier. Žiaci 3. a 4. ročníka sa vydali na vychádzku do 

okolia obce smerom na cyklotrasu. Pri presune po chodníku pri hlavnej miestnej komunikácii si 

zopakovali pravidlá a zásady bezpečnosti ako účastníka cestnej premávky, taktiež pri pohybe po 

cyklotrase. V blízkom lese zas bezpečnosť a ochranu zdravia a správanie pri pobyte v prírode. 

Umenie v prírode - Pretože bol tento deň nádherný slnečný a príroda i okolie školy poskytovali 

mnoho možností na realizáciu nápadov ako sa stotožniť s prírodou, realizovali deti pod vedením 

„prváckych“  pani učiteliek Grigovej, Ondrúškovej, „druháckej“ pani učiteľky Šiškovej, „tretiackej“ 

pani učiteľky Kormancovej a „štvrtáckej“ pani učiteľky Pavlíkovej aktivitu „Umenie v prírode“. 

Objektom bola príroda a deti boli jej súčasťou. Zo svojich tiel vytvárali skulptúry – sochárske diela 

v symbióze s prírodou a prostredím vytvoreným človekom. 

 

Bubnovačka 2020 

Dňa 19.11.2020 sa aj naša škola už po druhý krát zapojila do celoslovenskej akcie: Bubnovačka – „ 

Aby bolo deti lepšie počuť!“S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme 

bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Násilie na deťoch je tu, je 

okolo nás, aj keď ho často nevnímame, nevidíme. Je dôležité deti vnímať a počúvať viac, je dôležité 

deťom veriť.Bubnovačka má symbolicky upozorniť na dôležitosť detského hlasu a na ochranu detí 

pred násilím. Naši žiaci spolu s pani učiteľkami ZŠ a MŠ podporili túto akciu bubnovaním v  triedach 

na rôzne hudobné nástroje, hrnce a iné predmety. 

 

FAREBNÝ TÝŽDEŇ: 

Žltý deň 

Prvý deň farebného týždňa sa niesol pod názvom – Deň ovocia a zeleniny. Deti spolu s p. učiteľkami 

sa obliekli do žltej farby. Ovocie a zelenina tvorili súčasť detskej desiaty. 

Na hodinách sa diskutovalo o zdravej strave, ktorá by mala byť našou každodennou súčasťou. 

Biely deň 

Biely deň sa niesol pod názvom - Deň mlieka a mliečnych výrobkov. 

Celá škola sa obliekla do bielej farby. Na hodinách sa deti dozvedeli potrebného informácie o 

mlieku, potrebného na stavbu  a udržanie zdravého ľudského organizmu. I to , že mliečne výrobky 

podporujú rast kostí a zubov. 

Deti  si priniesli rôzne mliečne výrobky, vymaľovávali pracovné listy o mliečnej tematike, vyrábali 

nádherné výkresy s danou témou a diskutovali. 

Modrý deň 

Tretí deň farebného týždňa sa niesol v modrej farbe. 

Bol to deň bez sladkostí a pili sme čistú vodu. Deti sa na hodinách rozprávali o potrebe a dôležitosti 

pitnej vody. Beseda na tému o zdroji čistej pitnej vody žiakov veľmi zaujala. 

Červený deň 

Posledný deň farebného týždňa bol červený – Deň chleba, pečiva, obilnín, ryže a cestovín. 

Deti si priniesli upečené pečivo, cereálne desiaty.  Na hodinách  sa žiaci dozvedeli o výrobe a pečení 

chleba, zaspievali si piesne od M. Jaroša, prečítali rôzne rozprávky na danú tému, vytvorili mandaly 

z obilných zrniek,... 

 

NAKRESLI SI BETLEHEM - Výtvarná súťaž NAKRESLI SI BETLEHEM 
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Každoročne sa deti našej školy zapájajú do výtvarnej súťaže Nakresli si betlehem, ktorej 

vyhlasovateľom je Kysucká knižnica v Čadci. Tento ročník 2020/2021 bol bohatý na výtvarné práce. 

Svoj betlehem nakreslili všetci žiaci 1. stupňa na hodinách výtvarnej výchovy pod vedením pani 

učiteliek a niektorí žiaci 2. stupňa, ktorí svoje práce vytvárali v domácom prostredí počas 

dištančného vzdelávania. Celkom bolo do súťaže zaslaných 39 výtvarných prác, ktoré spĺňali 

hlavne estetickú úroveň. Vyhodnotenie súťaže sa v Kysuckej knižnici uskutočnilo 10. 12. 2020 a 

ocenenie (diplom a vecnú cenu) za svoju výtvarnú prácu získalo z 1.stupňa6 detí: 

Etela Štrbová a Laura Masariková z 1. A 

Júlia Krajčíková a Liana Zemaníková z 2. A 

Klaudia Hyneková z 3. A 

Šimon Bezeg zo 4. A 

 

Jarná škola 2021 - v termíne od 15.2 do 19.2.2021 sa na našej škole uskutočnila pre žiakov I. stupňa 

Jarná škola. Bola zameraná na realizáciu takých aktivít, aby si žiaci upevnili získané vedomosti. 

Žiaci boli zapojení do projektového vyučovania, riešili problémové úlohy, navštívili našu novú 

čitáreň. Súčasťou jarnej školy boli aj pohybové aktivity, zamerali sme sa aj na prírodovednú 

gramotnosť a praktické zručnosti žiakov. 

 

Hviezdoslavov Kubín - Celonárodnú prehliadku v prednese poézie a prózy s názvom Hviezdoslavov 

Kubín v roku 1954 prvýkrát organizovalo povereníctvo školstva a kultúry. To znamená, že  je 

najstaršou a najprestížnejšou súťažou v umeleckom prednese a vrcholným podujatím, ktoré 

vytvára a formuje kultúru slovenského národa.Aj tento rok sa stretli recitátori z prvého stupňa, 

aby si „zmerali sily“ v prednese poézie a prózy. 

Z celkového počtu dvadsaťjeden prednášajúcich máme mená víťazov podľa tried. 

V kategórii poézia sa na prvom mieste umiestnili Dominika Košťaliková  z 1. A a Šimon Minarčin z 

1.B. Z druhého ročníka to bola Lianka Zárodňanská. Víťazkou spomedzi tretiakov sa stala Klaudia 

Hyneková a štvrták  Ľubomír Marejka bol najlepší medzi štvrtákmi. 

 

Príprava anglického čaju - Tretiaci a štvrtáci našej školy sa na hodine anglického jazyka oboznámili 

s prípravou a ochutnávkou tradičného anglického čaju s mliekom (afternoon tea alebo five o’clock 

tea). Rozprávali sa  a diskutovali o  tradícii anglického čaju.  Hodinu angličtiny netradične strávili v 

čitárni, pri pití chutného čaju, drobného sladkého pečiva a anglickej tematiky. 

 

Legošampión školy 2021 – X.ročník 

Lego Group založil v roku 1932 dánsky tesár Ole Kirk Christiansen, kde spočiatku vyrábal drevené 

hračky. Názov "Lego" je odvodený z dánskych slov "leg godt," čo v preklade znamená "hraj sa 

dobre." Aj deti z našej školy vedia ako sa dobre hrať. Ukázali to už v desiatom ročníku tejto 

obľúbenej súťaže. Každý ročník sa vždy nesie pod iným názvom podľa toho, čo majú žiaci za úlohu 

za daný čas postaviť. Tento rok na tému – Legovtáčik. Postavených vtáčikov z lega bolo neúrekom 

– do súťaže sa zapojilo až 64 súťažiacich. Najlepšími staviteľmi z najlepších sa tento rok stali žiaci: 

1.A Etelka Štrbová, Scarlett Murgašová, Alexandra Skřivánková 

1.B Esterka Kocifajová, Miška Bulejčíková, Emmka Kajánková 

2.A Mirko Lieskovan, Milanko Križan, Šimonko Podolák 

3.A Sárka Jedináková, Robko Podolák 

4.A Ľubomír Marejka, Natálka Chilá, Zuzanka Nevedelová 
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Škola + jedlo = nádej - „Jedlom v škole dávame chudobným deťom možnosť získať vzdelanie.“ K 

tejto výzve sa zapojili aj naši malí školáci (1.,2. a 4. ročník) a spoločne sme vyzbierali 170 eur, ktoré 

poputovali do najchudobnejších krajín sveta. Touto cestou chceme veľmi pekne poďakovať 

všetkým rodičom, ktorí podporili túto zbierku. 

Vyučujúce 1.stupňa ZŠ 

 

Zelený deň sv. Patrika - 17.3.2021 sa hodina angličtiny vo 4.roč.preniesla do obdobia keď žil 

sv.Patrik. Deti prišli oblečené v zelenom a rozprávali sa o patrónovi Írska sv. Patrikovi a o legende 

leprechuanovi. Žiaci si zatancovali typický írsky tanec, naučili sa slovnú zásobu spojenú s týmto 

dňom a vychutnali si zelené mafiny a zelený nápoj. :) 

 

Ponožková výzva sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho 

syndrómu. Tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. Výzva 

je určená všetkým, ktorí chcú prejaviť solidaritu a podporiť ľudí s Downovým syndrómom a ich 

rodiny. Zároveň rozširuje povedomie o tom, že ľudská individualita robí tento svet krajším, 

pestrejším, zaujímavejším a inšpirujúcim. 

 

Čitateľský maratón 2021 - Predposledný marcový týždeň sa časť našej školy premenila na veľkú 

čitáreň. Žiaci čítali určené texty, vyhľadávali úlohy na čítanie s porozumením, čítali na rýchlosť i na 

správnosť, kreslili nádherné ilustrácie. Cieľom podujatia je zapojiť čo najväčší počet detí do 

aktivity, ktorú v posledných rokoch vytláčajú nové technológie. Čítanie, ktoré poskytuje deťom 

činnosť vo chvíľach voľna, podporuje ich fantáziu a prehlbuje vnímavosť. Tento ročník sa do súťaže 

zapojili žiaci prvého stupňa a spomedzi nich vyhrali a diplom získali: 

1.A – 1.miesto Scarlett Murgašová, 2.miesto Alexandra Skřivánková, 3.miesto Dominika 

Koščaliková a Etela Štrbová 

1.B - 1.miesto Michaela Bulejčíková, 2.miesto Timea Cyprichová, 3.miesto Emma Kajánková 

2.A – 1.miesto Sofia Hlavatá, 2.miesto Šimon Podolák, 3.miesto Miroslav Lieskovan 

3.A – 1.miesto Natália Zajacová, 2.miesto Mário Plaštiak, 3.miesto Jakub Hugo Kormanec 

4.A – 1.miesto Olívia Šusteková, 2.miesto Ľubomír Marejka, 3.miesto Šimon Šarlák 

 

ILUSTRUJEM SVOJU OBĽÚBENÚ KNIHU - V marci 2021 Kysucká knižnica v Čadci a Občianske 

združenie Literárny kompas vyhlásili výtvarnú súťaž pre žiakov základných škôl, osemročné 

gymnázia a zdravotne znevýhodnené deti a mládež pri príležitosti narodenia akademického 

maliara Miroslava Cipára, rodáka z Kysúc. 

Z 55 zaslaných výtvarných prác detí našej školy z prvého stupňa, 5., 7. a 8. ročníka bolo ocenených 

až 18 ilustrácií. 

Pre deti tých najkrajších obrázkov pripravila Kysucká knižnica originálny diplom, ktorý pre túto 

súťaž namaľoval výtvarný umelec Miroslav Cipár. Okrem diplomu dostanú ocenení aj sladkú 

odmenu. 

V Kysuckej knižnici sú vystavené  všetky práce, ktoré sme zaslali do súťaže. Fotografie z výstavy sú 

zverejnené aj na facebookovej stránke Kysuckej knižnice.  

Ocenené práce na 1.stupni: 

Simona Nevedelová,  Nina Šutá z 2. A 

Adam Jánošík, Natália Zajacová, Nela Čimborová, Stanislava Gerová, Natália Hujová, Lucia 

Šlapková z 3. A 
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Zuzana Nevedelová, Ľubomír Marejka, Olívia Šusteková, Andrea Horáková, Šimon Bezeg zo 4. A 

 

Nakresli zdravie  RÚVZ –14.4.2021  do online výtvarnej súťaže sa zapojili Andrea Horáková a Olívia 

Šusteková 

 

Knižné kamarátstva - Vyhlasovateľom celoslovenskej súťaže bolo knižné vydavateľstvo PANTA 

RHEI. Do súťaže sa zapojili kolektívy tried 1. až 4. ročníka našej školy. Každá trieda vyplnila plagát, 

do ktorého napísala názvy kníh, ktoré čítali deti v priebehu súťaže. Napísali príbeh na tému 

kamarátstiev knižných postáv. Triedy sa zapojili aj do menších motivačných súťaží a to konkrétne. 

V septembri prekreslili titul obľúbenej rozprávkovej knihy, v novembri vymodelovali knižnú 

postavičku. Obrázky a fotografie boli zaslané vyhlasovateľovi súťaže. Aj keď sme súťaž nevyhrali 

bola to inšpirujúca autorská, čitateľská, maliarska a modelárska súťaž. 

 

Miniolympiáda anglického jazyka 2021 - Naši najmenší angličtinári z 3.A a 4.A triedy sa dňa 

18.5.2021 zúčastnili 3. ročníka školskej súťaže ENGLISH MINIOLYMPICS 2021, kde si preverili svoje 

jazykové zručnosti. V trojčlenných družstvách žiaci vypracovali test z počúvania a čítania s 

porozumením, gramatiky a slovnej zásoby. Po spočítaní bodov sa jednotlivé tímy umiestnili 

nasledovne: 

3. ročník          1. miesto – Nelka Čimborová, Natálka Hujová, Majko Plaštiak 

                        2. miesto – Nikolka Šugarová, Natálka Zajacová 

                        3. miesto – Nikolka Valčuhová, Jakubko Kormanec, Robko Podolák 

  

4. ročník          1. miesto – Aďka Horáková, Olívia Šusteková, Šimonko Bezeg 

2. miesto – Zuzka Nevedelová, Natálka Chilá, Miško Koňušík, Šimonko Šarlák, Ľubko Marejka, 

Kristiánko Poštek 

 

Deň s Dankou a Jankou 

Príhody s Dankou a Jankou z obľúbenej knižky od Márie Ďuríčkovej  aktívne prežívali štvrtáci v 

jeden zvláštny dvadsiatyšiesty deň v máji. Celý vyučovací deň bol motivovaný dvoma príbehmi O 

človiečikovi z budíka a O strome, ktorý mal tajomstvo. Úlohy, ktoré deti počas dňa plnili boli 

prepojené vzťahmi medzi vyučovacími predmetmi, a to slovenský jazyk a literatúra, prírodoveda, 

vlastiveda, matematika, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie. 

Na tento deň si deti vlastnoručne pripravili tričká. Vytlačili na ne bodky, aby boli ako Danka a Janka 

Botkové, ktoré mali navlas rovnaké oblečenie s bodkami. Pani učiteľka Danka Pavlíková bola pani 

učiteľka z knižky. 

Deň začal pozretím rovnomenných animovaných príbehov. Potom deti porovnávali štýl rozprávok 

s hovoreným a písaným textom. Pri nasledujúcich aktivitách využili svoje zručnosti a vedomosti, 

ktoré nadobudli o jednoduchých strojoch a stromoch na prírodovede, o slovných druhoch a 

priamej reči na slovenskom jazyku, o čase a vzdialenostiach na matematike, o cestovaní a povrchu 

krajinných oblastí na vlastivede. 

V ďalšej časti dňa sa z rozprávky presunuli do reality a získali informácie o svetových cyklistických 

pretekoch  Tour de France, kde najlepší vrchári získavajú bodkované tričko za svoje výkony. Deti 

za svoje výkony bodkované tričko už mali. Informácie o pretekoch boli obohatením ich vedomostí 

a pracovali s nimi v ďalšej veľmi zaujímavej aktivite – meranie vzdialeností a premena jednotiek 

dĺžky, časová priamka. 
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Na záver hodnotili seba aj spoluprácu so spolužiakmi. Vyšlo im to na výbornú. 

 

Pirátsky zlatý kľúč - 1. jún bol pre našich prváčikov výnimočný. Mali prejsť ťažkú cestu k získaniu 

pirátskeho pokladu. Ich náplňou bolo prejaviť svoje získané vedomosti  a zručnosti z čítania, 

písania a matematiky. Deti pristupovali k úlohám veľmi zodpovedne, čo ich priviedlo  k  pokladu. 

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať rodičom za perfektné kostýmy, ktoré veľkou mierou 

prispeli k výnimočnosti tohto dňa a aj za zabezpečenie chutného  občerstvenia pre deti. 

  

MATEMATICKÝ KLOKAN 2021 

Keďže súťaž Matematický klokan prebehla v posledný deň pred dištančným vyučovaním  niektorí 

využili výzvu riešiť súťaž online. Celkovo sa do súťaže z našej školy zapojilo 27 žiakov. Z nich sa stali 

úspešnými riešiteľmi žiaci týchto tried: 

1.A: Alexandra Skřivánková -  ktorá navyše okrem Úspešný riešiteľ získala i titul Školský šampión a 

predbehla 97,9% žiakov škôl v SR. 

1.B: titul úspešný riešiteľ získali M. Bulejčíková, A.Masnica a M.Kubica 

2.A - získal titul úspešný riešiteľ M. Križan 

Ostatní súťažiaci z 1.stupňa síce získali iba účastnícky diplom, ale sú vzornými reprezentantmi 

našej školy a sme na nich veľmi hrdí. 

 

  

PROJEKT: 

Čítame radi (december 2020) – vďaka projektu sme získali zaujímavé knižné tituly do školskej 

knižnice. S vybranými knihami  pracovali jednotlivé triedy všetkých ročníkov v dvoch rôznych 

aktivitách – Zborovský zlatý kľúč a S knihou od domu k domu. 

S knihou od domu k domu – realizovali p. uč. so žiakmi pomocou putujúcej knihy , denníčka a 

hračky. Žiaci mali za úlohu prečítať rozprávku, zapísať do denníčka úlohy podľa pokynov, zapísať 

zážitky, či priložiť zaujímavé fotografie. Putujúci denníček okrem rozvoja čítania podporoval 

rodinné vzťahy, spolupatričnosť, empatiu a vzťah nielen ku knihám, ale ku všetkému, čím môžeme 

naše zážitky a témy pri čítaní knihy ďalej rozvíjať v každodennom živote. Deti a rodičia sa tejto 

akcii potešili. Maskotov si nosili na výlety, varili s nimi, spali, kreslili, prežívali mnohé spoločné 

chvíle. 

Zborovský zlatý kľúč bol zameraný na tému o pirátoch a hlavným zmyslom bolo vyústenie 

celoročného snaženia a vzdelávania žiakov 1.ročníka k získaniu najväčšieho pokladu prvákov – 

čítanky. Po správnom zvládnutí úloh a aktivít boli pasovaní za čitateľov. 

 

PROJEKT  - Osmijankova literárna záhrada - Súťaž bola prioritne určená žiakom na 1. stupni ZŠ. 

Súťažili školské kolektívy, kluby, literárne krúžky, ale mohli sa zapojiť i rodiny s deťmi, 

prostredníctvom súťažného zošita, ktorý musel mať každý súťažiaci žiak. 

Súťažných kapsičiek (otázok) bolo 8 a každá kapsička mala dve semienka (dve súťažné úlohy). 

Stačilo si vybrať 4 kapsičky s dvomi semienkami 4 x 2 = 8 My sme ich splnili v 2.A všetky. Žiaľ na 

výhru to nestačilo. Hreje nás však pri srdiečku, že sme za tak krátky čas prečítali tak veľa kníh a 

urobili obrovské množstvo úloh, pracovných listov, či výtvarných prác. Naučili sme sa písať listy aj 

na PC, vytvárať mandaly, leporelá, postavili sme domček pre ježka, či snehuliakového piráta. 

Zábavy bolo neúrekom a čítanie sa viacerým veľmi zlepšilo. 
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Dňa 18.6.2021 žiaci prvého stupňa súťažili na Olympijskom dni – oficiálny ceremoniál sa začal 

sprievodom účastníkov a slávnostnom nástupe družstiev po kontinentoch ako sú na vlajke. 

P.uč.Harnasová všetkých milo privítala a vysvetlila deťom, že Olympijský deň neslúži iba 

vrcholovým športovcom, ale je určený pre všetkých, ktorí si vážia olympijské myšlienky, teda chcú 

rozvíjať telo i ducha, posilňovať priateľstvo, súťaženie podľa zásad fair-play, vážiť si ľudí bez ohľadu 

na farbu pleti či vierovyznania. Za zvuku olympijskej hymny priniesli 4 žiaci vlajku, pochodeň 

samozrejme nechýbala. Po sľube pretekárov, vysvetlení jednotlivých športových disciplín a aktivít 

i po spoločnej rozcvičke s Deniskou sa začalo plnenie jednotlivých disciplín. Výhercami sa tento 

rok stali: 

ČIERNI (4.A) – 1.miesto V. Grochalová, 2.miesto A. Horáková a 3.miesto O.Šusteková 

ZELENÍ (1.B)– 1.miesto T.Cyprichová, M.Lahuta, 2.miesto S.Černošek, 3.miesto Š.Minarčin 

MODRÍ ( 3.A)– 1.miesto N.Čimborová, 2.miesto S.Gerová, 3.miesto S.Jedináková 

ČERVENÍ (1.A) – 1.miesto D.Kocifaj, 2.miesto D.Koščaliková, 3.miesto T.Zemaník 

ŽLTÍ (2.A) – 1.miesto O.Špilák, 2.miesto M.Križan, 3.miesto Š.Podolák  

 

Výsledky hodnotenia žiakov: 

 

1.A Mgr. Grigová  

Adaptácia detí na školské prostredie prebehla veľmi dobre. Od nástupu do školy boli veľmi šikovné 

a disciplinované.   

Dištančné  vzdelávanie -deti sa pripájali na určený čas. Rýchlo sa naučili pracovať touto formou 

výučby. Bola pre ne zaujímavá. Zlepšila sa samostatnosť pri vypracovaní úloh na hodinách a aj 

úroveň čítania. Na vyučovaní boli prítomní aj rodičia a mali možnosť porovnávať prácu a úroveň 

vedomostí svojho dieťaťa so spolužiakmi .Zadané úlohy vypracovávali a posielali načas.  

Koncoročné hodnotenie-Výchovno-vzdelávacie plány sú splnené. Žiaci pracujú samostatne podľa 

zadaní. Bez problémov zvládli abecedu. Majú veľmi pekný písomný prejav. Dobré výsledky 

dosahujú v prepisoch, odpisoch a diktátoch. Výborná slovná zásoba im umožňuje  veľmi pekne, 

zrozumiteľne a logicky sa vyjadrovať. Výborné výsledky dosahujú aj v matematike a geometrii, 

čoho dôkazom je, že sme vypracovali štyri pracovné zošity.   

Sú veľmi kreatívni vo výtvarnom prejave, recitácií, tvorbe slohov a nápadov na spestrenie 

a obohatenie života v triede.  

Na podporu čitateľskej zdatnosti deti využívali triednu knižničku a čitateľský kútik, ktorý si dopľňali 

vlastnými knihami .Veľkú radosť, nové informácie a zábavné úlohy im priniesol aj časopis Vrabček, 

na   

ktorý sa každý mesiac veľmi tešili.  

Hodiny prvouky boli obohatené o dopravnú výchovu, vychádzky do prírody, rôzne praktické 

činnosti.  

Počas prvého školského roka sa z týchto detí stal veľmi dobrý kolektív. Navzájom si pomáhajú, 

rešpektujú sa. To isté platí a vo vzťahu k dospelým.  

 

 

  

1.B Mgr. Ondrúšková  

Žiaci sa celkom dobre adaptovali. Zo začiatku boli dosť detskí, ťažkopádnejší, dlhšie im trvalo, kým 

niečo pochopili. Toto obdobie sme šťastne zažehnali, teraz sú šikovní, snaživí.  
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Dištančné vyučovanie:  

Žiaci boli na dištančnom vyučovaní 4 týždne a zvládli ho veľmi dobre. Pravidelne sa pripájali, na 

hodinách boli disciplinovaní, aktívni a zapájali sa  do aktivít na hodinách. Vypracované úlohy vždy 

odovzdali načas. Spolupráca s rodičmi bola výborná. Žiaci sa hodnotili samostatne a so strany 

učiteliek bolo hodnotenie hlavne slovné. Tento spôsob hodnotenia veľmi dopomohol k výraznému 

zlepšeniu čitateľských schopností, čítaniu s porozumením, práci s textom, rozvoju slovnej zásoby. 

Online vyučovanie prospelo k lepšej komunikácií s rodičmi.  

Koncoročné hodnotenie:  

Výchovno-vzdelávacie plány sú splnené. Trieda je priemerná a živšia. Žiaci pracujú samostatne 

podľa zadaní úloh. Písomný prejav je na dobrej úrovni, aj keď sa nájdú deti, ktorým to robí menšie 

problémy. V triede sú viaceré detičky, ktoré majú menšie problémy s výslovnosťou, čo sme sa 

snažili zmierniť  krúžkom Rapotáčik.  Nájdu sa aj deti, ktoré majú problémy s čítaním, pletú sa im 

písmenká,  problémy im robia prepisy a hlavne diktáty.  Vzhľadom k tomu sa denne venujeme 

spoločnému rannému čítaniu kníh, prácou s časopismi, máme v triede vytvorený čitateľský kútik. 

Častým písaním rôznych typov diktátov (bežecký, hľadajúci, ...) sa snažíme o hravé osvojovanie si 

celej abecedy.   

  

2.A Mgr. Šišková  

Učivo 2. ročníka  bolo prebrané podľa plánu vo všetkých predmetoch, okrem TSV. Výkonové 

štandardy boli splnené.   

SJL – učivo bolo zamerané na hlásky a ich rozdelenie, tvorbu viet, doplňovanie i,y do slov po 

spoluhláskach. Jednotlivé témy sme preberali tematicky prepojené s projektom Osmijankova 

literárny záhrada - najmä slohovú a literárnu časť. 

Jazykovú zložku som tiež veľmi často kombinovala s literárnou výchovou – rôzne hry s textom, 

tvorba ilustrácii, písanie listov, lúštenie tajničiek a podobne. Čítanie ich začalo viac baviť, 

zaujímavým bolo aj počas dištančnej výučby, kedy čítali texty i počúvali audioknihu. Veľmi radi 

súťažia v čítaní na správnosť, počet slov, či na výraz. V triede sme mali zriadenú triednu knižnicu. 

Počas obdobia dištančného vzdelávania sme realizovali aj rôzne výtvarné súťaže prepojené s 

danými knižkami - Marcipán má veľký plán, Denis a jeho sestry, Osmijanko, Básne z časopisu 

Slniečko, Sabínkine prázdniny, Strom, Čarovné pero...   

   

MAT -  učivo tohto ročníka zvládli výborne. Najviac problémov im robili príklady  -  dvojciferné 

sčítanie a odčítanie s prechodom cez desať. Geometriu zvládli väčšina na primeranej úrovni. Aj v 

matematike sme využívali rôzne motivačné hry, rýchle počítanie s kartičkami, speedmat, 

pamäťové počítanie a pod. 

PVO – pri osvojovaní učiva som využívala názorné pomôcky, veci okolo nás, prezentácie, 

vychádzky do prírody a osobné skúseností detí. Učebnicu sme využívali interaktívnu, kde mali žiaci 

množstvo doplňujúcich videí a úloh k danému učivu.  

 

 

 

 

 

3.A Mgr. Kormancová  
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Matematika – zameriavali sme sa hlavne na rozvíjanie logického myslenia, na precvičovanie 

pamäťového počítania, na samostatnosť a rýchlosť. V geometrii som vyžadovala presnosť 

a úhľadnosť rysovania.  

Najviac chýb deti robili v písomnom odčítaní s prechodom cez základ 10. U niektorých detí je 

pomalšie tempo práce .  

Slovenský jazyk – Učivo 3. ročníka je zamerané na vybrané slová a určovanie ohybných slovných 

druhov.  Na precvičovanie učiva som využívala rôzne didaktické hry, kartičky, multimediálny 

interaktívny program pre pútavú výučbu SJL – Vybrané slová, korytnačku – kartičkový program.  

Niektorí žiaci mali ťažkosti v určovaní slovných druhov, najčastejšie chyby robili – zabúdanie 

dĺžňov, mäkčeňov, bodiek.   

Čítanie – zamerali sme sa na čítanie textov s porozumením. V triede sme si zriadili knižnicu z kníh, 

ktoré priniesli deti z domu. Porozprávali spolužiakom o svojej knihe. Prednosť sme dali čítaniu 

týchto kníh pred čítaním z čítanky. Žiakov viac zaujalo takéto čítanie podľa vlastného výberu 

a zlepšilo sa im čítanie.  

Na hodinách som využívala pohybové aktivity a námety z webinárov Komenského inštitútu , na 

ktorých som sa zúčastnila.  

Počas dištančného vyučovania sa pripájali všetci žiaci, boli aktívni a disciplinovaní.  

  

4.A Mgr. Pavlíková  

Učivo 4. ročníka  bolo prebrané podľa plánu vo všetkých predmetoch, okrem TSV. Výkonové 

štandardy boli splnené.  

SJL – učivo bolo zamerané na rozširovanie VS a príbuzných slov, spodobovanie, ohybné slovné 

druhy – skloňovanie, časovanie a ich gramatické kategórie. Žiaci zvládali učivo, ale najväčší 

problém mali s určovaním gramatických kategórií. Pri osvojovaní tohto učiva som využívala rôzne 

doplňovačky, texty z detského časopisu Fifík, hry s osobnými predmetmi žiakov, obrázkami a 

hlavne medzipredmetové vzťahy s VLA, PDA, MAT a VYV.   

Jazykovú zložku som veľmi často kombinovala s literárnou výchovou – rôzne hry s textom, 

pojmové mapy, hranie rolí, prezentácie vlastných obľúbených kníh a textov, príprava zábavných 

úloh pre spolužiakov.  

Problémom niektorých žiakov stále zostáva slabá technika čítania a s tým súvisiace 

neporozumenie textu, hlavne obsahovo dlhšieho. Aj napriek rôznym zaujímavým aktivitám, tieto 

deti neprejavili záujem o čítanie. Radi čítali iba v škole, lebo vedeli, že vždy vymyslím nejakú 

aktivitu spojenú s čítaním daného textu. V triede sme mali zriadenú triednu knižnicu. Počas 

obdobia dištančného vzdelávania sme realizovali Večery s knihou cez MS Teams a čítali sme 

príbehy z knihy Marcipán má veľký plán a rozprávali sa o prečítanom.  

Pri písaní diktátov sú veľmi nepozorní, tzn. že  len 4 žiaci dokázali písať diktáty na jednotku, ostatní 

na 3 – 5. Najviac chýb vždy mali pri nepísaní rozlišovacích znamienok.  

  

MAT -  učivo tohto ročníka zvládli niektorí žiaci výborne, niektorí priemerne. Najviac problémov 

im robila násobilka (od 3. ročníka neosvojená). Sčítanie a odčítanie do 10 000, zaokrúhľovanie  a 

násobenie 10, 100, 1 000 zvládli všetci.   

Problémom u tretiny žiakov zostáva premena jednotiek dĺžky. Nepomohli im ani názorné 

pomôcky.  Niektorí nemali ani snahu sa to naučiť.  

S predstavivosťou súvisí aj geometria. Správne rysovanie a osvojenie si geometrických pojmov 

súvisí s pravidelnou domácou prípravou, ktorá bola na slabej úrovni.  
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Aj v matematike sme využívali rôzne motivačné hry, aplikáciu Wordwall s rôznymi zaujímavými 

úlohami, merali sme predmety v triede, taktiež sme často využívali matematiku v ostatných 

vyučovacích predmetoch.   

PDA – pri osvojovaní učiva som využívala názorné pomôcky, veci okolo nás, prezentácie, vychádzky 

do prírody a osobné skúseností detí.  

VLA – veľký dôraz som kládla na prácu s mapou, rozhovory s deťmi o navštívených miestach 

Slovenska a ich osobné skúsenosti.   

Pri obidvoch predmetoch som využívala už osvojené vedomosti detí z iných predmetov – 

medzipredmetové vzťahy.  

  

VYHODNOTENIE, DIAGNOSTIKA A OPARENIA Z VÝSTUPNÝCH PREVIEROK: 

  

Previerky na I. stupni za II. polrok zo Slovenského jazyka sú v diktátoch s priemerom od 1,08– 3,00 

a percentuálne previerková časť zvládnutá od 73,28% – 98,69%, čiže priemerne na všetky ročníky 

82,17% 

Z Matematiky sú známky v priemere od 1,00 - 2,94, percentuálne od 61,34 – 98%, čo je rovnako 

ako predchádzajúce školské roky na prvom stupni, a to 85,6 %. 

 

Slovenský jazyk a literatúra – žiaci zvládli učivo na primeranej až výbornej úrovni. Problémy 

pretrvávajú v písomnom prejave - pri písaní diktátov, pri dodržiavaní interpunkčných znamienok, 

vynechávaní a zamieňaní písmen v slovách, písaní začiatočných viet malým písmenom. Rezervy 

prevládajú v grafickom prejave hlavne z dôvodu dištančného vyučovania, kedy nepísali v takom 

množstve ako počas bežného vyučovania. Absentuje u žiakov čítanie s porozumením a aplikáciou 

naučeného. Priebežne počas celého roka žiaci pracovali s mnohými cvičeniami k danej téme, no 

spoliehali sa na osvojenie tesne po prebratí tematického celku. Okamžitá spätná väzba bola 

výborná. Časom však učivo zabudli, majú krátkodobú pamäť. Niektorí žiaci sú nesamostatní, 

nepozorní a nevedia pracovať s osvojenými vedomosťami. 

 

Na zlepšenie výsledkov boli prijaté opatrenia: 

Vzhľadom na uvedené výsledky môžeme konštatovať, že v nasledujúcom období bude potrebné: 

 zamerať sa na vyučovaní na rozvoj čitateľskej gramotnosti, a to najmä prácou s textom a 

doplňujúcimi úlohami, využívať nové PZ Čitateľský oriešok, Hravé čítanie s porozumením, Taktik 

čítanie s porozumením atď. 

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

Výchovno-vyučovací proces budú všetci učitelia organizovať tak, aby vedomosti žiakov boli hlboké 

a trvalé 

 využívať didaktické pomôcky, hry s pravidlami a aktívnu komunikáciu v ústnej a písomnej podobe 

 rôznymi didaktickými metódami prehlbovať a upevňovať poznatky o vetách 

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

zameraním na čitateľskú gramotnosť a rozbor úloh 

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

diktátov, odpise, či prepise so žiakmi so ŠVVP  

 

Matematika – žiaci dosiahli výborné až priemerné výsledky – najhorší priemer bol 2,53 (4.roč.). 

Percentuálne podobne ako po minulé roky – 85,6%. Na dobrej úrovni sú osvojené predstavy o 

prirodzených číslach, číselný rad, v ktorom sa však nevedia všetci dobre orientovať. Pri sčítaní 
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nemajú zafixované spoje v rámci vzťahov dvoch číselných hodnôt, najmä pri prechode cez 

desiatku, zabúdajú na zostatky, nemajú zautomatizované spoje sčítavania do 10. V geometrii mali 

tento rok lepšie osvojené vedomosti a zručnosti s rysovacími pomôckami. Keďže žiaci mali 

problémy s porozumením určitých súvislostí v slovných úlohách – mýlia si pojmy alebo nepochopia 

zadanie, môžeme konštatovať nižšiu úroveň ich čitateľskej gramotnosti – slovné úlohy boli riešené 

s drobnými chybami vo viacerých ročníkoch. Opäť sa objavili problémy s premenou jednotiek 

dĺžky. 

Na zlepšenie výsledkov boli prijaté opatrenia: 

Vzhľadom na uvedené výsledky môžeme konštatovať, že v nasledujúcom období bude potrebné: 

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

gramotnosti 

 zamerať sa na rozšírenie časovej dotácie venovanej premene jednotiek 

 klásť dôraz na správnu postupnosť pri konštrukcii trojuholníka 

 vo väčšej miere uplatňovať praktické didaktické metódy vo vyučovaní 

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

kreslení a rysovaní, na častejšie využívanie a tvorbu jednoduchých i náročnejších slovných úloh na 

hodinách matematiky, na podpisovanie zostatkov pri sčítavaní pod sebou a pod. 

 viesť žiakov k uvedomovaniu si významu samostatnej práce pre svoj rast 

 napomáhať zlepšovaniu kompetencií žiakov 

 

Východiská pre nový školský rok 2021/2022 na zlepšenie správania žiakov: 

- Zlepšenie komunikácie na všetkých úrovniach – naučiť deti jasne komunikovať, lepšie vyjadrovať 

vlastné myšlienky a názory a byť citlivejší k výpovediam ostatných. 

- Chybné odpovede a nesprávne vypracované úlohy využívať na hľadanie cesty k správnym 

riešeniam 

- Konkrétna motivácia - vychádzajúca z každodenného života, využívanie dramatických hier 

- Častejšia komunikácia s rodičmi, spoločné riešenie problémov 

- Dôkladná písomná sumarizácia prejavov správania problémových žiakov 

- Hodnotenie vnímame ako informáciu, ktorá nám (žiakovi, učiteľovi a rodičovi) má ukázať, čo už 

žiak vie a na čo sa máme (spoločne žiak, učiteľ a rodič) sústrediť v budúcnosti. Hodnotenie nie je 

odmena či trest.                                                                                           

 

 

Analýza činnosti a výsledkov práce pre humanitné predmety 

– slovenský jazyk a literatúra 
 

Žiaci 5. až 9. ročníka sa začali dištančne vzdelávať v pondelok 26.10.2020 (rozhodnutie MŠVVaŠ 

zo dňa 23.10.2020) do 5. 5. 2021, kedy sa obnovilo vyučovanie pre žiakov I. a II. stupňa. Dištančné  

vzdelávanie počas prerušeného vyučovania prebiehalo prostredníctvom elektronickej komunikácie 

nasledujúcimi formami: 

a) prostredníctvom edukačného portálu a konta „EduPage“, 

b) prostredníctvom školského e-mailového konta (e-mail, dokumenty, videohovor),  

c) prípadne aplikácia Zoom alebo ďalšie aplikácie po dohode s učiteľom.  

Učiteľ oznámil žiakom rozvrh dištančného vzdelávania prostredníctvom  EduPage. 

https://srobarka.edupage.org/
https://zszborov.edupage.org/
https://srobarka.edupage.org/
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Učitelia jednotlivých predmetov zadávali žiakom úlohy (podľa upraveného rozvrhu pre 

mimoriadne prerušenie) v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti s určením presného 

termínu na preštudovanie alebo vypracovanie: 

a) nové učivo na samoštúdium (napr. študijné texty, prezentácie …), 

b) úlohy na precvičenie učiva (pracovné listy, doplňovačky …), 

c) zadania na overenie pochopenia učiva (testy, previerky …), 

d) projekty na samostatnú prácu. 

Online hodiny, úlohy a zadania posielali učitelia v čase 735- 1330hod. Učitelia k daným úlohám po 

vyhodnotení poskytovali spätnú väzbu. Žiaci boli povinní odosielať vypracované zadania domácich 

úloh v stanovenom termíne prostredníctvom svojho účtu, pokiaľ sa s učiteľom nedohodol inak. 

Žiaci boli povinní zúčastňovať sa online vyučovania a vypracovať pridelené úlohy. V prípade 

nevypracovania úloh v stanovenom termíne a ak žiak opakovane nereagoval na zadania a výzvy 

učiteľa počas dištančného vzdelávania, jeho prístup a práca bola zohľadnená pri hodnotení. 

V prípade, že žiak nemal technické možnosti na online vzdelávanie, dohodol sa s príslušným 

vyučujúcim na náhradnom  spôsobe dištančného vzdelávania. Neúčasť na dištančnom vzdelávaní 

pre chorobu ospravedlnil rodič prostredníctvom EduPage.  

Hodnotenie žiakov v šk. roku 2020/2021 

Vyučovanie prebiehalo osobitnou formou – dištančné vzdelávanie. Na komunikáciu sme používali 

portál EduPage, prostredie MS Teams, bezkriedy.sk, prípadne ďalšie spôsoby  

po dohode s príslušným učiteľom. Žiaci boli povinní  robiť úlohy, ktoré im zadávali jednotliví 

vyučujúci a boli súčasťou ich hodnotenia. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliadalo 

predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas 

prerušeného vyučovania v školách. 

1. Priebežné hodnotenie  počas prerušeného vyučovania v našej škole sme realizovali aj formou 

klasifikácie. Priebežné hodnotenie malo individualizovaný charakter, zohľadňovalo vekové a 

individuálne osobitosti žiaka a prihliadalo sa na jeho momentálnu psychickú  

i fyzickú disponovanosť. 

2. Vyučujúci žiakom na odoslané úlohy poskytovali konštruktívnu spätnú väzbu, pomenovali 

žiakom chyby, ktoré urobili a navrhli im postup pri ich odstraňovaní. Pri vyučovaní  

cez videokonferencie (napr.: MS Teams, Zoom.) sa žiakovi poskytovala okamžitá spätná väzba 

ústne. 

3. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov  tvorili  známky získané do 

23.10.2020 z prezenčného vyučovania. Ďalšie podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích 

výsledkov žiakov získaval učiteľ z dištančného vzdelávania. Podklady ďalej tvorili: projekty, 

riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej 

prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka. 

4. Hodnotili sme aj aktivitu žiakov počas plnenia dištančných úloh, takým istým spôsobom ako pri 

bežnom vyučovaní. Keďže nebolo možné v dištančnej forme vyučovania dosiahnuť optimálne 

podmienky na hodnotenie,  dôraz sme kládli na  aktivitu žiaka. 

5. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení  vyučujúci zohľadňovali  aj sebahodnotenie žiaka. 

6. V čase mimoriadnej situácie sme  nerealizovali predpísané kontrolné písomné práce, 

vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu. 
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7. V prípade, že žiak dosahoval nedostatočné výsledky už pred mimoriadnou situáciou, 

spôsobenou prerušením vyučovania v školách a zo subjektívnych príčin neplnil požiadavky 

vyučovania na diaľku podľa pokynov vyučujúceho, rozhodne pedagogická rada o komisionálnom 

preskúšaní z príslušného predmetu. 

Záverečné hodnotenie predmetov v šk. roku  2020/2021 bolo nasledovné: 

1. stupeň 

V ročníkoch 1. až 4. boli predmety hodnotené nasledovne: 

klasifikácia známkou: MAT, SJL, PVO,VLA, INF, 

klasifikácia hodnotením absolvoval/neabsolvoval: NBV, ETV, VYV, TSV, PVC, HUV. 

2. stupeň 

V ročníkoch 5. až 9. boli predmety hodnotené nasledovne: 

klasifikácia známkou: MAT, SJL, ANJ, DEJ, CHE, GEG, BIO, FYZ, NEJ, 

klasifikácia hodnotením absolvoval/neabsolvoval: TSV, VZV, HUV, NBV, OBN, THD, INF. 

Pravidlá správania sa pri online vyučovaní  

1. Žiak sa prihlasoval na online hodinu včas podľa platného rozvrhu.  

2. Vhodne si upravil pracovné prostredie a pripravil si pomôcky.  

3. Používal mikrofón a kameru podľa pokynov vyučujúceho.  

4. Svojím správaním nenarúšal priebeh online vyučovania.  

5. Nepoužíval chat počas online hodiny na osobnú komunikáciu, ktorá by narúšala vyučovací proces 

online hodiny.  

6. Nevypínal a nezapínal mikrofón bez vyzvania učiteľom ani sebe ani svojim spolužiakom.  

7. Žiakom bolo zakázané nahrávať a zverejňovať záznam z online vyučovania.  

8. Žiakom bolo zakázané používať počas online hodiny neslušné výrazy, odvádzať pozornosť 

nevhodnými komentármi.  

Prerušenia školského vyučovania pre žiakov 5. až 9. ročníka trvalo od 26. októbra 2020 až  

do 19.4.2021 (rozhodnutie MŠVVaŠ zo dňa 23.10.2020). 

Žiaci 1. až 4. ročníka v zmysle rozhodnutia ministra nastúpili prezenčne podľa rozvrhu. 

Žiaci 8. a 9. ročníka nastúpili prezenčne podľa rozvrhu. 

Žiaci 5. až 7. ročníka pokračovali dištančne.  

Od 5. mája 2021 sa obnovilo vyučovanie pre žiakov I. a II. stupňa. 

 

V školskom roku 2020/2021 sme si stanovili ciele  

1. V rámci humanizácie školy:  

 vytváranie pozitívnej klímy v triedach,  

 poskytnúť priestor na sebarozvoj žiaka,  poznávacích a interpretačných schopností, rozvoj  

kooperácie a prosociálneho správania žiakov, 

 zabezpečenie rozvoja individuality osobnosti detí,  

 rozvoj tvorivého a kritického myslenia,  

 formovanie vlastenecky cítiaceho občana SR, pestovanie národného povedomia, kladenie dôrazu 

na vlastný národ, slovenskú históriu, budovanie národného povedomia a štátnosti,  

 prispievať k schopnosti detí demokraticky sa správať, konať a rozhodovať,  
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 podporiť princíp, aby každý žiak mal možnosť zažiť v škole úspech, vyjadriť svoje pocity, oceniť 

niekoho, koho si váži.  

2. Rozvíjať kľúčové kompetencie žiakov, a to kognitívne, osobnostné, sociálne, komunikačné, 

občianske a kultúrne kompetencie, rozvíjať celoživotné pravidlá a životné zručnosti.  

3. Aktivity zamerať na vzbudenie záujmu žiakov o dedinu, v ktorej sa škola nachádza →  

v rámci vyučovania realizovať regionálnu výchovu.  

4. Na hodinách SJL využívať prostriedky IKT. 

5. Do jednotlivých predmetov implementovať prierezové témy, do vyučovacieho procesu zaradiť 

úlohy súvisiace s výchovou a vzdelávaním v oblasti zdravého životného štýlu,  

v oblasti ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, 

antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu a rasizmu, v súvislosti s výchovou  

k ľudským právam zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam ( napr. beseda, 

tematické výstavy a pod.).  

6. Realizovať v rámci hodín aktivity zamerané na prevenciu a elimináciu rizikového správania, 

delikvencie, zneužívanie internetu a budovanie právneho vedomia žiakov.  

7. Rozvíjať environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti žiakov, zvyšovať 

povedomie detí o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, 

ekonomických a politických procesov vo svete.  

 8. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí s dôrazom na zdravú výživu a prevenciu 

zdravia, zdravé potraviny, potravinovú bezpečnosť a zvýšiť povedomie v oblasti označovania 

potravín.  

9. Na hodinách realizovať aktivity na podporu a zvýšenie finančnej gramotnosti,  pracovať v 

súčinnosti s Metodikou pre zapracovanie a aplikáciu tém finančnej gramotnosti do ŠkVP.  

10. Využívať komplexné aktivizujúce vyučovacie metódy (problémová metóda, projektová 

metóda, skupinové vyučovanie a pod.).  

11. Vo väčšej miere zapojiť žiakov celej školy do školských kôl prehliadok talentov, mať na zreteli 

prácu s nadanými žiakmi.  

12. Pri výchove a vzdelávaní žiakov so zdravotným znevýhodnením rešpektovať obmedzenia, ktoré 

sú podmienené zdravotným znevýhodnením žiaka, a uplatňovať požiadavky, ktoré má predpoklad 

splniť. Pri hodnotení prospechu a správania nehodnotiť negatívne tie výkony žiaka, ktoré sú 

ovplyvnené jeho zdravotným stavom. Dodržiavať ustanovenie § 55 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. 

z., zásady podľa prílohy č. 2 MP č. 22/2011. 

13. Systematicky budovať školskú knižnicu, dopĺňať knižničný fond dielami súčasnej literatúry pre 

deti a mládež, využívať školskú knižnicu vo vyučovaní slovenského jazyka a literatúry. 

14. Podporovať rozvoj čitateľskej gramotnosti a začleniť ho do ŠkVP; dbať o zvyšovanie jazykovej 

kultúry žiakov na všetkých vyučovacích hodinách (t. j. nielen na vyučovacej hodine slovenského 

jazyka a literatúry).  

15. Podporovať neformálne vzdelávanie účasťou žiakov na diskusiách a dialógoch v oblasti 

participácie mládeže a aktívneho občianstva. 

Stanovené ciele sme začali plniť prostredníctvom jednotlivých úloh PK, Školského 

vzdelávacieho programu a Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR. Postupovali sme podľa 
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platných učebných osnov  a tematických výchovno-vzdelávacích plánov, ktoré spĺňali požiadavky  

školského zákona a boli súčasťou školského vzdelávacieho programu školy. Plnili sme ich 

priebežne a pri niektorých máme stále podnety na skvalitnenie práce v nasledujúcom školskom 

roku. Tematické výchovno-vzdelávacie plány sme upravili v súlade so ŠVP a ŠkVP. Systém EduPage 

sa stal hlavným kanálom komunikácie v čase mimoriadnej situácie. 

Na začiatku školského roka 2020/2021 sme nestihli napísať vstupné písomné práce 

a diktáty, pretože prezenčná výučba  v 5. až 9. ročníku bola prerušená od 26.10. 2020 až do 

5.5.2021. Na konci šk. r. sme pre orientáciu napísali výstupné písomky a diktáty. 

Na začiatku školského roka sme začali preverovať vedomosti žiakov zo SJL formou 

vstupných písomných prác. Ich cieľom  bolo zistiť vedomostnú úroveň žiakov, analyzovať 

nedostatky a podľa potreby upevniť  a doplniť potrebné vedomosti. Zostavené boli zo všetkých 

zložiek predmetu: gramatická, literárna a slohová časť. Kvôli prerušeniu vyučovania sme ich 

nestihli  zrealizovať vo všetkých ročníkoch. Tie, ktoré sme stihli zrealizovať, nám ukázali, že 

vedomostná úroveň žiakov je veľmi slabá, ak sa žiaci nevrátia do školy, bude to mať veľmi 

negatívny dopad na ich vedomostnú, sociálnu a osobnú úroveň a budúce vzdelávanie. Oficiálnym 

nástrojom komunikácie sa stali elektronické médiá, ktoré však nemohli zabezpečiť plnohodnotné 

vzdelávanie žiakom druhého stupňa. Po návrate do školy (v septembri) boli žiaci nesústredení, 

nejavili záujem o vzdelávanie, za jeden mesiac prezenčnej formy sa nedalo zopakovať učivo, ktoré 

sme preberali počas dištančného vzdelávania ani upevniť učivo z celého školského roka, pretože 

žiaci prestali mať kontakt s pravidelným opakovaním, ktoré dokážeme reálne zabezpečiť len počas 

tradičnej výučby. Veľká časť žiakov stratila vnútornú motiváciu, vzdelanie nemá pre nich hodnotu. 

Jednotlivé úlohy a opatrenia, ktoré sme navrhli, sme nemohli realizovať, pretože vzdelávanie 

bez školského prostredia, to neumožňovalo  (sú závislé na  fungovaní v normálnom režime).  

Pri hodnotení učebných výsledkov sme rešpektovali psychický a fyzický zdravotný stav  

žiaka, druh a stupeň zdravotného znevýhodnenia, ak má vplyv na úroveň a  výsledky práce žiaka 

v príslušnom predmete. So žiakmi, ktorí mali slabý prospech, sme pracovali individuálne, 

zaraďovali sme ľahšie úlohy, pri práci sme ich usmerňovali, pozitívne hodnotili každý krok, ktorý 

zvládli úspešne.  

Zrealizovali sme IX. ročník projektu Adopcie srdca, ktorý je spoločným projektom farnosti a 

Základnej školy v Zborove nad Bystricou a ktorého cieľom je konkrétna materiálna a duchovná 

pomoc určená našim detičkám z Afriky.  

Žiaci 9. ročníkov sa zapojili do celoslovenského testovania KOMPARO, ktoré sa uskutočnilo 

29.4.2021. Výsledky Kompara 2020/2021: SJL – 64,6%  (SR 64,6%). 

TESTOVANIE 9 – 2021 bolo zrušené.  

Exkurzie, návštevy kultúrnych zariadení sú súčasťou vzdelávacieho procesu, nepodarilo sa nám ich 

zrealizovať. Ich cieľom je prehlbovať poznatky, upevňovať vedomosti, pestovať prezentačné schopnosti a 

viesť ku kultúrnemu správaniu žiakov. Každoročne sa deti našej školy zapájajú do výtvarnej súťaže 

Nakresli si betlehem, ktorej vyhlasovateľom je Kysucká knižnica v Čadci. Tento ročník 2020/2021 bol 

bohatý na výtvarné  práce. Svoj betlehem nakreslili všetci žiaci 1. stupňa na hodinách výtvarnej výchovy 

pod vedením pani učiteliek a niektorí žiaci 2. stupňa, ktorí svoje práce vytvárali v domácom prostredí počas 

dištančného vzdelávania. Do súťaže sa zapojilo 57 žiakov. Celkom bolo do súťaže zaslaných 39 výtvarných 
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prác, ktoré spĺňali hlavne estetickú úroveň. Vyhodnotenie súťaže sa v Kysuckej knižnici uskutočnilo 10. 

12. 2020 a ocenenie (diplom a vecnú cenu) za svoju výtvarnú prácu získalo 10 detí.  

2.  stupeň: Emma Jedináková  a Adrián Masnica z 5. A, Simona Mária Halvoníková 7.A,  

Klaudia Horáková 8.A 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling vyhlásil celoslovenskú výtvarnú súťaž -  

návrh na vianočný pozdrav 2020. Na podnet pani učiteľky Pavelkovej a Pavlíkovej sa do súťaže sa zapojili 

svojimi návrhmi: Sandra Košťalová z 8. A, Samuel Pagáč, Terézia Chilá, Tatiana Behanová, Matej Janošík, 

Soňa Podoláková, Dávid Podmanický zo 7. A, Emma Jedináková, Ema Čimborová,  Alexandra Droščáková, 

Emma Podmanická z 5. A. Výtvarné návrhy Samuela Pagáča, Terézie Chilej, Emy Čimborovej a Emmy 

Jedinákovej boli ocenené. Minister školstva im poslal vlastnoručné napísané poďakovanie aj s malým 

darčekom. V  marci 2021 Kysucká knižnica v Čadci a Občianske združenie Literárny kompas vyhlásili 

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

pri príležitosti narodenia akademického maliara Miroslava Cipára, rodáka z Kysúc. Z 55 zaslaných 

výtvarných prác detí našej školy z prvého stupňa, 5., 7. a 8. ročníka bolo ocenených až 18 ilustrácií. Pre 

deti tých najkrajších obrázkov pripravila Kysucká knižnica originálny diplom, ktorý pre túto súťaž 

namaľoval výtvarný umelec Miroslav Cipár. Okrem diplomu dostali ocenení aj sladkú odmenu. V Kysuckej 

knižnici boli vystavené  všetky práce, ktoré sme zaslali do súťaže. Fotografie z výstavy sú zverejnené  

aj na facebookovej stránke Kysuckej knižnice. Ocenené práce: Simona Nevedelová,  Nina Šutá z 2. A, 

Adam Jánošík, Natália Zajacová, Nela Čimborová, Stanislava Gerová, Natália Hujová, Lucia Šlapková z 

3. A, Zuzana Nevedelová, Ľubomír Marejka, Olívia Šusteková, Andrea Horáková, Šimon Bezeg zo 4. A, 

Emma Jedináková, Matúš Nečeda, Adrián Masnica z 5. A, Matej Janošík zo 7. A, Adam Bezeg z 8. A. 

Dištančné vzdelávanie 

Pre dištančnú a kombinovanú formu výučby sa obsah vzdelávania vymedzil tak, že sa určili hlavné 

vzdelávacie oblasti a komplementárne vzdelávacie oblasti.  

Hlavné vzdelávacie oblasti: 

 Jazyk a komunikácia  

 Matematika a práca s informáciami 

 Človek a spoločnosť 

 Človek a príroda 

Komplementárne vzdelávacie oblasti: 

 Človek a hodnoty 

 Človek a svet práce 

 Umenie a kultúra 

 Zdravie a pohyb 

Rozdelenie zohľadňovalo povahu predmetov a možnosti organizácie vzdelávania v špecifických 

podmienkach dištančného a kombinovaného vzdelávania. V rámci dištančného vzdelávania sa 

obsah komplementárnych vzdelávacích oblastí využíval ako doplnkové aktivity nad rámec 

indikatívneho času vzdelávacej záťaže. Úprava organizácie, obsahu, hodnotenia, foriem a metód 

vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bolo v súlade s 

individuálnym vzdelávacím programom žiaka. Rozsah výučby sme stanovili na základe indikatívnej 

týždennej záťaže žiakov počas dištančného vzdelávania. Indikatívna záťaž žiakov počas 

dištančného vzdelávania v sebe zahŕňala všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov (čas, strávený 
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on-line vyučovaním, resp. inou formou vyučovania; čas, potrebný na vypracovanie úloh, ktoré sú 

zadávané či distribuované žiakom počas online vyučovania, telefonicky, mailom alebo v 

papierovej forme; čas, strávený samoštúdiom).  V jednotlivých ročníkoch základnej školy sa 

dištančné vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie oblasti  plánovalo tak, aby bol dodržaný  

rozpis indikatívnej týždennej záťaže žiakov:  1.– 3. ročník 10 h/týždenne,  4. – 5. ročník 12 

h/týždenne,  6. – 9. ročník 15 h/týždenne. Do indikatívnej záťaže nebol započítaný čas, ktorý žiaci 

venovali aktivitám vymedzeným v rámci komplementárnych vzdelávacích oblastí. 

Komplementárne vzdelávacie aktivity boli plánované tak, aby pre žiakov neboli záťažou. Rodičia 

mohli individuálne konzultovať s učiteľmi, učitelia boli k dispozícií zákonným zástupcom žiaka 

a žiakom prostredníctvom EduPage, online, telefonicky a mailom. 

 

Zhodnotenie dištančného vzdelávania: 

 

Slovenský jazyk a literatúra 

Overili sme  možnosti elektronickej komunikácie so žiakmi a následne ju s nimi dohodli. Hodnotili 

sme prípravu, aktivitu, komunikáciu a získané poznatky a zručnosti žiakov. Okrem edukačnej 

činnosti bolo obsahom vzdelávania aj zisťovanie úrovne poznatkov žiakov formou úloh, testov, 

slohových prác, čitateľských denníkov, projektov alebo online skúšania. Rešpektovali sme   

základné princípy a zásady hodnotenia v čase mimoriadnej situácie, prispôsobili kritériá 

hodnotenia a získavanie podkladov na hodnotenie zmeneným podmienkam vzdelávania. Zadávali 

sme žiakom úlohy (online podľa vypracovaného rozvrhu hodín) v primeranom rozsahu a 

primeranej náročnosti s určením presného termínu na preštudovanie/vypracovanie. Žiaci by mali 

komunikovať s učiteľmi a rešpektovať ich pokyny, študovať zaslané materiály, vypracovať zadania, 

posielať učiteľom výsledky riešení a podobne – nie vždy sa to darilo a často sme riešili odpovede 

typu odoslal som a neprišlo vám to, „spadla“ wifi, neotvorilo sa mi to ap. (samozrejme stále tí istí 

žiaci). Tí, čo sa učili, pristupovali zodpovedne k vzdelávaniu a tí ostatní reagovali sporadicky. Písali 

sme písomky, testovali sme. Posielali sme  prezentácie – všetko, čo by mohlo pomôcť. 

Samozrejme, ak nerozumeli, mohli písať alebo sa pýtať. Písali sme slohy, každý mesiac mali 

napísať,  akú knihu prečítali. Pri preberaní nového učiva to išlo pomalšie, chýbal osobný kontakt 

s učiteľmi a spolužiakmi. Dištančné vzdelávanie - založené na samoštúdiu a korešpondenčnej 

forme bez priameho kontaktu žiaka a učiteľa, ako aj online vzdelávanie, neponúkalo žiakom 

priestor plnohodnotne sa vzdelávať. Ako uvádza Jiří Mareš účinné školské prostredie sa musí 

vyznačovať znakmi, ktoré rešpektujú zákonitosti procesov učenia sa a vyučovania. To znamená, že 

je potrebné v školskej praxi používať také edukačné stratégie a metódy, ktoré umožňujú kultivovať 

osobnosť v oblasti kognitívneho rozvoja v súlade s rôznymi taxonómiami od rozvíjania vnímania, 

pamäti, cez pochopenie a porozumenie k aplikačným a analytickým schopnostiam a od nich 

k rozvíjaniu hodnotiaceho myslenia a tvorivosti. Dištančné vzdelávanie neumožňovalo učiteľovi 

riešiť edukačné situácie   komplexne a rešpektovať individuálne potreby každého žiaka vo výučbe 

tak, aby mu dokázal vytvárať optimálne podmienky pre jeho procesy učenia sa. Počas dištančného 

vzdelávania sme síce komunikovali so žiakmi, ale iba sprostredkovane, nepriamo. Usilovali sme sa 

rozvíjať síce jeho kognitívnu stránku, ale personalizácia a socializácia sa rozvíjala iba minimálne 
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alebo vôbec.  Samotní žiaci boli z toho frustrovaní a chceli sa vrátiť do školských lavíc. Takéto 

vzdelávanie ponúkalo iba povrchné, neupevnené vedomosti. Domáce úlohy, písomné práce si 

žiaci dokázali posúvať medzi sebou, často úlohy robili aj rodičia alebo starší súrodenci. Pre učiteľa 

bola  príprava na dištančné vzdelávanie časovo veľmi náročná. Materiál bolo potrebné prispôsobiť 

do takej formy, aby sa dalo s ním pracovať online, aby bol zrozumiteľný žiakom.  Celkový výsledok 

dištančného vzdelávania bol neuspokojivý, pretože žiaci strácali spôsobilosť plánovať, 

monitorovať, vyhodnocovať postupy, ktoré sami používali, keď sa učili a poznávali. Táto vedomá 

činnosť vedie žiaka k poznaniu, ako sám postupuje, keď poznáva svet a  rozhodujúcou mierou sa 

podieľa na úspešnosti učenia sa. Keďže sa v súčasnosti schopnosť človeka učiť sa považuje za jednu 

z kľúčových kompetencií, je potrebné, aby si ju žiaci osvojili dôkladne. Pri dištančnom vzdelávaní 

sme boli svedkami toho, že žiaci sa síce pripájali na online hodiny,  odpovedali  na zadané otázky, 

robili úlohy, niečo sa naučili, ale to bolo všetko.  

Dejepis  

S učivom sme išli podľa plánu, všetci sa zapájali, plnili úlohy. Pomaly sme  si zvykli na dištančné 

vzdelávanie. Metódy sme volili všetky, aké sa dajú použiť, aké dokážem použiť v rámci svojich 

technických  možností. V šiestom ročníku sme známkovali 1, 2, 3, horšie neboli. Obsahovo je  

náročný, vyberali sme základne pojmy a súvislosti, na online hodinách bolo vidieť, kto sa tomu 

venoval a kto nie, ale väčšinou reagovali tí istí žiaci, ako aj v škole,  čo sú šikovní. Dištančné 

vzdelávanie  má mínusy, ale museli sme sa pasovať s tým, čo sme  mali a hľadať trošku metódy 

prispôsobené  schopnostiam detí. TVVP sme  upravili. Prihlasovanie do aplikácie prebiehalo bez 

problémov a všetci žiaci mali prístup k tomuto spôsobu výučby. Z hľadiska účasti na online hodine 

môžeme konštatovať, že žiaci sa pravidelne zúčastňovali a počas sledovaného obdobia neboli 

zaznamenané väčšie nedostatky spojené s pripojením, resp. priebehu hodiny. Z hľadiska 

pripojenia kamery nebola možnosť prinútiť žiakov, aby sa pripojili aj obrazom, mnohokrát sa 

vyhovárali na nefunkčnosť kamery, problém s internetom atď. Hlavná príčina však spočíva v tom, 

že žiaci strácali základné socializačné návyky. Mnohokrát dištančná výučba vyzerala ako 

predstavenie  jedného herca – učiteľa, ktorý vystupuje, sám si odpovie a ešte si aj zatlieska. Tento 

spôsob výučby bola jediná možnosť, ktorá sa nám naskytla v tejto zložitej situácií.  

Občianska náuka 

Zasielali sme  raz mesačne materiál vo forme poznámok, vo Worde alebo PowerPoint -   ročníky 

7. až 9. V 6. ročníku sme  mali aj online – aspoň dvakrát  mesačne, 6.A  pekne pracovala, 

diskutovali, zhrnuli sme  si kľúčové slová z hodiny, posielali sme im poznámky alebo si aj priamo 

na hodine napísali, 6.B sme skôr posielali, boli menej komunikatívni. Občianska náuka pre 9.ročník 

základnej školy poskytuje základné poznatky  z ekonómie a ekonomiky, ktoré sú nevyhnutné na 

pochopenie ekonomických vzťahov v spoločnosti a dôležité informácie ako postupovať na 

začiatku procesu profesijnej orientácie. To bol hlavný dôvod,  prečo sme  realizovali hodinu 

občianskej náuky pre 9. ročník aj napriek tomu , že výchovy v dnešnej dobe idú do úzadia. 

Dištančná forma vzdelávania  žiakov na predmete OBN prebiehala prostredníctvom edukačného 

portálu  EduPage a využívaním aplikácie TEAMS. EduPage disponuje širokou škálou nástrojov, 

prostredníctvom ktorých sme žiakom zadávali úlohy a námety, posielali poznámky z nového učiva, 

test na precvičenie a zhrnutie  učiva a poštu. Učivo sme preberali v súlade s TVVP . Prácu a výkony 
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žiakov sme hodnotili slovne, priebežne sme  poskytovali spätnú väzbu. Triedy sa pravidelne 

pripájali na online hodiny. 

 

 

 

Hudobná výchova, výtvarná výchova, náboženská výchova 

V rámci dištančného vzdelávania sa obsah komplementárnych vzdelávacích oblastí odporúčal 

využívať pre doplnkové aktivity nad rámec indikatívneho času vzdelávacej záťaže. Učivo 

a materiály sme zadávali cez  EduPage  (prezentácie, wordovské dokumenty,  výtvarné práce...). 

EduPage   disponuje širokou škálou nástrojov, prostredníctvom ktorých sme žiakom zadávali 

úlohy, námety a rôzne zadania. Žiaci sa zapojili aj do viacerých výtvarných súťaží. 

Neprebraté učivo 

Slovenský jazyk a literatúra 

6.A – gramatika – 1. Hlavné vetné členy – iba čiastočne 

literatúra – 1. Dobrodružná literatúra 

2. Detektívka 

3. Dráma 

 Dejepis 

9. ročník – neprebrali sme tieto celky: 

1. Povojnový svet 

2. Československo za železnou oponou 

3. SR – 1993 

4. Súčasný svet 

Výstupné previerky 

Gramatická časť 

Trieda  Počet 

žiakov 

%úspešnosť Prie

mer 

Známka 

    1 2 3 4 5 

V.A  56,45%  1 3 8 8 0 

VI.A  59,39%       

VI.B  42,09%  0 0 7 3 5 

VII.A  41%  0 0 3 1

2 

5 

VIII.A  52,49%  0 2 1

7 

6 2 

IX.A  -  - - - - - 

IX.B  -  - - - - - 

 

Diktát 

Trieda Počet Priemer Známka 
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žiakov 

   1 2 3 4 5 

V.A  3,8 3 0 4 1 12 

VI.A  3,2 1 5 3 2 4 

VI.B  3,06 2 3 6 2 3 

VII.A  3,5 5 2 5 5 7 

VIII.A  3,32 3 3 9 3 7 

IX.A  - - - - - - 

IX.B  - - - - - - 

 

Výsledky výstupných prác a diktátov nám ukázali nízku úroveň vedomostí, ktoré žiaci nadobudli 

počas dištančného vzdelávania.  

Opatrenia 

Jednotlivé úlohy a opatrenia, ktoré sme navrhli, sme vo väčšine nemohli realizovať, pretože 

vzdelávanie bez školského prostredia, to neumožňovalo  (sú závislé na  fungovaní v normálnom 

režime). Musíme dôsledne upevniť učivo, ktoré žiaci preberali počas dištančného vzdelávania. 

Stále sa boríme s problémom čítania, čítania s porozumením,  prácou s textom. Žiaci nemajú často 

záujem o čítanie, nerozumejú prečítanému textu, lebo nevedia plynulo čítať. Musíme viac 

apelovať na čítanie aj vo voľnom čase, zadávať úlohy, ktoré ich budú nútiť pracovať s textom, 

vyhľadávať, zhrnúť informácie. To súvisí aj s kritickým myslením. Žiaci si neoverujú informácie, pri 

referátoch často iba informácie skopírujú, nesnažia sa ich overiť z viacerých zdrojov, preto je 

nutné žiakom zadávať úlohy aj so zdrojmi, z ktorých majú dané informácie získať. Žiaci nevedia 

spisovne komunikovať, dokonca často nepoznajú ani spisovný ekvivalent slova. Táto kríza spôsobí 

v ďalšom vzdelávaní veľa problémov, ktoré sa už prejavili a sa prejavia v nastávajúcom školskom 

roku. Budeme musieť vynaložiť veľa úsilia, aby sme eliminovali dôsledky tejto krízy.  

Opatrenie, ktoré môžu zlepšiť našu prácu: 

o neprebraté témy  zapracovať do časovo-tematických plánov na šk. rok 2021/2022, 

o  dôsledne upevniť učivo, ktoré žiaci preberali počas dištančného vzdelávania v šk. roku 2020/2021, 

o zvýšenú pozornosť venovať práci s textom, výraznému čítaniu, čítaniu s porozumením, rýchlemu 

čítaniu, 

o  rozvíjať u žiakov kritické myslenie, 

o viesť žiakov k samostatnému štúdiu, 

o rozvíjať tvorivosť žiakov, využívať IKT v predmete, 

o využívať medzipredmetové vzťahy, 

o dbať na čistotu jazyka, 

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

schopnosti a zručnosti žiakov, 

o pri riešení úloh vo výchovno-vzdelávacom procese využívať skupinovú prácu,  

o podporovať a rozvíjať  sebahodnotenie žiakov, 

o aktívna spolupráce školy s rodičmi, 

o poznať žiaka, spôsob jeho učenia, učebné štýly, 

o poradiť žiakom, ktorí majú problémy s učením, 
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o hodnotiť zlepšenia učenia v triede, 

o prejavovať záujem o názory a potreby žiakov, 

o pri učení umožniť vybrať žiakom ľahšie a ťažšie úlohy, 

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

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

o umožniť žiakom prezentovať svoje práce pred ostatnými žiakmi, 

o venovať sa žiakom, ktorí majú problémy, 

o usmerňovať, poradiť žiakom, ako si majú vzájomne pomáhať, poradiť,  keď sa nevedia niečo naučiť,  

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

o robiť so žiakmi projekty, 

o učiť sa skupinovo, vo dvojiciach, 

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

o oboznámiť žiakov s cieľom vyučovacej hodiny – čo sa budeme učiť, ako dlho a  kedy budeme 

skúšať,  podľa ktorých kritérií môžu byť v hodnotení úspešní, 

o hodnotiť a oceňovať schopnosť žiakov využívať nielen to, čo sa naučia naspamäť, ale aj to, čo 

logicky a tvorivo urobia, 

o rozvíjať čítanie s porozumením prostredníctvom aktivizujúcich metód, 

o sprísniť hodnotenie žiakov – hodnotiť celý rok. 

 

Analýza činnosti a výsledkov práce prírodovedné predmety 

 

Plán zasadnutí PK v školskom roku 2020/2021 bol z dôvodu prerušenia vyučovania pozmenený. 

Členovia PK plnili úlohy stanovené plánom práce, na jednotlivých zasadnutiach riešili aktuálne 

problémy výchovno-vyučovacieho procesu, analyzovali výsledky písomných prác, pripravovali 

súťaže. Vyučujúci plnili hlavné úlohy a ciele stanovené predmetovou komisiou. 

V tomto školskom roku prospeli z prírodovedných predmetov v prvom polroku aj v druhom 
polroku všetci žiaci. 
 

Realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu do mimoriadneho prerušenia školského vyučovania 

 

Učebné osnovy pre prírodovedné predmety v školskom roku 2020/2021 

Vyučujúci prebrali učivo stanovené učebnými osnovami iba čiastočne a časovo-tematické plány 

neboli splnené úplne (viď. Dištančné vzdelávanie). 

MŠVV a Š SR schválilo dňa 6. februára 2015 inovovaný Štátny vzdelávací program pre druhý stupeň 

základnej školy s číslom 2015-5129/5980:2-10A0. Základné školy podľa inovovaných ŠVP 

vzdelávajú s účinnosťou od 1. septembra 2015, a to postupne od 1. a 5. ročníka základnej 

školy. Inovované ŠVP posilňujú výučbu prírodovedných predmetov, kladú tiež väčší dôraz na 

technické vzdelávanie žiakov.  

Vyučujúci pracovali podľa platných učebných plánov, osnov a vzdelávacích štandardov. Učebné 
osnovy prírodovedných predmetov boli vypracované v súlade s inovovaným Štátnym vzdelávacím 
programom, jeho vzdelávacím štandardom a Školským vzdelávacím programom. Do učebných 
osnov a tematických výchovno-vzdelávacích plánov boli zapracované prierezové témy a témy 
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NŠFG (Národného štandardu finančnej gramotnosti). Osnovy apelujú na dodržiavanie detských 
a ľudských práv dieťaťa, rešpektujú vo vyučovacom procese slobodu prejavu, vyjadrenie názoru 
dieťaťa, záujmy dieťaťa. Prispievajú k rozvoju osobnosti dieťaťa, jeho nadania a duševných 
schopností v najväčšom rozsahu, zabezpečujú plynulý prechod z primárneho na nižšie stredné 
vzdelávanie. Predmety matematika a informatika sú zahrnuté do vzdelávacej oblasti Matematika 
a práca s informáciami, fyzika, chémia, biológia do vzdelávacej oblasti Človek a príroda, geografia 
do vzdelávacej oblasti Človek a spoločnosť a technika do vzdelávacej oblasti Človek a svet práce. 
Vzdelávacie oblasti sú okruhy, do ktorých patrí problematika príbuzných vyučovacích predmetov. 
Zabezpečujú nadväznosť a previazanosť obsahu jednotlivých vyučovacích predmetov patriacich 
do konkrétnej oblasti. Umožňujú rozvíjanie medzipredmetových vzťahov, a tým aj kooperáciu v 
rámci jednotlivých predmetov. Cieľom vzdelávacích oblastí je rozvíjať u žiakov kľúčové 
kompetencie, rešpektovať vývojové charakteristiky žiakov a prispievať k ich rozvoju ako nezávislej 
a zodpovednej osobnosti. 
 

Projekty 

 „ZbieramBaterky“– školský program selektívneho zberu 

Škola je zapojená do celoštátneho programu pre ochranu životného prostredia prostredníctvom 
školského programu selektívneho zberu pod názvom „ZbieramBaterky“. Cieľom súťaže je 
popularizovať zber použitých prenosných batérií a akumulátorov postavený na bezprostrednej 
motivácii. Prostredníctvom súťaže meniť a rozvíjať postoj detí k samotnému životnému 
prostrediu. Súťaž ZbieramBaterky je o zbere použitých prenosných batérií a akumulátorov. Žiaci 
po nazbieraní určitého množstva bateriek sú odmenení bodmi, ktorými môžu voľne narábať. 
Prostredníctvom E-shopu si vymieňajú body za darčeky. Tiež mali možnosť zberať body spoločne 
s kamarátmi a vybrať si spoločný darček. Najlepšie výsledky dosiahla  Sára Košťalová. 
 

IT Akadémia - projekt 

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

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

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

informačno-komunikačných technológií (IKT). 
 

       Vedomostný ostrov 

Projekt podporuje inovatívne formy vzdelávania na základných školách a sprístupňuje ich všetkým 
žiakom. Cieľom projektu je naučiť žiakov pútavým spôsobom, ako spájať teoretické poznatky 
s praxou, a pomôcť im pri výbere strednej školy. Vedomostný ostrov je interaktívny kiosk s tromi 
dotykovými obrazovkami a zaujímavým vedomostným obsahom. Vedomostný ostrov poskytuje 
interaktívne vedomosti a veselé kvízy pre žiakov aj pre učiteľov. 
Vedomostný obsah tvoria dve časti. Prvou – hlavnou časťou – je špeciálna aplikácia v podobe 
animovaného ostrova. Ukrýva sa na ňom množstvo vedomostí z oblasti techniky, nemeckého 
jazyka, ekológie alebo fyziky vrátane interaktívnych úloh, náučných videí a pokusov, ktoré sa dajú 
realizovať v škole aj doma. Žiakom pomôže pri ich odhaľovaní zvedavý lemur, ktorý je aj v logu 
Vedomostných ostrovov. Vďaka veselým vedomostným kvízom si môžu hneď vyskúšať, ako si 
nové vedomosti osvojili. Rozširujúcu druhú časť vedomostného obsahu tvoria digitálne učebnice – 
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nemecký jazyk, dopravná výchova a fyzika.  Ocenia ich nielen žiaci, ale aj učitelia, ktorí chcú oživiť 
bežné vyučovanie a vniesť doň hravé prvky a interaktivitu. 
 

 „Poďme von – pestovať“    

Škola sa zapojila do projektu „Poďme von – pestovať“, čím získala finančné prostriedky na 
osadenie vyvýšených záhonov, sadenie rastlín a následnú starostlivosť o rastlinky. 
 

Mliečny program 

Škola bola zapojená do mliečneho programu pod vedením p. uč. Abdul Karimovej. Žiaci si mali 
možnosť objednať každý mesiac mliečne výrobky za symbolickú cenu. U žiakov a rodičov sa projekt 
stretol s pozitívnym ohlasom. Cieľom projektu je podporiť prístup žiakov našej školy k mliečnym 
produktom. 
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Hodnotenie žiakov počas obdobia, kedy nebolo prerušené vyučovanie z dôvodu vyhlásenia 

mimoriadnej situácie 

 

Žiaci boli hodnotení podľa  Metodického  pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy 

č.2011-3121/12824:4-921. Návrh  metodického pokynu na hodnotenie žiakov  ZŠ s MŠ Zborov nad 

Bystricou, ktorý bol schválený pedagogickou radou  vychádza z Metodického pokynu č.22/2011. 

Prospech žiaka sa klasifikoval týmito stupňami: výborný (1), chválitebný (2), dobrý (3), dostatočný 

(4), nedostatočný (5).  

Získané vedomosti žiakov vyučujúci overovali formou testov, kontrolných prác, tvorbou žiackych 

projektov a prezentácií. Známkou sa hodnotil tiež ústny prejav žiakov a iné formy samostatnej 

práce žiakov a schopnosti žiakov.  

Pri hodnotení učebných výsledkov žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa bral 

do úvahy možný vplyv zdravotného znevýhodnenia žiaka na jeho školský výkon.  

Hodnotenie žiakov z prírodovedných predmetov bolo v súlade s prílohou č. 4 Metodického  

pokynu  č. 22/2011  na hodnotenie žiakov základnej školy so zdravotným znevýhodnením. 
 

Kritériá hodnotenia prírodovedných predmetov 

Písomné práce a testy sa  hodnotia podľa percentuálnej úspešnosti uvedenej v tabuľke. 

Známka % úspešnosti 

1 100% - 93% 

2 92% - 75% 

3 74% - 50% 

4 49% - 25% 

5 24% - 0% 

 

Stupnica pre hodnotenie žiakov na chémii: 

 

Známka % úspešnosti 

1 100% -  90 % 

2 89% - 75% 

3 74% - 50% 

4 49% - 25% 

5 24% - 0% 
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I v tomto školskom roku boli niektorí žiaci vzdelávaní formou školskej integrácie. Vyučujúci na 
vyučovacích hodinách rešpektujú ich špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby, individuálne 
tempo a dbajú na diferencovanie úloh. Pedagógovia si pripravujú materiály  a názorné pomôcky 
pre prácu so žiakmi so zdravotným znevýhodnením. 

Vypracovaná analýza výsledkov prvej a druhej písomnej práce, vstupných testov 
z matematiky a prijaté opatrenia na zlepšenie výsledkov žiakov sa uvádzajú v jednotlivých 
zápisniciach predmetovej komisie.  
 

Krúžková činnosť 

Žiaci mali možnosť i v tomto školskom roku sa zapojiť do krúžkov, kde mohli obohatiť a prehĺbiť 
svoje vedomosti z matematiky a techniky. 

Na škole pracovali krúžky:  

Matematika hrou - Mgr. Martina Masariková, 
Práca s drevom – PaedDr. Milan Križan, 
Turistický krúžok – Harnasová, Kubicová, Koščaliková. 
 

Testovanie piatakov, deviatakov 

 Testovanie 5-2020 bolo zrušené v školskom roku 2020/2021. 

Do projektu Komparo sa zapojil malý počet deviatakov. Žiaci boli rozdelení do dvoch skupín. Výsledky 

testovania deviatakov pre porovnanie aj z predchádzajúcich školských rokov sú uvedené v nasledujúcej 

tabuľke. 

 

Komparo 2020/2021 – testovanie žiakov 9. ročníka 

Termín testovania: 29.apríla 2021 
Počet testovaných žiakov triedy 9.A, 9.B: 20 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov školy: 71,8 % 
Priemerná úspešnosť všetkých testovaných žiakov v SR: 58,1 % 
9.A – 7 žiakov, 69,3 %, 

9.B – 13 žiakov, 73,1 %. 

 

Testovanie – 9 bolo zrušené v školskom roku 2020/2021. 

 

Súťaže, iné akcie: 

Školské kolo Pytagoriády 

Úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády v školskom roku 2020/2021 

4.ročník 
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Matúš Murgaš                  4.A                     15 bodov spolu      11 za úlohy    4 za čas 

5.ročník 

 

 

6.ročník 

 

 

 

7.ročník 

 

 8.ročník 

 

 

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

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

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

za čas, ak vyrieši úlohy v kratšom čase ako 60 minút.  
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Úspešní riešitelia okresného kola Pytagoriády 

 

 

 

 

 

          Na škole prebehla on-line informatická súťaž iBobor, úspešnými riešiteľmi sa stali žiaci: 

- Viktória Čimborová, 5.A (v kategórii Bobrík získala 96 bodov), 

- Emma Jedináková, 5.A (v kategórii Bobrík získala 76 bodov), 

- Sára Masariková, 6.A (v kategórii Benjamín získala 74,67 bodov), 

- Matúš Murgaš, 4.A (v kategórii Bobrík získala 96 bodov), 

- Samuel Hujo, 5.A (v kategórii Bobrík získala 64 bodov). 

 

          Úspešných riešiteľov domáceho kola matematickej olympiády sme v tomto školskom roku 

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

riešiteľmi školského kola, neodovzdali požadovaný počet úloh. 

 

IQ olympiády sa zúčastnili žiaci: Masariková Sára, Jedináková Emma, Zuzčák Vladimír a Košťalová 

Sandra. 

 

 

Akcie 

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

predmetovou komisiou pre tento školský rok, ich realizácia prebehla v malom počte v dôsledku 

zatvorenia školy. 

          Činnosti, ktoré prebehli na škole svedčia o medzipredmetových vzťahoch nie len 

prírodovedných predmetov ale tiež humanitných  a ďalších predmetov. 
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Žiaci sa zúčastnili akcií: 

 Pomoc útulku 

           V októbri 2020 zorganizovala p. uč. Mosorová spolu so žiakmi zbierku materiálnu aj finančnú 

pre opustené zvieratká z útulku. Žiaci priniesli granule, konzervy, obojky, deky ... Dary odovzdali 

osobne. 

 

22.10. – 26.10. 2018 Týždeň boja proti rakovine 

 

23.10. Modrý deň. Žltý deň  

 

Starostlivosť a úprava okolia školy 

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

rôzne druhy rastlín. 

Projekt "Vezmi si ma!" 

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

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

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

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

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

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

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

Vzdelávanie v  prírodovedných predmetoch     

     Vyučujúci plnili hlavné úlohy PK stanovené pre školský rok 2020/2021.    

           Učebný predmet geografia rozvíjal u žiakov poznanie, že každé miesto na Zemi je iné, líši sa 

podnebím, rastlinstvom, živočíšstvom, obyvateľmi a ich výtvormi. Obyvateľstvo  

v rôznych častiach sveta sa líši nielen jazykom, ale aj svojou kultúrou či spôsobom života. 

Vzdelávanie žiakov smerovalo k poznaniu týchto charakteristík, a tým k porozumeniu 

predovšetkým vzájomných väzieb v krajine. Žiaci získavajú komplexný obraz o regiónoch v rôznych 

častiach sveta. Problémom naďalej zostáva nepostačujúca dotácia hodín. 
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            Žiaci sa učili na hodinách techniky pracovať s rôznymi materiálmi a pomôckami a osvojovali 

si základné pracovné zručnosti a návyky, rozvíjali tvorivé technické myslenie. Zaoberali sa úpravou 

a skrášľovaním okolia školy. 

          Vyučovanie informatiky smerovalo žiakov k pochopeniu základných pojmov, postupov a techník 

používaných pri práci s údajmi a toku informácií v počítačových systémoch. Budovalo tak informatickú 

kultúru, ktorá vychováva žiakov k efektívnemu využívaniu prostriedkov informačnej civilizácie 

rešpektovaním právnych a etických zásad používania informačných technológií a produktov. Vyučujúci 

využívajú informačné a komunikačné technológie na všetkých prírodovedných predmetoch. Žiaci 

pripravujú projekty, prezentácie, čím sa učia získané informácie triediť, použiť a prezentovať. Vybavenosť 

učební pre informatiku je výborná. 

          Obsah učiva v predmete chémia tvoria poznatky o vlastnostiach a použití látok,  

s ktorými sa žiaci stretávajú v každodennom živote. Sú to predovšetkým tieto oblasti: chémia 

potravín a nápojov, kozmetiky, liečiv, čistiacich prostriedkov atď. Predmet chémia svojim 

experimentálnym charakterom vyučovania umožňuje žiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam 

chemických javov a procesov. Realizované boli jednoduchšie pokusy, experimenty, z dôvodu 

chýbajúceho laboratória.  

          Matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť analyzovať a syntetizovať, zovšeobecňovať, 

hľadať vhodné stratégie riešenia problémov a overovať ich v praxi. Práca  

so žiakmi na hodinách matematiky sa zameriavala na osvojenie pojmu prirodzených, celých a racionálnych 

čísel a počtových výkonov s týmito číslami. Na druhom stupni sa kladú základy algebry (riešenie rovníc a 

nerovníc, funkcií). Z geometrie sa paralelne rozvíja rovinná aj priestorová geometria, rozširujú sa žiacke 

vedomosti o geometrických útvaroch. Žiaci sa naučili vypočítať obvod a obsah rovinných útvarov a povrch 

a objem priestorových útvarov. Zoznámili sa s meraním dĺžky, obsahu a objemu ako aj meraním veľkosti 

uhlov. 

          Časová dotácia sa zvýšila na päť hodín matematiky týždenne v každom ročníku, čím vyučujúci 

získava viac času na upevnenie učiva. 

 

             Pri výučbe fyziky bola najväčšia pozornosť venovaná aktivitám, ktoré sú zamerané  

na činnosti vedúce ku konštrukcii nových poznatkov. Dôraz sa kládol aj na také formy práce, akými 

sú diskusia, brainstorming, vytváranie logických schém a práca s informáciami. Okrem objavovania 

a osvojovania si nových poznatkov a rozvíjania kompetencií fyzikálne vzdelávanie poskytuje 
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žiakovi možnosť získania informácií o tom, ako súvisí rozvoj prírodných vied s rozvojom techniky, 

technológií a so spôsobom života spoločnosti. Absentuje fyzikálne laboratórium. 

 

           Učebný predmet biológia rozvíja aktívny a pozitívny vzťah k prírode, človeku a ochrane jeho 

zdravia. Na hodinách biológie v piatom a šiestom ročníku sa žiaci venovali poznávaniu organizmov 

žijúcich v prírodných celkoch, triedeniu a zovšeobecňovaniu poznatkov, s pozornosťou na 

potravové vzťahy a vzťahy k prostrediu. Učivo v 7. ročníku bolo zamerané k chápaniu človeka ako 

biologického objektu a na základe anatomicko-fyziologických poznatkov, smerovalo k pochopeniu 

princípov individuality, biologickej a sociálnej podstaty človeka. Žiaci v 8. ročníku sa zaoberali 

zložením Zeme, zemského povrchu v súčinnosti so živými zložkami prírody. Učivo v deviatom 

ročníku bolo zamerané na životné procesy organizmov, na organizáciu živej hmoty, žiaci si 

zopakovali dedičnosť a premenlivosť organizmov a na záver sa venovali ochrane životného 

prostredia. Nové učebné pomôcky prispievajú k názornosti a pochopeniu javov existujúcich 

v prírode. 

 

           Vyučujúci spolupracujú pri prechode žiakov z prvého na druhý stupeň, prípadné nejasnosti 

sú vzájomne konzultované. Práca s integrovanými žiakmi je náročná, žiaci využívajú kompenzačné 

pomôcky, predĺžený čas, diferencované úlohy. 

Vstupné a výstupné testy z matematiky 

        Vstupné testy z matematiky neboli realizované vo všetkých triedach z dôvodu prechodu 

prezenčného vzdelávania na dištančné. 

         Štvrťročné písomné práce neboli realizované z dôvodu dištančného vzdelávania. 

Výsledky výstupných testov z matematiky. Testy obsahujú 18 až 20 úloh, žiaci sa testujú úlohami 

podobnými hlavnému testovaniu v deviatom ročníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.A 6.A 6.B 7.A 8.A 

Výstupný 

test 

z matematiky 

% 

56,75   59,13 61,59 50,22 
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Realizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od mimoriadneho prerušenia školského vyučovania 

          Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách sa vzdelávanie 

realizovalo dištančnou formou. Základná škola podľa dostupných možností zabezpečila prístup 

všetkých žiakov ku vzdelávaniu v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v 

školách, rešpektujúc opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození 

verejného zdravia. 

          V platnosti je tiež Dodatok č. 7 k ŠVP, ktorým sa upravuje obsah vyučovania pre žiakov 

základných škôl. Námetom k vysporiadaniu sa s rozdielmi v očakávaných a dosiahnutých 

vzdelávacích výsledkov žiakov sú spracované princípy pre úpravy obsahu vzdelávania.  

 Hodnotenie žiakov 

          Žiaci boli hodnotení v súlade s vydanými usmerneniami MŠVVaŠ SR. 

Metodické odporúčanie k záverečnému hodnoteniu žiakov základných škôl prináša zásady 

hodnotenia, ktoré by mali učitelia základných pri záverečnom hodnotení (nielen) v tomto 

školskom roku rešpektovať. 

          Základným východiskom pre formulovanie zásad hodnotenia je niekoľko princípov, ktoré 

vyučujúci rešpektovali. Hodnotenie by malo byť pre každé dieťa: motiváciou, podporou, 

spravodlivé, rešpektujúce a objektívne. 

          Východiskom pre základné školy je Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému 

hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a 

núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. V zmysle Zákona 245/2008 Z. z. 

mohla základná škola zvoliť hodnotenie formou klasifikácie, slovného hodnotenia alebo 

kombináciou oboch možností s výnimkou 1. ročníka. Žiaci 1. ročníka ZŠ môžu byť hodnotení len 

slovne.  

          Metodické odporúčanie k záverečnému hodnoteniu na ZŠ a SŠ. Škola môže predmety 

nehodnotiť, v tom prípade sa uvádza „absolvoval“, príp. „neabsolvoval“. 

Prírodovedné predmety 

Hodnotenie prírodovedných predmetov bolo schválené pedagogickou radou. 

V ročníkoch 5. až 9. boli predmety hodnotené nasledovne: 

MAT, BIO, FYZ, CHEM, GEG - klasifikácia známkou. 
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INF ,THD - hodnotiť formou absolvoval/neabsolvoval. 

 

 Dištančné vzdelávanie 

          Dištančné vzdelávanie bolo realizované prostredníctvom tímovej spolupráce učiteľov 

a žiakov. Online výučba prebiehala prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams a informačného 

systému Edupage. Žiaci boli zaškolení v septembri pánom riaditeľom, aby dištančné vzdelávanie 

mohlo prebiehať za pomoci služby Microsoft Teams, každá trieda bola zaradená do tímu spolu 

s vyučujúcim. Microsoft Teams umožňuje textovú komunikáciu, videohovory, dátové úložisko na 

ukladanie súborov (na týchto súboroch je tiež možné spolupracovať) a integráciu ďalších aplikácií 

do tohto prostredia. 

Dištančné vzdelávanie zahŕňalo: Online vzdelávanie  cez Microsoft Teams, zadávanie domácich úloh, 

prezentácií, testov na Edupage, komunikácia a spätná väzba so žiakmi a rodičmi Edupage, telefonicky 

odpovedanie na otázky žiakov, hodnotenie žiackych prác, štúdium odbornej literatúry, sledovanie online 

vzdelávania pre pedagógov, žiaci tvorili a zasielali videa a audionahrávky na edupage.  

Práca s webovými stránkami - lepsiageografia.sk, www.zborovna.sk, www.datakabinet.sk, bezkriedy.sk, 

ucimenadiaľku, youtube, www.planetavedomosti.sk ... 

          V prvom a druhom polroku prospeli z prírodovedných predmetov všetci žiaci. Niektorí žiaci 

boli veľmi aktívni, okamžite  reagovali na požiadavky a výzvy zo strany vyučujúcich a svedomito si 

plnili zadávané úlohy, odovzdávali ich včas, prípadné nejasnosti ihneď konzultovali s pedagógom. 

U niektorých žiakov sa naopak prejavila pohodlnosť, nezáujem, neodovzdávali úlohy včas, 

vyučujúci museli viackrát upozorňovať a vyzývať takýchto žiakov k plneniu si úloh. Vo vyhrotených 

situáciách boli informovaní o nečinnosti dieťaťa i rodičia buď vyučujúcim, triednym učiteľom, 

prípadne riaditeľom školy, aby bolo zabezpečené vzdelávanie všetkých žiakov školy. Na online 

poradách pedagógovia priebežne hodnotili prácu so žiakmi a konzultovali prípadný nezáujem 

žiakov, vymieňali si skúsenosti a nápady pre skvalitnenie dištančného vzdelávania. V začiatkoch 

dištančného vzdelávania bola nutná častejšia komunikácia s rodičmi žiakov nižších ročníkov, žiaci 

vyšších ročníkov boli samostatnejší. Dištančné vzdelávanie zahŕňalo tiež prípravu žiakov na 

prijímacie pohovory. Vyučujúci pokračovali v príprave žiakov deviateho a ôsmeho ročníka na 

prijímacie skúšky. Pani učiteľkám v mene prijatých žiakov ďakujeme. 

 

 

http://www.zborovna.sk/
http://www.datakabinet.sk/
http://www.planetavedomosti.sk/
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 Obsah vzdelávania 

         V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách bol obsah vzdelávania 

vymedzený tak, že sa určili: 

 Hlavné vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria: 

Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a spoločnosť, Človek a príroda 

 Komplementárne vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria: 

Človek a hodnoty, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb 

Všetky vzdelávacie oblasti sú vyjadrené prostredníctvom vyučovacích predmetov, obsiahnutých v 

rámcových učebných plánoch pre základné školy. 

Vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sa pozornosť venovala najmä vyučovaciemu 

predmetu matematika. Obsah vyučovania predmetu informatika sa zaraďoval ako súčasť 

komplementárnych vzdelávacích oblastí alebo sa integroval do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí, 

pretože žiaci mali v rámci vzdelávania v domácom prostredí možnosť využívať informačno-komunikačné 

technológie. 

Vo vzdelávacích oblastiach Človek a spoločnosť a Človek a príroda sa vzdelávacie aktivity koncipovali 

tak, že sa využívali prirodzené väzby medzi obsahmi predmetov z príslušnej vzdelávacej oblasti. 

 Práca s učivom 

          Pri plánovaní obsahu vzdelávania v hlavných vzdelávacích oblastiach sa vyučujúci sústredili 

na ťažiskové učivo daného ročníka a učivo, ktoré je nevyhnutnou podmienkou porozumenia učiva 

v nasledujúcom ročníku. Vzhľadom na mimoriadne prerušenie vyučovania v školách nastala 

situácia, že si žiaci neosvojili všetko predpísané učivo vyplývajúce z vymedzených ročníkových 

výkonových štandardov štátnych vzdelávacích programov. 
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Výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu v hlavných vzdelávacích oblastiach v jednotlivých ročníkoch 

          Prehľad učiva, ktoré bolo vyučujúcimi prebraté a prehľad učiva, u ktorého je nutné 

zabezpečiť presun do budúceho školského roka 2021/2022 je uvedený v tabuľke (viď. nasledujúca 

tabuľka). 

Školský rok 

2020/2021 

MAT FYZ BIO GEO CHEM 

5.A Učivo prebraté  Učivo 

prebraté 

Učivo 

prebraté 

 

6.A Učivo prebraté Učivo 

prebraté 

Učivo 

prebraté 

Učivo 

prebraté 

 

6.B Učivo prebraté Učivo 

prebraté 

Učivo 

prebraté 

Učivo 

prebraté 

 

7.ročník Presun učiva - 

kombinatorika 

Učivo 

prebraté 

Učivo 

prebraté 

Učivo 

prebraté 

Učivo 

prebrat

é 

8.ročník Presun učiva -

pravdepodobnosť 

a štatistika  

Učivo 

prebraté 

Učivo 

prebraté 

Učivo 

prebraté 

Presun 

učiva – 

soli, 

neutral

izácia, 

redoxn

é 

reakcie 

9.ročník Učivo prebraté Učivo 

prebraté 

Učivo 

prebraté 

Učivo 

prebraté 

Učivo 

prebrat

é 

 

          Dištančná výučba techniky a informatiky bola zameraná najmä na využívaní medzi - 

predmetových vzťahoch a v ďalšom školskom roku budú získané vedomosti preopakované 

a rozšírené v príslušných tematických celkoch predmetu. 
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          Indikatívna týždenná záťaž žiakov základných škôl pri dištančnom vzdelávaní 

          Indikatívna záťaž žiakov počas dištančného vzdelávania v sebe zahŕňala všetky povinné 

vzdelávacie aktivity žiakov (čas, strávený on-line vyučovaním, resp. inou formou vyučovania; čas, 

potrebný na vypracovanie úloh, ktoré boli zadávané či distribuované žiakom počas on-line 

vyučovania, čas, strávený samoštúdiom). 

          V jednotlivých ročníkoch základnej školy sa vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie 

oblasti plánovalo tak, aby bol dodržaný tento rozpis indikatívnej týždennej záťaže žiakov: 

 

Ročník Rozsah hodín výučby 

1. – 3. 5 – 8 h/týždenne 

4. – 5. 8 – 10 h/týždenne 

6. – 7. 10 – 15 h/týždenne 

8. – 9. 12 – 15 h/týždenne 

  

 

 SWOT analýza 

Silné stránky:  

- vysoká odbornosť členov PK, 

- okamžité riešenie problémových situácií, 

- využívanie IKT vo vyučovacom procese. 

 

Slabé stránky: 

- chýbajúce a nekvalitné učebnice, 

- chýbajúce fyzikálne a chemické laboratórium, 

- prerušené vyučovanie zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým 

koronavírusom COVID-19. 

Príležitosti: 

- ďalšie vzdelávanie učiteľov. 

Riziká: 

- nesystematická a slabá domáca príprava žiakov na vyučovanie. 

 

 



Základná škola s materskou školou 
Zborov nad Bystricou 

48 
 

Kontrola opatrení 

- Vyučujúci vyžadovali od žiakov, aby mali zapísané poznámky z vyučovacej hodiny a ich úprava 

v zošitoch bola vyhovujúca, čitateľná. Kontrola zošitov žiakov zo strany vyučujúcich. 

- Pri ústnych odpovediach a komunikácii viedli žiakov k presnému vyjadrovaniu myšlienok 

a postupov. Vyžadovali, aby žiaci odpovedali celou vetou na položenú otázku, aby si zlepšili 

komunikačné schopnosti, rozširovali si slovnú zásobu. Upozorňovali ich na potrebu čítania 

s porozumením, správnosť zápisu. Hospitačná činnosť. 

- Vyučujúci počas výučby zabezpečovali prítomnosť podnetov a procesov personalizácie, 

socializácie a kognitivizácie. Hospitačná činnosť. 

-  Rozvíjali u žiakov kľúčové kompetencie, učebné štýly žiakov (dotazníky pre žiakov), dbali na 

sebahodnotenie žiakov. Hospitačná činnosť. 

- Vyučujúci sa usilovali o humanizáciu výchovy a vzdelávania. Podporovali interaktívnu výučbu a na 

hodinách sa zameriavali na rozvíjanie bádateľských zručností žiakov. Hospitačná činnosť. 

- Venovali sa na vyučovaní i mimo vyučovania poznaniu základných princípov ochrany krajiny a 

životného prostredia a osvojeniu si základných princípov zdravého životného štýlu. Besedy, 

prednášky. 

- Spolupracovali s vyučujúcimi prvého stupňa, čím zabezpečujú plynulý prechod žiakov z prvého na 

druhý stupeň. Spolupráca vyučujúcich prvého a druhého stupňa. 

- Predpísanú dokumentáciu archivujú potrebný čas. 

 

Prijaté opatrenia 

- Apelovať na zvýšenú kontrolu a záujem zo strany rodičov o dosahujúce výsledky ich detí na 

vyučovaní, poukazovať na dôležitosť pravidelnej prípravy na vyučovanie, písanie domácich úloh. 

- Výučbu hlavných predmetov zaradiť do prvých hodín v rozvrhu. Pri jednohodinovej časovej dotácii 

predmetu nezaraďovať vyučovanie predmetu do rozvrhu na šiestu hodinu. 

- Vyžadovať od žiakov, aby mali zapísané poznámky z vyučovacej hodiny a ich úprava v zošitoch 

bola vyhovujúca, čitateľná. 

- Vyžadovať od žiakov odpoveď na položenú otázku, aby sa vedeli žiaci vyjadrovať, komunikovať, 

rozširovali si slovnú zásobu. Upozorňovať ich na potrebu čítania s porozumením, správnosť zápisu. 

Viesť žiakov k presnému vyjadrovaniu myšlienok a postupov.  

- Rešpektovať vývojové charakteristiky žiakov, učebné štýly žiakov, dbať na sebahodnotenie žiakov.   

- Dbať o komplexný rozvoj osobnosti žiaka, rozvoj schopnosti učiť sa.  

- Usilovať sa o humanizáciu výchovy a vzdelávania.  
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- Podporovať interaktívnu výučbu a zamerať sa na rozvíjanie bádateľských zručností žiakov. 

- Venovať sa na vyučovaní poznaniu základných princípov ochrany krajiny a životného prostredia a 

osvojeniu si základných princípov zdravého životného štýlu.  

- Venovať zvýšenú pozornosť ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a bezpečnosti na 

internete. 

- Predpísanú dokumentáciu archivovať potrebný čas. 

- Zapájať žiakov do súťaží. 

- Informácie o organizácii a realizácii dištančného vzdelávania v jednotlivých triedach a ročníkoch 

využiť pre pokračovanie vzdelávania v nasledujúcom školskom roku. 

- Výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu v hlavných vzdelávacích oblastiach v jednotlivých 

triedach overiť na začiatku budúceho školského roku, zistené nedostatky u žiakov eliminovať v čo 

najväčšej miere v školskom roku 2021/2022 napr. doučovaním žiakov. 

Analýza činnosti a výsledkov práce  

predmetovej komisie cudzích jazykov            

 

Vyhodnotenie plnenia hlavných a čiastkových úloh PK CJ 
Predmetová komisia cudzích jazykov sa v školskom roku 2020/2021 zišla 4-krát v naplánovaných 

termínoch v mesiacoch september, november, február a jún.  

Počas prerušeného vyučovania na základných školách sa uskutočnilo online zasadnutie cez Microsoft 

Teams dňa 11.2.2021, kde vyučujúce zhodnotili prácu a výsledky žiakov za 1. polrok šk. roka 2020/2021. 

Ostatné zasadnutia boli prezenčné. Aprílové zasadnutie sme tento školský rok neuskutočnili z dôvodu 

pokračovania dištančného vzdelávania. Priebeh dištančného vzdelávania a návrat žiakov do školy sme 

vyhodnotili na poslednom júnovom zasadnutí.  

Vyučujúce počas roka pravidelne komunikovali, riešili problémy vyplývajúce z náročného dištančného 

vzdelávania a diskutovali o aktivite a práci žiakov. Členovia PK priebežne plnili úlohy a ciele stanovené 

v pláne práce, na zasadnutiach riešili aktuálne problémy týkajúce sa vyučovacieho procesu a plnenia úloh, 

na ktorých sa na začiatku školského roka uzniesli. 

V priebehu školského roka vyučujúce plnili stanovené úlohy: 

- využívanie metód aktívneho učenia sa a skvalitňovanie aktívnych komunikačných činností žiakov,  

- opakovanie poznatkov a zručností nadobudnutých počas dištančného vzdelávania, zisteniu stavu 

úrovne vedomostí u žiakov,  

- využívanie práce s textom,  

- rozvíjanie tvorivosti žiakov (projektové práce),   

- dôsledná kontrola domácej prípravy,  

- motivácia žiakov k účasti v jazykových súťažiach,  

- využívanie medzipredmetových vzťahov,  

- diferencovanie úloh a činností vo vyučovaní s ohľadom na rozdielne schopnosti žiakov so ŠVVP,  

- rozvíjanie digitálnej gramotnosti žiakov,  
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- úprava TVVP a príprava nových TVVP pre 5. ročník ANJ a 7. a 8. ročník NEJ (nové učebnice),  

- v rámci prezenčného vyučovania sa zamerali na komunikačné aktivity, skupinovú prácu, dôkladné 

precvičovanie gramatiky a slovnej zásoby, nácvik komunikačných fráz a pod., 

- účasť na metodických webinároch a využitie informácií v praxi,  

- spolupráca s organizáciou KERIC v Čadci v závislosti od aktuálnej situácie. 

Niektoré úlohy stanovené na šk. rok 2020/2021 sa nepodarilo naplniť najmä v dôsledku zatvorenia 

škôl od 26.10.2020 a prechodu z prezenčného vyučovania na dištančné: 

- realizácia hospitačnej činnosti medzi členmi PK CJ (výmena skúsenosti a námetov prebiehala 

ústne, online hospitácie realizovala p. zástupkyňa Harnasová),  

- zapojenie sa do školského a okresného kola Olympiády anglického jazyka, Olympiády nemeckého 

jazyka (prebiehala online formou),  

- venovanie sa žiakom na individuálnej úrovni (príprava na jazykové súťaže, doučovanie),  

- celoročnú spoluprácu s dobrovoľníkmi z KERICu nebolo možné realizovať v dôsledku 

prerušeného prezenčného vyučovania.  

Správa o priebehu vyučovania cudzích jazykov počas dištančného vyučovania                

v období od 26.10.2020 do 4.5.2021 
Pri zabezpečovaní dištančnej formy vzdelávania žiakov sme rešpektovali priority a odporúčania 

MŠVVaŠ SR, Štátneho pedagogického ústavu a portálu www.ucimenadialku.sk.  

Podľa Metodického odporúčania k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných 

školách sme si vytýčili nasledovné ciele:  

- zabezpečiť právo na vzdelanie a vzdelávacie príležitosti v maximálnej možnej miere pre všetkých 

žiakov, vrátane tých, ktorí nemajú podmienky na dištančné vzdelávanie s využitím digitálnych 

technológií,  

- zabezpečiť individualizovanú podporu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami (ŠVVP) v prezenčnej alebo dištančnej forme vzdelávania. 

Pri plánovaní obsahu vzdelávania v predmetoch anglický jazyk, nemecký jazyk sme sa sústredili na 

ťažiskové učivo daného ročníka, ktoré je nevyhnutnou podmienkou porozumenia učiva 

v nasledujúcom ročníku a taktiež aj na podporu čitateľskej gramotnosti, rozvoj jazykových 

kompetencií a komunikačné ciele.  

Preberanie tém cudzích jazykov podľa TVVP sme prispôsobili situácii a podmienkam žiakov, žiakom 

sme nechávali viac priestoru na precvičenie učiva, zameriavali sme sa na ťažiskové kompetencie 

a funkcie jazyka a na podporu čitateľskej gramotnosti. 

Pri vyučovaní cudzích jazykov sme sa sústredili na podstatné témy a redukovali učivo vo vlastných 

plánoch pri rešpektovaní indikatívnej týždennej záťaže žiakov v jednotlivých ročníkoch.  

Vyučovanie anglického a nemeckého jazyka prebiehalo v jednotlivých ročníkoch 2. stupňa ZŠ 

v súlade s indikatívnou týždennou záťažou žiakov v nasledovnom rozsahu:  

ANJ  5. – 6. ročník –  4 online hodiny týždenne, 

ANJ  7. ročník –   3 online hodiny týždenne,  

ANJ  8. ročník –   3 online hodiny týždenne,  

ANJ  9. ročník –   3 online hodiny týždenne, 

NEJ  7.-9. ročník –   3 online hodiny týždenne.  

http://www.ucimenadialku.sk/
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Pri vyučovaní cudzích jazykov sme rešpektovali vzdelávací štandard anglického a nemeckého jazyka, 

ktorý je obsiahnutý v Štátnom vzdelávacom programe schváleného MŠVVaŠ SR dňa 6.2.2015 pod 

číslom 2015-5129/1758:1-10A0 a číslom 2015-5129/5980:2-10A0 splatnosťou od 1.9.2015.  

Vzdelávací štandard anglického a nemeckého jazyka zahŕňa systém jazykových kompetencií 

a komunikačných činností a stratégií. Realizáciou vzdelávacích cieľov stanovených pre anglický ako 1. 

cudzí jazyk a nemecký jazyk ako 2. cudzí jazyk žiaci nadobúdajú v predmete anglický jazyk na konci 5. 

ročníka základnej školy komunikačnú úroveň A1.  

Komunikačnú úroveň A2 v predmete anglický jazyk nadobúdajú žiaci na konci 9. ročníka základnej 

školy.  

V druhom cudzom jazyku sa vyššie uvedené ciele realizujú v 7. až 9. ročníku. Žiaci nadobúdajú 

komunikačnú úroveň A1, ktorú dosiahnu na konci 9. ročníka základnej školy. 

 

V období prerušenia prezenčného školského vyučovania sa vzdelávacia oblasť Jazyk a 

komunikácia vymedzuje ako jedna z hlavných vzdelávacích oblastí, pričom pozornosť sa 

sústreďuje na materinský jazyk a na cudzie jazyky: prvý cudzí jazyk – anglický jazyk a druhý cudzí 

jazyk – nemecký jazyk.  

Za hlavné všeobecné vzdelávacie ciele pre prvý a druhý cudzí jazyk boli stanovené nasledujúce: 

1. prehlbovať u žiakov záujem o učenie sa cudzích jazykov a rozvíjať ich motiváciu prostredníctvom 

zmysluplných, zaujímavých a primeraných aktivít na počúvanie, čítanie s porozumením a ústny 

prejav,  

2. umožniť žiakom efektívne používať všeobecné kompetencie a komunikačné jazykové kompetencie 

(jazykové kompetencie, sociolingválne kompetencie, pragmatické kompetencie) tak, aby dokázali 

úspešne uskutočniť svoj komunikačný zámer, 

3. v receptívnych jazykových činnostiach a stratégiách (počúvanie s porozumením, čítanie s 

porozumením) spracovať hovorený alebo napísaný text ako poslucháč alebo čitateľ, 

4. v produktívnych a interaktívnych jazykových činnostiach a stratégiách (ústny prejav, písomný 

prejav) vytvoriť ústny alebo písomný text, 

5. používať hovorené a písané texty v komunikačných situáciách na konkrétne funkčné ciele. 
 

Kľúčové učivo v jednotlivých ročníkoch v súlade s pokynmi ŠPÚ realizované počas mimoriadnej 

situácie: 

Prvý cudzí jazyk 

3. – 4. ročník 

(A1.1) 

Texty na čítanie s porozumením doplnené obrázkovým 

materiálom 

Jednoduché texty vo forme otázok a odpovedí v rámci 

ústneho prejavu 

Predstaviť seba aj niekoho iného 

Vyjadriť názor, čo mám rád 

Texty na počúvanie s porozumením smerujúce 

k pochopeniu jednoduchých pokynov a viet  
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5. ročník 

(A1) 

Jednoduché texty z každodenného života žiakov 

Predstaviť seba aj niekoho iného, opísať, vyjadriť názor, 

emócie, požiadať niekoho o niečo a odpovedať na 

žiadosť 

Texty na počúvanie s porozumením umožňujúce žiakom 

porozumieť každodenným výrazom 

Texty na čítanie s vizuálnou oporou  

6. – 9. ročník 

(A2) 

Texty na počúvanie s porozumením umožňujúce žiakom 

porozumieť základným bodom v rečovom prejave  

Texty na čítanie s porozumením s frekventovanou 

slovnou zásobou 

Jednoduché texty vytvorené v rámci ústneho 

a písomného prejavu – opis prostredia, udalostí, činností, 

skúseností 

Jednoduché texty z bežných životných situácií žiakov, 

vyjadriť názor, vyjadriť emócie, plány, žiadať niekoho 

o niečo, porozprávať jednoduchý príbeh  

Druhý cudzí jazyk 

7. – 9. ročník 

(A1) 

Texty na počúvanie s porozumením každodenných 

výrazov 

Krátke a jednoduché texty v rámci ústneho a písomného 

prejavu 

Jednoduché texty z každodenného života žiakov, 

pozdraviť, predstaviť seba aj niekoho iného, niečo opísať, 

vyjadriť názor, emócie, požiadať niekoho o niečo 

Texty na čítanie s vizuálnou oporou  

 

 

 

Realizácia dištančného vyučovania ANJ, NEJ  

Vyučovanie v šk. roku 2020/2021 začalo prezenčne v septembri, pokračovalo v októbri. Od 

26.10.2020 bolo v súvislosti so zhoršením epidemiologickej situácie a veľkému nárastu 

pozitívnych prípadov na ochorenie COVID-19 na Slovensku prezenčné vyučovanie na základných 

školách prerušené a žiaci nastúpili na dištančnú formu vzdelávania.  

Žiaci mali upravený rozvrh hodín a vyučovanie prebiehalo online formou pomocou aplikácie 

Microsoft Teams, kde mali žiaci aj učitelia vytvorené svoje kontá, pomocou ktorých sa 

uskutočňovali naplánované online vyučovacie hodiny. Vyučujúce si vytvorili tvz. tímy – jednotlivé 

skupiny žiakov a po prihlásení sa do aplikácie sa uskutočňovali vyučovacie hodiny podľa rozvrhu. 

Žiaci sa pripájali priamo cez aplikáciu alebo cez Edupage. Pomocou aplikácie vyučujúce a žiaci 
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komunikovali, posielali si súbory, fotografie, prípadne konzultovali veci týkajúce sa domácich úloh 

a zadaní.  

Vyučujúce využívali ako hlavný komunikačný a edukačný nástroj Edupage, Microsoft Teams, 

prípadne aj bezkriedy.sk. 

Vyučujúce sa zhodli na tom, že Microsoft Teams a Edupage poskytuje komplexný priestor pre 

realizovanie kvalitných online vyučovacích hodín, vytváranie edukačných materiálov a zadávanie 

domácich úloh, tvorbu testových úloh, kvízov, interaktívnych cvičení, poskytovanie slovných 

komentárov a hodnotenia žiakom. Navzájom si vymieňali informácie a návody pre prácu v tomto 

systéme. Ďalšie informácie a usmernenia počas dištančného vzdelávania čerpali z webovej 

stránky www.ucimenadialku.sk. Potvrdili, že táto mimoriadna situácia ich veľa naučila a bola 

prínosom pre ich vlastný rozvoj.  

Úlohy a zadania zasielané pomocou Edupage boli zamerané na precvičovanie slovnej zásoby, 

gramatiky, čítania s porozumením, počúvania s porozumením, nácvik komunikačných fráz 

(napr. priraďovanie slova a obrázka, doplňovanie vhodného slova do textu, usporiadanie písmen, 

výber správneho slova z viacerých možností, výber správnej gramatickej väzby, spájanie častí fráz 

do jednej vety, usporiadanie slov do správneho poradia, odpovedanie na otázky k textu, výber 

správneho obrázka atď.).  

Vyučujúce tvorili úlohy a aktivity pre žiakov tak, aby boli zvládnuteľné s ohľadom na ich schopnosti 

a možnosti pri online vyučovaní a študovaní v domácom prostredí. Žiaci vypracovali zadané úlohy buď 

písomnou formou, poslali fotografie alebo online formou priamo na internete. Vyučujúce poskytovali 

žiakom a rodičom spätnú väzbu slovným hodnotením - písaním komentárov k ich práci, odpovedali na 

otázky žiakov a rodičov, poskytovali dodatočné konzultácie v prípade potreby. Niektoré zadané úlohy 

a testy boli hodnotené známkou.   

Vyučujúce a žiaci využívali počas dištančného vzdelávania dostupné učebné pomôcky – učebnice 

a pracovné zošity Family and Friends 1, 2, 3 (druhé vydanie) a Project 2-5 (štvrté vydanie). Pri 

práci využívali predovšetkým online učebnice a pracovné zošity z vydavateľstva Oxford dostupné 

na: https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/ ako aj ďalšie online materiály: 

https://wordwall.net/  
https://elt.oup.com/student/familyandfriends/?cc=sk&selLanguage=sk, 

https://elt.oup.com/student/project/?cc=sk&selLanguage=sk 

https://www.datakabinet.sk/sk/Home.html 

https://www.zborovna.sk/novinky/index.php 

https://www.allthingsgrammar.com/ 

https://www.youtube.com/ a ďalšie webové stránky.  

 

Uvedomujeme si, že niektorí žiaci zvládali formu dištančného vzdelávania bez problémov, ale pre 

niektorých to bolo náročné. Priamy kontakt s učiteľom nenahradí ani najlepšia technika. Niektorí 

žiaci mali problémy nielen so samotným učením a osvojením si nových jazykových kompetencií, 

ale aj s technikou, s internetovým pripojením, s mikrofónom, nemali vždy k dispozícii počítač 

alebo notebook, najmä keď je v rodine viac školopovinných detí a podobne. Vzniknuté problémy 

vyplývajúce z dištančného vzdelávania žiakov riešili vyučujúce konzultáciami s triednymi učiteľmi, 

http://www.ucimenadialku.sk/
https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/
https://wordwall.net/
https://elt.oup.com/student/familyandfriends/?cc=sk&selLanguage=sk
https://elt.oup.com/student/project/?cc=sk&selLanguage=sk
https://www.datakabinet.sk/sk/Home.html
https://www.zborovna.sk/novinky/index.php
https://www.allthingsgrammar.com/
https://www.youtube.com/
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prípadne s rodičmi telefonicky alebo prostredníctvom komunikácie cez Edupage alebo Microsoft 

Teams.  

 

Pozitívne zistenia vyučujúcich počas 

DV  

Negatívne zistenia vyučujúcich počas DV  

- niektorým žiakom vyhovovalo online 

prostredie, boli snaživejší, aktívnejší, 

odvážnejší, komunikatívnejší,  

- žiaci sa navzájom nevyrušovali, 

nezabávali, mohli sa viac sústrediť na 

vyučovanie,  

- aktívni žiaci v škole boli pracovití aj 

počas online hodín, nestratili 

motiváciu,  

- žiaci si rozvíjali svoje digitálne 

zručnosti a tvorivosť, pracovali 

s rôznymi formátmi, súbormi, vypĺňali 

testy online, mali k dispozícii kvízové 

úlohy, tvorili projekty alebo 

prezentácie,  

- väčšina žiakov bola včas pripojená, 

rýchlo si zvykli na upravený týždenný 

rozvrh a prácu v aplikácii Microsoft 

Teams.  

- žiaci nepoužívali webkamery, učiteľ 

nevedel, či žiak skutočne počúva, pracuje 

alebo sa venuje inej činnosti doma,  

- žiaci mali problém s mikrofónom, 

nemohli odpovedať ústne,  

- niektorí žiaci využili túto formu 

vyučovania na uľahčenie si svojej práce, 

vyhovárali sa na problémy s technikou a 

pripojením, 

- žiaci poľavili v domácej príprave 

a v systematickom upevňovaní si 

vedomostí, čo sa prejavilo pri návrate 

žiakov do škôl,  

- niektorí žiaci postupne strácali motiváciu 

pri učení kvôli dlhotrvajúcemu 

dištančnému vzdelávaniu,  

- chýbala vzájomná interakcia, 

komunikácia a spolupráca žiakov,  

- niektorí žiaci narúšali priebeh online 

hodín, boli nesústredení, zabávali sa.   

 

Prezenčné vyučovanie cudzích jazykov od 5.5.2021 do 25.6.2021 

Pri návrate žiakov do škôl a obnovení prezenčného vyučovania od 5. mája 2021 sme rešpektovali 

metodické odporúčania z portálu www.ucimenadialku.sk: Metodické odporúčanie k obsahu 

a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách:  

- žiaci mali po návrate do škôl priestor na adaptáciu a socializáciu v školskom prostredí, 

komunikáciu s vyučujúcimi, ktorí im poskytli spätnú väzbu na vypracované zadania z dištančného 

vyučovania,  

- žiaci neboli písomné ani ústne preskúšaní a známkovaní počas prvých dvoch týždňov,  

- vyučujúce venovali pozornosť precvičovaniu učiva z dištančného vzdelávania,  

- žiaci mali priestor na prácu vo dvojiciach a malých skupinách pri učení sa, mohli zdieľať svoje 

skúsenosti a diskutovať navzájom.  

V tomto období sme venovali pozornosť najmä opakovaniu a upevneniu učiva preberaného počas 

prerušeného vyučovania. Zamerali sme sa na zistenie úrovne získaných vedomostí a zručností žiakov, 

čomu sme prispôsobili obsah vyučovania, metódy a formy práce. Na základe toho sme postupovali aj pri 

návrhu konkrétnych výchovno-vzdelávacích aktivít, zároveň sme aj naďalej rešpektovali zákaz 

http://www.ucimenadialku.sk/
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písomného aj ústneho skúšania. 

 

Náplňou vyučovania anglického jazyka bolo:  

- vzájomná komunikácia a spätná väzba, opakovanie slovnej zásoby a gramatiky, práca s kratšími a 

jednoduchými textami,  

- rozvíjanie jazykových kompetencií, podpora čitateľskej gramotnosti – precvičovanie, prehlbovanie 

a upevnenie učiva preberaného počas dištančného vzdelávania, dôraz bol kladený aj na prepojenie 

anglického jazyka s reálnym životom, 

- zábavné a interaktívne aktivity – komunikačné aktivity, slovné hry, didaktické hry, interaktívne 

cvičenia, kvízy...  

Žiakom, ktorí sa aj naďalej vzdelávali dištančne, posielali vyučujúce úlohy na upevnenie a 

precvičovanie učiva 1-krát za týždeň. 

Hodnotenie žiakov 
Priebežné a záverečné hodnotenie žiakov sa uskutočňovalo v súlade s Usmernením k priebežnému 

hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas 

mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (dostupné na 

www.minedu.sk), 

Metodickým odporúčaním k záverečnému hodnoteniu na základných a stredných školách v školskom roku 

2020/2021 (dostupné na www.ucimenadialku.sk),  

Metodickým odporúčaním k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách  

– aktualizované 17.5.2021 (časť 2.7 Hodnotenie žiakov) - (dostupné na www.ucimenadialku.sk). 

Predmetom hodnotenia a klasifikácie je cieľová komunikačná úroveň žiaka v súlade s platnými 

vzdelávacími štandardami stanovenými pre stupne školskej sústavy ISCED 1 a ISCED 2. Žiaci 5. 

ročníka dosahujú z anglického jazyka komunikačnú úroveň A1, žiaci 9. ročníka dosahujú jazykovú 

úroveň A2. V rámci nemeckého jazyka dosahujú žiaci základnej školy úroveň A1 po skončení 9. 

ročníka.  

Pri priebežnom a záverečnom hodnotení žiakov sme uplatňovali nasledujúce princípy:  

- prihliadali sme na špecifické okolnosti a náročnosť vzdelávania pre žiakov počas celého šk. roka 

2020/2021,  

- sústredili sme pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby, 

- žiaci boli hodnotení vo vzťahu k primerane nastaveným cieľom vzdelávania,  

- pri hodnotení každého žiaka sme rešpektovali individuálne podmienky na domácu prípravu a 

dištančné vzdelávanie,  

- ocenili sme pokrok niektorých žiakov, ktorí sa prejavili počas dištančného vzdelávania aktívnejšie 

ako v škole,   

- po návrate žiakov do školy sme im poskytli spätnú väzbu osobne,  

- hľadali sme spolu pozitívne a negatívne skutočnosti v rámci dištančného vzdelávania,  

- pri záverečnom hodnotení žiakov sme brali do úvahy komplexnú prácu žiaka, jeho prístup, 

aktivitu, tvorivosť, ochotu spolupracovať a pod.   

 

http://www.minedu.sk/
http://www.ucimenadialku.sk/
http://www.ucimenadialku.sk/
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Priebežné hodnotenie počas dištančného vzdelávania v období mesiacov október 2020 – apríl 2021 bolo 

realizované známkami alebo formou slovného hodnotenia (slovný komentár k práci, návrhy na opravu 

práce, upozornenie na najčastejšie chyby, pochvala za peknú prácu, povzbudenie k ďalšej práci a pod.)  

Podkladmi na hodnotenie boli najmä práca žiakov na online hodinách, portfóliá žiackych prác: 

pracovné listy, vypracované online zadania a úlohy, projekty realizované v domácom prostredí, 

úroveň komunikácie žiakov, sebahodnotenie žiaka, prípadne rozhovor so zákonným zástupcom 

žiaka. Dôraz sme kládli na sústavnú aktivitu žiakov a ich reagovanie na požiadavky a usmernenia 

zo strany učiteľov. Prihliadali sme na ich individuálne možnosti v domácom prostredí a úroveň 

technického vybavenia.  

Predmety anglický a nemecký jazyk boli na vysvedčení klasifikované známkou. Všetci žiaci z anglického 

a nemeckého jazyka v 1. a 2. polroku prospeli a v rámci záverečnej klasifikácie boli hodnotení známkami 1, 

2, 3, 4.  

Podklady na záverečné hodnotenie vyučovacích výsledkov žiakov tvorili predovšetkým známky získané z 

portfólia žiackych prác a výstupov v druhom polroku v období od 1. 2. 2021 do 4. 5. 2021 v čase dištančného 

vzdelávania a od 5. 5. 2021 do 23. 6. 2021 počas prezenčného vyučovania.  

Záverečné hodnotenie predmetov v 2. polroku 2020/2021 bolo nasledovné:  

1. stupeň 

3. a 4. ročník: predmet ANJ klasifikovaný známkou (1. cudzí jazyk), 

2. stupeň 

5. až 9. ročník: predmet ANJ klasifikovaný známkou (1. cudzí jazyk), 

7. až 9. ročník: predmet NEJ klasifikovaný známkou (2. cudzí jazyk). 

 

Vzdelávacie štandardy 

 

Vzdelávacie štandardy sú súčasťou Inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ 

schváleného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6.2.2015 pod 

číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre druhý stupeň základnej školy s platnosťou od 1. 9. 2015.  

TVVP z cudzích jazykov boli vypracované podľa vzdelávacieho štandardu pre príslušný cudzí jazyk 

v rámci primárneho a nižšieho stredného vzdelávania.  

Vyučujúce pri zostavovaní TVVP rešpektovali jazykové úrovne A1 a A2 a podľa toho zostavili plány pre 

daný ročník.  

 

Vzdelávací štandard anglického a nemeckého jazyka pozostáva z výkonového a obsahového štandardu. 

Výkonový štandard určuje požiadavky na komunikačné jazykové činnosti a stratégie: počúvanie 

s porozumením, čítanie s porozumením, písomný a ústny prejav žiaka.  

Obsahový štandard je vymedzený kompetenciami a funkciami jazyka, ktoré sú všetky súčasťou 

komunikačnej kompetencie žiaka na úrovni A1 alebo A2. 

Požiadavky z výkonových štandardov boli konkretizované a rozvíjané počas vyučovacích hodín a naplnené vo 

vyučovacích cieľoch.  

Prvý cudzí jazyk = anglický jazyk je povinný od 3. ročníka, vyučuje sa s časovou dotáciou 3 

hod./týždenne v 3. a 4. ročníku, 5 hod./ týždenne v 5., 6. ročníku, 4 hod./týždenne v 7. ročníku a 3 

hod./týždenne v 8. a 9. ročníku.  
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Časová dotácia pre predmet anglický jazyk bola navýšená v 5., 6. a 7. ročníku. Tieto vyučovacie hodiny sa 

použili na zmenu kvality výkonu v oblasti receptívnych a produktívnych komunikačných jazykových činností 

a stratégií, najmä na rozvoj komunikačných schopností a rozšírenie sociokultúrnej stránky jazyka.  

Nemecký jazyk vyučovaný ako druhý cudzí jazyk má časovú dotáciu 2 hod./týždenne v 7., 8. a 9. ročníku 

v súlade s Rámcovým učebným plánom.  

Vyučujúce sa počas dištančného vzdelávania zamerali na ťažiskové učivo, na rozvíjanie 

komunikačných jazykových činností a stratégii – predovšetkým na čítanie s porozumením, počúvanie 

s porozumením a ústny prejav žiaka.  

Učivo z prvého a druhého jazyka nepresúvame do ďalšieho školského roka, nakoľko žiaci sa 

s určitými jazykovými kompetenciami a funkciami budú stretávať aj v nasledujúcich školských rokoch 

a budú mať príležitosť upevniť si svoje jazykové zručnosti.  

 

V budúcom školskom roku si ale uvedomujeme nutnosť dôslednejšej fixácie slovnej zásoby a gramatiky, 

práce s textom, prísnejšieho hodnotenia žiakov, apelovania na každodennú prípravu na vyučovanie. 

 

Jazykové súťaže, ďalšie aktivity 
26. septembra 2020 sme si pripomenuli Európsky deň jazykov. Vyučujúce cudzích jazykov pripravili 

žiakom výstavu rôznych kníh v cudzích jazykoch, projektov, informácií o európskych krajinách. Žiaci 

mali možnosť počas niekoľkých dní si pozrieť všetky vystavené knihy, vizuálny materiál a jazykové 

aktivity. Pripravená prezentácia vyvolala u žiakov veľký záujem a v budúcom školskom roku budeme 

v podobnej aktivite pokračovať a urobiť ju pre žiakov ešte viac zaujímavejšou.  

 

Môj slovník z reality – Slovíčka v malíčku – do tejto súťaže sme sa tento školský rok nezapojili, ale 

súťaž je otvorená už aj pre rok 2022, takže v prípade záujmu žiakov sa zapojíme budúci školský rok 

(termín odovzdania práce žiakov – marec 2022).  

 

Olympiáda z anglického jazyka sa tento školský rok realizovala online formou pomocou webovej 

stránky onlineolympiady.sk, ale my sme sa tento školský rok nezapojili. Žiaci boli vzdelávaní online, 

takže sme nerealizovali ani individuálnu prípravu na túto súťaž.  

 

Olympiáda nemeckého jazyka – ani tejto súťaže sme sa nezúčastnili z dôvodu vyučovania nemeckého 

jazyka ako druhého cudzieho jazyka.  

 

Miniolympiáda anglického jazyka – je školská súťaž pre našich angličtinárov na 1. stupni – zúčastnili 

sa jej žiaci 3. a 4. ročníka, kde si zasúťažili dňa 18.5.2021 v tímoch a za umiestnenie v súťaži získali 

diplom a odmeny.  

Účastníci a vyhodnotenie súťaže:  

3. ročník  1. miesto – N. Čimborová, N. Hujová, M. Plaštiak 

  2. miesto – N. Šugarová, N. Zajacová 

  3. miesto – N. Valčuhová, J. Kormanec, R. Podolák  

4. ročník  1. miesto – A. Horáková, O. Šusteková, Š. Bezeg 

2. miesto – Z. Nevedelová, N. Chilá, M. Koňušík, Š. Šarlák, Ľ. Marejka,        K. Poštek  
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Medzinárodná súťaž ENGLISHSTAR – súťaž pre všetkých angličtinárov uskutočnila dňa 17.6.2021, 

do ktorej sa prihlásilo 21 žiakov z 3. až 9. ročníka. Žiaci vypracovali zadania podľa ročníka a následne 

boli testy zaslané späť na vyhodnotenie spoločnosti Lexicon a výsledky sa žiaci dozvedia v septembri 

2021.  

Účastníci súťaže v šk. roku 2020/2021:  

3. ročník – N. Strapáč, R. Podolák, N. Valčuhová, M. Plaštiak, J. Hugo Kormanec, 4. ročník - Š. Bezeg, 

A. Horáková, 5. ročník – S. Košťálová, E. Podmanická, E. Čimborová, M. Nečeda, S. Čarnecká, 6. 

ročník – V. Petreková, V. Zárodňanská, 7. ročník – T. Behanová, A. Fojtíková, 8. ročník – Š. Kubala, 

A. Bezeg, M. Mosor, J. Čimbora, 9. ročník – M. Galgánek.   

Metodicko-odborný rast vyučujúcich 

Počas dištančného vzdelávania v období od novembra 2020 do mája 2021 vyučujúce absolvovali 

viaceré metodické webináre realizované vydavateľstvami Oxford, Macmillan, spoločnosťou 

WocaBee, Ventures Books. Obsah webinárov bol zameraný na praktické aktivity, ktoré sa dajú 

vykonávať v online prostredí, rôzne námety a nápady s využitím webových stránok, rady pri práci 

so žiakmi so ŠVVP a pod. Vyučujúce si vymenili svoje postrehy, informácie a praktické námety 

navzájom počas zasadnutia PK CJ. Konkrétne metodické námety používali priamo na online 

hodinách, niektoré sa im veľmi osvedčili, napr. využitie webovej stránky wordwall.net, ktorej 

obsahom sú zaujímavé kvízy a zábavné úlohy. Žiaci si obľúbili prácu s touto webovou stránkou aj 

počas prezenčného vyučovania.  

Opatrenia členov PK CJ na zlepšenie práce a výsledkov žiakov                                    

počas šk. roka 2021/2022 

Vyučujúce podrobne analyzovali pozitívne aj negatívne skutočnosti, ktoré mimoriadna situácia 

priniesla. V budúcom školskom roku bude potrebné venovať sa témam, ktoré boli počas 

dištančného vzdelávania prebrané iba okrajovo, v krátkom čase, rozvíjať čítanie s porozumením 

formou úloh, ktoré budú žiakov motivovať k práci s textom, vyhľadávať a overovať informácie, 

vedieť reprodukovať text ústnou formou, pri projektových zadaniach využívať kritické myslenie, 

vytvárať medzipredmetové vzťahy, viesť žiakov k efektívnej komunikácii (uvedomiť si obsah 

a formu, ktorú chcem vyjadriť).  

Na základe uvedenej analýzy činnosti PK CJ a dosiahnutých výsledkov žiakov sa vyučujúce uzniesli 

na nasledujúcich opatreniach, ktorými chcú zefektívniť vyučovací proces a zlepšiť výsledky 

žiakov v priebehu nasledujúceho šk. roka:  

- zamerať sa vo vyučovaní cudzích jazykov na vybrané témy, formy a metódy, ktoré neboli 

realizovateľné kvôli mimoriadnej situácii (komunikačné aktivity, skupinová práca, tvorba 

projektov, dôkladné precvičovanie novej gramatiky a slovnej zásoby a pod.),  

- zefektívniť čitateľské schopnosti žiakov prostredníctvom práce s textom (využiť zvýšenú časovú 

dotáciu aj na rozširujúce čítanie),  

- rozvíjať u žiakov tvorivosť a kreatívne myslenie,  

- vytvárať u žiakov hlbší pocit zodpovednosti za svoje vlastné učenie a prípravu na vyučovanie,  

- motivovať žiakov k účasti v jazykových súťažiach pre školský rok 2021/2022,  

- venovať sa talentovaným žiakom aj na individuálnej úrovni,  

- využívať medzipredmetové vzťahy v oboch cudzích jazykov, 

- rešpektovať učebné štýly žiakov, reagovať na ich názory a problémy,  
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- nechať žiakom priestor na sebareflexiu a sebahodnotenie svojho učenia,  

- diferencovať úlohy a činnosti vo vyučovaní s ohľadom na rozdielne schopnosti žiakov,  

- pri riešení úloh využívať prácu vo dvojici a skupinovú prácu žiakov,  

- využívať IKT vo vyučovaní a rozvíjať digitálnu gramotnosť žiakov,  

- pokračovať v dôkladnej kontrole žiakov a ich domácej prípravy počas celého šk. roka,   

- aktívne spolupracovať s rodičmi,  

- realizovať hospitácie na vyučovacích hodinách cudzích jazykov medzi členmi PK CJ pre 

vzájomnú pomoc a inšpiráciu,  

- využiť finančnú dotáciu na nákup učebníc ANJ a NEJ,  

- zúčastňovať sa metodických seminárov alebo webinárov,  

- zapojiť sa do programu eTwinning – partnerstvo škôl na medzinárodnej úrovni,  

- pokračovať v spolupráci s organizáciou KERIC v Čadci v závislosti od aktuálnej situácie.   

Analýza činnosti a výsledkov práce pre predmetovú komisiu telesnej výchovy 

 

Hlavné úlohy PK TV v školskom roku 2020/2021 vyplývajúce z plánu predmetovej komisie neboli 

splnené z dôvodu pandémie. Učivo stanovené osnovami nebolo možné splniť. Vyučovanie 

prebiehalo dištančným spôsobom a na mnohých školách boli výchovy pozastavené úplne. Na 

našej škole, vďaka aplikácii " Strava ", prebiehala online telesná výchova. Žiaci rešpektovali 

pravidlá ohľadom bezpečnosti v online prostredí a rodičia sprevádzali a podporovali svoje deti v 

týchto aktivitách. V tomto školskom roku pracovali na škole športové krúžky: 

 turistický 

 tanečný 

 Be Fit 

 florbal 

 futbal 

 hasičský 

V školskom roku 2020/2021  sa uskutočnili súťaže : 

                                             

 Dňa 26. 6. 2021 - 3. kolo TOB Slovenského pohára a zároveň Krajské kolo : 2. miesto - 

D.Hauslerová 

                       3. miesto - V. Chovancová 

                       3. miesto - S. Vojtaš 

                       3. miesto - B. Harnasová   

  

 Hodnotenie víťazov online TV : 
      

kategória     Dievčatá Chlapci 



Základná škola s materskou školou 
Zborov nad Bystricou 

60 
 

5. a 6.  ročník D. Hauslerová 

V. Chovancová 

M. Nečeda 

7. a 8. ročník Ch. Jánošíková  

K. Jánošíková 

O. Sobol 

9. ročník  

 

T.Kuricová 

N.Piteková 

M. Jedinák 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Dňa 17. 6. 2021 žiaci druhého stupňa, postupujúci z triednych kôl súťažili na Olympijskom dni v 

atletickom štvorboji. Rozhodcami boli žiaci 9.B a 9.A, ktorí dohliadali na plnenie jednotlivých 

disciplín v pravom športovom duchu fair - play. Víťazné družstvo : trieda 8.A  Víťazní jednotlivci 

: 1. miesto dievčat - D. Hauslerová 

                                               2. miesto dievčat - B .Droščáková 

                                               3. miesto dievčat - A. Kukučková 

                                               1. miesto chlapcov - T. Koščalik 

                                               2. miesto chlapcov - J. Vojtuš 

                                               3. miesto chlapcov - Š. Kubala 

 

Dňa 18. 6. 2021 súťažili žiaci prvého stupňa na Olympijskom dni v jednotlivých športových aktivitách. 
 

V ankete o najlepšiu športovkyňu školského roka 2020/2021 zvíťazila Daniela Hauslerová 
Za vzornú reprezentáciu školy patrí poďakovanie žiakom, ale aj vyučujúcim, ktorí ich do súťaži 

pripravovali. 

 

 

Analýza činnosti a výsledkov práce kariérneho poradenstva 
 

Práca kariérového poradcu v školskom roku 2020/2021  bola vykonávaná podľa vypracovaného 

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

Úlohy kariérového poradenstva sa začali plniť podľa stanoveného plánu, ale v priebehu školského 

roka sa viackrát plán menil v závislosti od situácie COVID – 19.   

K najdôležitejším  realizovaným akciám v oblasti kariérového poradenstva každý rok patria 

Dni voľby povolania na ZŠ, ktoré organizuje každoročne CPPPaP v Čadci. Bohužiaľ v tomto roku 

u nás neprebehli, pretože od 26.10.2020 prebiehalo dištančné vzdelávanie.  

Druhou dôležitou akciou je Expo Kariéra, ktorú organizuje CPPPaP. Expo Kariéra mala tiež 

zmenenú podobu. Konala sa 09.02.2021 o 11:00 online. Pre žiakov to nebolo veľmi zaujímavé, ale 

boli pripojení skoro všetci. Výhodou je, že si môžu danú prezentáciu pozrieť dodatočne kliknutím 

na odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=R0B2WNVdbxg .  

V tomto  školskom roku sa predstavilo na online Expo Kariére tieto stredné školy:  

1. Gymnázium Čadca 
2. Gymnáziu  Turzovka 
3. Obchodná akadémia Čadca 
4. SOŠ pedagogická Čadca 
5. SZŠ Čadca 
6. SOŠO a S Čadca 

https://www.youtube.com/watch?v=R0B2WNVdbxg
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7. SOŠ technická Čadca 
8. SOŠ drevárska a stavebná Krásno nad Kysucou 
9. SPŠ IT Kysucké Nové Mesto 
10. SOŠ strojnícka Kysucké Nové Mesto 

 

Takáto forma prezentácie nevyhovuje žiakom ani rodičom. U žiakov a rodičov zohráva  

dôležitú úlohu pri výbere SŠ osobná návšteva strednej školy, kde si môžu prezrieť priestory školy 

a zároveň dostanú aj odpovede na otázky, ktoré počas online prezentácie nemôžu dávať. 

V tomto školskom roku vytvorili všetky SŠ online prezentácie a sú k dispozícií na ich webových 

stránkach. Aspoň takouto formou chcú svojim budúcim študentom priblížiť svoju strednú  školu. 

Niektoré SŠ organizovali aj online Deň otvorených dverí: https://www.sosdskrasno.sk/a/online-

den-otvorenych-dveri, 

https://us05web.zoom.us/j/86257320034?pwd=ZVRabnc5U2V6ZUVjZS9jMmFEblJmZz09.  

Významnú úlohu zohrali aj online prezentácie týkajúce sa duálneho vzdelávania. Prvá bola ešte 

počas prítomnosti žiakov v škole dňa 01.10.2020. Na prezentácií sa zúčastnili žiaci 8.A, 9.A, 9. B. 

Dozvedeli sa výhody a nevýhody duálneho vzdelávania. Zoznámili sa so stránkami o duálnom 

vzdelávaní: http://dualnysystem.sk/  a https://dualvkocke.sk/.  V tomto školskom roku sa do 

duálneho vzdelávania prihlásil iba jeden žiak ( Pochyba Matúš – autotronik – SOŠ strojnícka 

Kysucké Nové Mesto – otvárajú nový odbor ).  

Novinkou je aj spustenie novej webovej stránky: https://www.mojastredna.sk/ , ktorá bola 

predstavená 16.02.2021 na online seminári. Táto stránka predstavuje 59 SŠ v Žilinskom 

samosprávnom kraji. Stručné informácie o webovej stránke sú dostupné  na stránke: 

https://www.youtube.com/watch?v=uvg05XdZUhs. Zoznam všetkých 59 SŠ je aj vo forme brožúr, 

ktorá je k dispozícií v škole.   

 

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

povolania – všetko prebiehalo online. Žiaci boli priebežne informovaní o nových odboroch  na 

stredných  školách. Predbežný záujem žiakov 9.roč. bol posielaný do ŠVS – Liptovský Mikuláš 

exportom z programu Proforient v elektronickej podobe. Všetky hlásenia a prihlášky boli odoslané 

v stanovenom termíne.   

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

oblasť záujmu žiakov a uplatnenie sa po skončení SŠ. 

              

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

konaní na stredné školy – online alebo telefonicky.  Podrobné informácie boli v tomto školskom 

roku pravidelne aktualizované  na internetovej stránke školy. 

 

V tomto školskom roku sa zber záujmu deviatakov a ôsmakov uskutočnil 2-krát: v januári 

a v apríli.   Kariérové poradenstvo sa realizovalo v programe Proforient.  

Veľa zmien bolo aj pri odosielaní prihlášok po polročnom vysvedčení. Do duálneho 

vzdelávania sa termín posunul z 28.02.2021 na 18.03.2021. 

Zmena bola aj v odosielaní prihlášok na SŠ. Všetky prihlášky bolo potrebné doručiť 

riaditeľovi ZŠ do 08.04.2021 a na strednú školu odoslať do 16.04.2021. Výhodou bolo to, že 

v tomto školskom roku som odosielala všetky prihlášky v elektronickej podobe cez program 

https://www.sosdskrasno.sk/a/online-den-otvorenych-dveri
https://www.sosdskrasno.sk/a/online-den-otvorenych-dveri
https://us05web.zoom.us/j/86257320034?pwd=ZVRabnc5U2V6ZUVjZS9jMmFEblJmZz09
http://dualnysystem.sk/
https://dualvkocke.sk/
https://www.mojastredna.sk/
https://www.youtube.com/watch?v=uvg05XdZUhs
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edupage, okrem SZŠ v Bratislave. Potvrdenie od lekára bolo potrebné iba pre zdravotnícke stredné 

školy. Nebol potrebný podpis od rodiča, ani žiaka. Je to veľká výhoda.   

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

V školskom roku 2020/2021 bolo prijatých na SŠ  31 žiakov deviateho ročníka a 1 žiačka 

ôsmeho ročníka. Celkovo si žiaci podali prihlášky na 16 SŠ. Podrobné umiestnenie ukazuje príloha.  

            

Deväť žiakov poslalo odvolanie proti neprijatiu, pretože skúšky urobili a neprijali ich iba pre 

nedostatok miesta. Všetci žiaci boli prijatí na stredné školy.  

               V oblasti kariéroveho poradenstva sa realizoval v termíne do 15.06.2021 zber záujmu 

o štúdium na gymnáziách s osemročným vzdelávacím programom vo 4. ročníku – nikto  neprejavil 

záujem. Žiaci 6. ročníka sa zoznámili s databázou povolaní na celom Slovensku. Žiaci 7. a 8.ročníka 

sa zoznámili so stránkou: www.istp.sk.   

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

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

a stránok jednotlivých stredných škôl.  

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

Horšia bola spolupráca s rodičmi, lebo nie všetci vedia komunikovať cez internet. Radšej získavali 

informácie telefonicky. 

Vypĺňanie vstupných informácií do programu Proforient  prebiehalo v tomto školskom 

roku už od začiatku  júna. Na konci júna boli  pripravené vstupné podklady žiakov ôsmeho ročníka 

aj so známkami   pre program Proforient a export jeho údajov do Školského výpočtového strediska 

v Liptovskom Mikuláši, ktorý treba odoslať do 09.07.2021.  

 

 Analýza činnosti a výsledkov práce výchovného poradcu 
 

Výchovná poradkyňa pracovala podľa Plánu výchovného poradcu, ktorý vychádzal z hlavných úloh 

školy. Obsahom činnosti je usmerňovať a koordinovať výchovno-poradenskú a informačnú činnosť 

pedagogických pracovníkov pri sledovaní a hodnotení vývinu žiakov, pri utváraní podmienok pre 

zdravý psychický a sociálny vývin v procese výchovy a vzdelávania v škole.  V spolupráci s triednymi 

učiteľmi som sa venovala problémovým žiakom a ich správaniu. Riešili sme problémy 

v jednotlivých triedach formou pohovorov, všímam si žiakov aké majú vzťahy medzi sebou aj 

k vyučujúcim. Konkrétne mená a obsah pohovorov je zachytený v písomnostiach výchovnej 

poradkyne. 

Niektorí sa správajú drzo, nosia nám mobily do školy, pod lavicou sa s nimi hrajú a nepracujú ako 

by mali.  Poskytovala som  individuálne konzultácie žiakom, rozprávala som s nimi hlavne počas 

prestávok na dozore. Tým o ktorých viem, že fajčia som všeobecne v triedach vysvetlila následky 

takéhoto konania, rozprávali sme sa aj požívaní marihuany a alkoholu, energetických nápojov. 

Nepodarilo sa nám kvôli pandémii a opatreniam uskutočniť besedy s odborníkmi. Tento problém 

sa ešte zväčšil, počas dištančného vzdelávania, keď sa žiaci po večeroch stretávali a viacerí požívali 

alkohol. Sociálna izolácia detí spôsobila zvýšený výskyt depresií hlavne u teenagerov. Zúčastnila 

som sa online porád, ktoré organizovala CPPPaP , zúčastnila som sa online prednášok – 

Komunikácia s agresívnym rodičom, žiakom. Prednáška o kyberšikane a nástrahách internetu. 

V 1. polroku nebolo  udelené žiadne pokarhanie (dištančné vzdelávanie ) 

V 2. polroku bolo pokarhaných triednym učiteľom 11  žiakov a bolo udelené 1 pokarhanie 

riaditeľom školy. 

http://www.istp.sk/
http://www.povolania.eu/
http://www.svs.edu.sk/
http://www.emiero.sk/
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V 2. polroku boli udelené aj pochvaly 15 žiakov ( vzorná dochádzka, výborne pracovali počas 

dištančnej formy vzdelávania) 

 
Výchovné 

opatrenia   v 

šk. roku  

2020/2021 

Pokarhanie 

tr.učiteľom 

 I.polrok 

Pokarhanie 

riaditeľom 

školy 

I.polrok 

Znížená 

známka  zo 

správania 

I.polrok 

Pokarhanie 

tr.učiteľom 

2.polrok 

Pokarhanie  

riaditeľom 

školy 

2.polrok 

Znížená 

známka  zo 

správania 

2.polrok 

1.Benjamín 

Baričiak 

              X   

2.Adam 

Bezeg 

              X   

3.Chiara 

Jánošíková 

              X   

4.Marek 

Jantoš 

              X   

5.Tobias 

Kocifaj 

              x            

6.Marek 

Kormanec 

              X   

7.  Nikolas 

Kováčik 

             x   

8. Martin 

Kuric 

             X   

9. Milan 

Martikán 

             X   

10. Dominik 

Vričan 

             X   

11. Jakub 

Vojtuš 

                          x  

12. Šimon                               

Jantoš 

             x   

       

 

1.Benjamín Baričiak -PTU-nepísanie domácich úloh 

2.Adam Bezeg-PTU-zabúdanie domácich úloh, nedovolené používanie mobilu 

3.Chiara Jánošíková-PTU-Klamanie na SJL, nepíše na ANJ, klamanie, mobil 

4.Marek Jantoš-PTU- zabúdanie domácich úloh , nepracuje, mobil 

5. Tobias Kocifaj-PTU-mobil 

6.  Marek Kormanec  -PTU- zabúdanie domácich úloh 

7.   Nikolas Kováčik -PTU- odmietol písať poznámky na OBN  

 8.   Martin Kuric  -PTU- Nepísanie domácich úloh 

 9.   Milan Martikán - PTU- Zabúdanie domácich úloh, nepracuje na ANJ ,vyrušovanie na NEJ, drzé 

správanie klamstvo, ( nemám   mobil na SJL) 

 10. Dominik Vričan – PTU -zabúdanie domácich úloh, nepracuje , mobil na hodine ANJ 

 11. Jakub Vojtuš –PRŠ - drzé správanie na hodine SJL počas výstupného testu, pri zaokrúhľovaní 

známok, dajte si čo chcete, nohy na lavici. 

 12. Šimon Jantoš – PTU- vyrušovanie, nepracuje na hodinách 
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Analýza činnosti a výsledkov práce  

školského špeciálneho pedagóga 
 

V tomto školskom roku bolo v starostlivosti školského špeciálneho pedagóga spolu 9 žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami prvého (2) a druhého stupňa (7). Všetci sa 

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

vzdelávacom procese postupovali podľa individuálnych vzdelávacích programov. 

Individuálne výchovno-vzdelávacieho programy:  

VPU .............. 5 žiakov 

NKS ….......... 2 žiaci 

ADHD ........... 1 žiak 

PPo …........... 1 žiak 

 

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

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

sa venoval žiakom Jurajovi Sobolovi a Dávidovi Podmanickému. Podľa potreby pracovali 

individuálne pod vedením vyučujúceho alebo asistenta učiteľa. 

 

Všetci individuálne začlenení žiaci mali vypracované individuálne vzdelávacie plány. Ich edukačné 

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

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

znevýhodnením začleneného v základnej škole, platné od 1.5.2011. 

Pri hodnotení učebných výsledkov pedagógovia rešpektovali psychický, fyzický  

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

v príslušnom predmete. Vyučujúci rešpektovali závery a odporúčania špeciálno-pedagogických a 

odborných lekárskych vyšetrení a v celom vyučovacom procese uplatňovali ich špeciálno-

pedagogické potreby. 

 

Žiaci sa individuálnych intervencií u školského špeciálneho pedagóga zúčastňovali pravidelne po 

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

/ a TKC / Terapeuticko korekčné cvičenia / boli špeciálnym pedagógom vyučované u žiakoch po 

dvoch hodinách týždenne. 

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

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

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

a internetu. 

 

Školský špeciálny pedagóg konzultuje špecifiká vzdelávacieho procesu s vyučujúcimi jednotlivých 

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

a hodnotení žiakov so zdravotným znevýhodnením vychádzali z individuálnych vzdelávacích 

plánov, ktoré sú súčasťou jednotlivých vzdelávacích programov podľa postihnutia.  

 

Každý začlenený žiak musí byť pravidelne sledovaný psychológom, špeciálnym pedagógom z 

príslušného poradenského zariadenia. 
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Školský špeciálny pedagóg sa priamo podieľa na výchove a vzdelávaní žiaka so zdravotným 

znevýhodnením na bežnej škole. 

  

„ Školský špeciálny pedagóg je na základnej škole pre žiakov preto, aby sa žiakom i rodičom účinne 

pomohlo a tak sa im úspešne učilo, dobre sa v škole cítili, zažívali úspech v kolektíve žiakov, 

prežívali radosť zo školskej práce a tak z nich vyrástli zdravé a harmonické osobnosti.“ 

 

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

dištančnú formu vzdelávania. Učitelia volili rôzne alternatívy vyučovania. 

Žiaci komunikovali s triednym učiteľom a s vyučujúcimi jednotlivých predmetov prostredníctvom 

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

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

stanoveného termínu.  

 

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

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

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

pomoci žiakom so zdravotným znevýhodnením na dobrej úrovni a s myšlienkou integrovaného 

vzdelávania sa stotožnili všetci pedagógovia. Školský špeciálny pedagóg pravidelne konzultoval so 

zariadeniami špeciálno-pedagogického poradenstva, so psychológom, logopédom odborné 

závery vyšetrení, pozvania na školenia a konzultácie.  
 

                Analýza činnosti a výsledkov práce ŠKD 

  
V školskom roku 2020/2021 boli zriadené tri oddelenia ŠKD pre deti 1. – 4. ročníka, pod vedením 

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

I. oddelenie: Murgašová Nikola          2.ročník 

II. oddelenie: Mgr. Jantošová Lenka    3. a 4. ročník 

III.oddelenie : Mgr. Rudincová Lenka   1.ročník 

 

Poplatok za pobyt v ŠKD bol 10€ mesačne. 

          Činnosť ŠKD bola organizovaná podľa vyhlášky MŠ SR č. 28/ 1995 Z.z. v znení neskorších 

predpisov a podľa Výchovného programu ŠKD. Celoročný plán práce ŠKD bol podrobne rozpracovaný 

do časovo-tematických plánov a do týždenných rozvrhov výchovných činností. Pravidelne sa vystriedali 

všetky tematické oblasti výchovy, denne bola zaraďovaná príprava na vyučovanie, alebo didaktická hra, 

odpočinkové, rekreačné a relaxačné činnosti, vrátene pobytu vonku. Ten bol prispôsobovaný 

poveternostným podmienkam a iným podmienkam tak, aby bolo možné skĺbiť plnenie výchovných a 

vzdelávacích úloh so záujmami detí. Pri všetkých aktivitách sme sa snažili o dodržanie Vnútorného 

poriadku ŠKD. 

           K aktívnemu odpočinku a relaxácii sme využívali areál školy, ihriská v obci najmä detské staviská, 

multifunkčné ihrisko vedľa školy, park a tiež sme podnikali pravidelné vychádzky po obci. Pravidelne 

sme využívali aj školskú telocvičňu. 

           Začiatok školského roka sme odštartovali klasicky, a to výzdobou priestoroch ŠKD s jesennou 

tematikou. Počas nasledujúcich jesenných mesiacov sme usporiadali Šarkaniádu, jesenné dielničky, 

vychádzky do okolia,  aktívne sme sa zapájali do čistenia a úpravy areálu školy, pričom sme dbali na 

separovanie odpadu. Deti ukázali spoje športové nadanie počas  týždňa športu. Počas pracovno-

technických činností deti často pracovali s jesennými listami , vďaka ktorým boli práce jedinečné. 
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            Jesennú výzdobu vystriedala zimná, čo znamenalo, že sa blíži sviatok sv. Mikuláša a aktivity 

s týmto sviatkom spojené. Deti sa radovali z Mikulášskej sánkovačky a stavania snehuliakov. Obyvateľov 

z DSS Harmónia potešili svojim Mikulášskym listom, ktorý im osobne doručili a rozveselili ich ním . 

V zimných mesiacoch detí čakali ešte ďalšie aktivity,  karneval, písanie listu Ježiškovi, Vianočná 

besiedka . 

            Tohtoročná jarná výstavka sa niesla v duchu „ Jar na našom dvore“ . Jarné aktivity sme 

odštartovali čitateľskou súťažou“ Malý čitateľ „. Pokračovali sme ďalšími zaujímavými aktivitami. Apríl 

mesiac lesov si deti uctili skupinovým projektom „ Môj les“ a zelenanie lúk sme využili na zakladanie 

Herbárov. Keďže sa snažíme udržať krok so záujmami detí, uskutočnila sa v našich oddeleniach 

Slizománia, čo deti nesmierne bavilo. 

             V letnom mesiaci Jún na deti čakala súťaž v jazde na kolobežkách. Horúce dni sme si s deťmi 

spríjemňovali našimi malými kúpeľmi a oblievačkou.  V poslednom mesiaci sme si posledné dni 

spríjemnili  rozprávkovým dňom “Z rozprávky do rozprávky “kde si deti priniesli rozpŕvkové kostýmy , 

čakala na nich tanečná zábava a rôzne športové disciplíny. Činnosť sme ukončili rozlúčkou s deťmi zo 4. 

ročníka , ktorí trávili posledné dni v priestoroch ŠKD. Obdarovali sme ich malými balíčkami na pamiatku 

a vyhodnocovali sme najvzornejšie deti počas celého školského roka z každého ročníka knihami. 

Akcie konané v ŠKD sme zaznamenali fotkami, ktoré sú k nahliadnutiu na webe školy. 

              Počas celého školského roka sme si s  deťmi pripomínali všetky sviatky, či už cirkevné, štátne ale 

aj Deň matiek, Deň otcov, Deň detí, Deň učiteľov , Deň narcisov, Modrý gombík, Downov syndróm, 

a iné,  ktorých význam sme si vysvetľovali a na jednotlivé sviatky sme sa poctivo pripravovali. 

             Činnosť v ŠKD prebiehala v priateľskej a uvoľnenej atmosfére. Deti sme viedli k pravidlám 

slušného správania a k spolupráci. Priestorové a materiálne vybavenie ŠKD je na dobrej úrovni, deti majú 

dispozícii nielen miestnosť ŠKD, ale aj telocvičňu, kde majú k dispozícii  športové náčinie na oddych 

a relax a učebňu PC. 

Z dôvodu zhoršenej epidemiologické situácie sa nám tento školský rok nepodarilo uskutočniť viac 

spoločných aktivít .  

Z rovnakého dôvodu bola činnosť ŠKD v mesiaci Január 2021 otvorená pre deti rodičov pracujúcich pre 

kritickú infraštruktúru, kde prebiehalo online vyučovanie a následne vypracovanie domácich úloh.  

  

V školskom roku 2020/2021 absolvovali v ŠKD týždňovú náčuvovú prax študentky 2. ročníka z PaSA sv. 

Márie Goretti v Čadci: Karin Poláková, Ivana Stasinková a Natália Backová .  

  

 

     

Analýza činnosti a výsledkov práce pre čitateľskú gramotnosť 2. stupňa 

  „Knihy nie sú na to, aby ste im verili, ale sú predmetom bádania.                              Keď 

prechádzame knihou, nemali by sme sa pýtať, čo v nej je, ale zvažovať, čo to 

znamená.”       Umberto Eco  

  

Čitateľská gramotnosť je definovaná ako „schopnosť porozumieť a používať také texty 

a jazykové formy, ktoré vyžaduje spoločnosť, alebo ktoré majú hodnotu pre jednotlivca.“ Je to 
univerzálna technika, ktorá robí žiaka  schopným nielen  samostatne čítať ale aj pochopiť 
prečítaný text,  schopnosť pracovať s ním, spracovať text, vyhľadávať informácie...   
Súčasťou čitateľskej gramotnosti je rozvoj komunikatívnych kompetencií žiaka, jeho čitateľské 
schopnosti a zručnosti, návyky, záujmy, postoje, motivácia a získané  vedomosti. Toto všetko sa 
považuje  za základnú a nevyhnutnú kompetenciu pre každého človeka, bez ktorej nemožno 
v osobnom  i pracovnom  živote dosiahnuť všetky ďalšie kompetencie.  Nároky na čitateľskú 
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zručnosť a schopnosť spracovať text sa stále zvyšujú a jednotlivci sa ocitajú pred nutnosťou 
pracovať s textovými informáciami. Ukazuje sa, že čoraz viac žiakov má veľký problém so slovnou 
zásobou a ostatnou jazykovou vybavenosťou, hoci tieto oblasti tvoria základ. Zvládnutie  týchto 
zručností je východiskovou kompetenciou pre každého jedinca dáva predpoklad k 
ďalšiemu  úspešnému štúdiu, uplatnení sa na trhu práce...                                                                     
Čitateľská gramotnosť je teda samozrejmosťou, ktorú je potrebné rozvíjať a podporovať od 
detstva. 
V školskom roku  2020/21 bol vypracovaný plán čitateľskej gramotnosti.  
 Jeho ciele a úlohy boli stanovené tak, aby  boli  v súlade s odporúčaniami MŠVVaŠ SR  
a zároveň s možnosťou splniť naplánované úlohy so žiakmi. Na  plnenie boli využívané vhodné 
metódy a formy. 
Pandemická  situácia, ktorá nastala, ovplyvnila plnenie úloh.    
Napriek sťaženým podmienkam z  plánu práce  sme splnili: 
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti na  hodinách SJL 
Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti v rámci medzipredmetových vzťahov na všetkých vyuč. 
hodinách  
Čitateľské dielne - mesačne žiaci „odovzdali“ názvy prečítaných kníh s krátkym obsahom, hlavnou 
myšlienkou... 
Záložka do knihy  - na hodinách VV a záložky sme využili v čitárni 
Príprava  na monitor - piatakov  - monitor sa uskutočnil on-line 
Príprava na monitor deviatakov – miesto monitoru  deviataci písali Komparo    
Olympiáda z jazykov – zúčastnili sme sa olympiád z jazykov – on-line  
Európsky deň jazykov – pripravila p. uč. Pavelková 
Tvorba vlastnej, (triednej, školskej )knihy, leporela, časopisu, denníka -  úloha bola splnená 
s piatakmi a 6.B  počas vyučovania on- line. Piataci – dejepis – pri preberaní učiva o médiách, 
kníhtlači... 
Literárny vlak – pripomienka výročí významných  slovenských osobností 
Plnené priebežne na hodinách 
Medzinárodný deň školských knižníc  - k tejto príležitosti bola vytvorená pre žiakov čitáreň 
a okrem kníh, ktoré sme mali, bola doplnená knihami, ktoré sme získali z projektu. 

  
Musím konštatovať, že boli aj úlohy, ktoré sme nesplnili   
Vzdelávanie  pedagógov, individuálne štúdium, odovzdávanie  skúseností na zasadnutiach PK 
 Školská knižnica – začať pracovať v školskej knižnici, vypracovať jej štatút a príslušné  
            dokumenty, využívať jej priestory... 
Tvorba obálky na knihu, žiacku knižku, príprava pomôcok na dramatizáciu... 
Literárne súťaže -  Šaliansky Maťko, Krása slova...  

Marec mesiac knihy -  výstavka kníh,  
Besedy so spisovateľom, ilustrátorom,  inou známou osobnosťou...  
Čitateľský maratón – slovensko – anglicko-nemecký  
Všetko naopak  - malí čítajú veľkým, upratovačka číta žiakom,   
Pravopis náš každodenný 
Nástenková súťaž – čítam, čítaš, čítame 
Rozhlasové relácie – medailóny  významných udalostí roka 
Návšteva divadla, exkurzie,  múzea, divadla, výstavy... 
Valentínska pošta  
Čertovské a anjelské rozprávky 
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Analýza činnosti a výsledkov práce pre 

ROZVOJ FINANČNEJ GRAMOTNOSTI NA 1. STUPNI 
 

Vyučovanie finančnej gramotnosti má svoje špecifiká a odlišnosti. Práve preto tu môžeme 
uplatňovať najrôznejšie inovatívne metódy vyučovania, ktoré ocenia nielen žiaci, ale i učitelia. 
Metódy sú použiteľné aj pre iné predmety. Je potrebné však počítať stým, že vyžadujú dlhšiu a 
väčšiu prípravu. Niektoré dokonca vyžadujú skúsenosti a umenie improvizácie. Odmenou za prácu 
navyše však bude väčšia radosť z učenia, jednoduchšie zapamätávanie si, zvýšená interaktivita na 
hodinách a praktické vyskúšanie preberaného učiva. Finančné vzdelávanie je orientované na 
rozvíjanie zručností pre uplatnenie v živote, a preto by malo byť s každodenným životom úzko 
previazané. Je vhodné pripraviť také aktivity, ktoré umožňujú relatívne autentický zážitok 
finančnej situácie, a ktoré vedú k osvojeniu stratégií zodpovedného rozho-dovania. Na tento účel 
odporúčame najmä heuristickú metódu, resp. metódu riešenia problémov a situačné metódy. 
 

Jednotlivé aktivity v rámci Rozvoja finančnej gramotnosti na 1. stupni, ktoré sa realizovali na ZŠ 

s MŠ v Zborove nad Bystricou: 

 Dňa 8.9. sme si pripomenuli Deň finančnej gramotnosti tematickým projektom Eurácke 

kráľovstvo orientovaný na prehĺbenie poznatkov detí o svete, v ktorom žijú, a ktorého súčasťou sú 

peniaze. (príslovia o peniazoch, hra na obchod, triedime a vyrábame peniaze,...) 

 

 31. október - Svetový deň sporenia bol vyhlásený v októbri 1924 na 1. medzinárodnom 

bankovníckom kongrese v Miláne. OSN ho schválilo v roku 1989. Cieľom bolo dostať do 

povedomia myšlienku sporiť a poukázať na jeho dôležitý význam nielen pre národné ekonomiky, 

ale aj pre jednotlivcov. Žiaci si pripomenuli tento deň výrobou peňaženky, prasiatka na sporenie, 

na hodinách sa hrali hry na sporenie,.. 

 

 

 V decembri využili spojenie finančnej gramotnosti s pobytom v prírode – žiaci sa v prírode 

s využitím prírodného materiálu zahrali na výmenný obchod 

 

 Marec – mesiac knihy spojili s finančnou gramotnosťou – Peniaze v literatúre. Čítali knihy s 

finančnou tematikou (napr. kniha od Denisy Proškovej: Kde rastú peniaze?), zahrali sa na 

pátračské čítanie, kde sa zamerali na orientovanie  sa v pokladničnom doklade, rozumieť 

pojmom pokladničný blok, suma, hotovosť, rozvíjali čítanie s porozumením. 

 
 

 Dňa 15.4. sme si pripomenuli Deň podnikania. V tento deň sa žiaci formou rozhovoru rozprávali 

o tom, čím by chceli byť v budúcnosti, hrali sa rôzne hry – napr. Hra na remeslá,... 

 

 Väčšina žiakov nemá potrebné poznatky o zarábaní peňazí, peňažných výdajoch a  sporení. Často 

ani netušia, čo všetko musí rodič urobiť, aby domov priniesol výplatu. Nepoznajú vzťah medzi 

prácou, mzdou a daniami. Vedenie domáceho rozpočtu síce patrí do sveta dospelých, ale je 
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potrebné, aby sa žiaci naučili rozumieť peniazom, vedeli zostaviť a viesť rozpočet domácnosti a 

vyznali sa v základnej finančnej terminológii. Je žiaduce, aby sa žiaci prakticky zoznámili so 

základnými finančnými operáciami v rodine. Jednoduchou záležitosťou nie je ani zváženie 

výhodnosti. Preto je potrebné rozvíjať túto zručnosť prostredníctvom vhodných, životu žiakov 

blízkych tém. 

V máji sme sa v rámci týždňa rodiny sústredili na rozpočet rodiny. Na hodinách boli využité rôzne 

témy: Koľko stojí domácnosť?, Ako k nám prichádzajú peniaze, Osobný finančný plán,... 

 

 

Analýza činnosti a výsledkov práce pre národný program boja proti obezite              

(2015-2025) a sociálno patol. Javov 

Cieľovou skupinou plánu prevencie obezity a zdravého životného štýlu v našej škole sú žiaci 1. – 4. 

ročníka. V súčasnosti nemáme žiadne relevantne zistené štatistiky výskytu nadhmotnosti a obezity 

našich žiakov. Pri hodnotení nadhmotnosti a obezity preto vychádzame zo všetkých dostupných 

údajov, ktoré nám umožňujú predvídať trendy vývoja v budúcnosti. Ako najdostupnejší údaj o 

výskyte nadhmotnosti a obezity sme pri príprave Plánu prevencie na podmienky našej školy použili 

údaje získané z Národného programu.  

Úlohy a ciele prevencie  - Zámerom Národného programu prevencie obezity na roky 2015 – 2025 

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

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

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

orientovanými na vybrané chronické ochorenia, zníženie počtu nových prípadov ochorení 

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

modifikovateľných rizikových faktorov týchto ochorení.  

V školskom roku 2020/2021 sme plnili stanovené ciele projektu, zamerali sme sa na rozvoj 

povedomia žiakov v oblasti prevencie zdravia a získania stravovacích návykov v súlade so zdravým 

životným štýlom. Projekt sme realizovali prostredníctvom školských i mimoškolských aktivít, na 

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

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

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

pre aktivity podporujúce primárnu prevenciu pred civilizačnými ochoreniami. Realizovali sa 

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

k zdravému životnému štýlu.  

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

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

športovú činnosť aj mimo vyučovania, vytvoriť bezpečné prostredie. 
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Zámerom je zvyšovanie zdravotného povedomia nielen u žiakov, ale aj rodičov a 

pedagógov formou školskej osvety v rámci vyučovania, tvorbou informačných násteniek v škole, 

ale i na školskej web stránke, písaním príspevkov. 

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

v Zborove nad Bystricou: 

  

 Športový deň 2020 - Dňa 9.9.2020 sa žiaci 1. stupňa stretli na futbalovom ihrisku, aby si pri 
atraktívnych, tradičných aj netradičných športových disciplínach zmerali svoje sily. Počasie nám 
prialo, čo sa odzrkadlilo na nálade a aj výkonoch našich detí, ktoré všetky aktivity zvládli bez 
problémov.V úvode sme na počesť Terryho Foxa uskutočnili symbolický beh, ktorým sme si 
pripomenuli hrdinstvo mladého Kanaďana a zároveň potrebu pomáhať všetkým ľuďom 
postihnutých chorobou. Hlavnou témou bola myšlienka prepojenia športových aktivít s prírodou, 
kde sme sa sústredili na potravový reťazec. Úlohou žiakov bolo získať čo najväčší počet minci, ktoré 
dostali za správne zoskupenie postupne získaných kartičiek (líška – zajac – tráva/. Hra deti veľmi 
zaujala a všetci bojovali z plných síl. Keďže sa súťažilo na čas a postupne po triedach, stihli sme 
ešte hrať futbal, triafať na cieľ, učiť sa chodiť na chodúľoch a rôzne iné činnosti.Cieľom dnešného 
dňa nebol len boj proti obezite, ale aj uvedomelosť a poznanie v oblasti finančnej gramotnosti, 
správanie, konanie a proces v prírode a v neposlednej rade aj ochrana prírody. 

 

 Didaktické hry  - Dňa 10. 9. 2020 sa uskutočnila praktická časť Didaktických hier na 1. stupni. Žiaci 
1. a 2. ročníka si v okolí školy reálne zopakovali pravidlá správania v prírode, ochranu zdravia a 
bezpečnosť pri spoločných aktivitách formou hier. Žiaci 3. a 4. ročníka sa vydali na vychádzku do 
okolia obce smerom na cyklotrasu. Pri presune po chodníku pri hlavnej miestnej komunikácii si 
zopakovali pravidlá a zásady bezpečnosti ako účastníka cestnej premávky, taktiež pri pohybe po 
cyklotrase. V blízkom lese zas bezpečnosť a ochranu zdravia a správanie pri pobyte v prírode. 
 

 Svetový deň mlieka v školách – 26. september 2019 Svetový deň mlieka v školách je 
medzinárodnou každoročnou udalosťou podporovanou a propagovanou od roku 2000 
Organizáciou pre výživu a poľnohospodárstvo. Mlieko a mliečne produkty pomáhajú naplniť 
požiadavky na plnohodnotnú výživu rastúceho organizmu. Podstatou tohto dňa je oslava významu 
mlieka v školách. Je to spôsob, ako sa zamerať na pomoc deťom, zvýšiť ich povedomie, upozorniť 
na dôležitosť pitia mlieka v školách a na jeho zdravotné prínosy pre rastúce deti. Na našej škole 
realizovaný prostredníctvom mliečneho programu celoročne. 

 

 Svetový deň výživy – 16. október 2019 - Deň podporovaný Svetovou zdravotníckou organizáciou 
(WHO). Pripomína sa od 1981, v ten deň 1945 sa začala činnosť Organizácie Spojených národov 
pre výživu a poľnohospodárstvo – FAO. Úlohou je informovať verejnosť o aktivitách FAO a zvyšovať 
povedomie o problematike dostupnosti potravin v niektorých rozvojových zemiach( na prvom 
stupni sme realizovali v rámci medzipredmetových vzťahov na hodinách prvouky a prírodovedy -  
prednášku o ochrane života a zdravia, výžive – zdravý životný štýl, žiaci kreslili obrázky, či plagáty 
o zdravej / nezdravej strave, prezentácia filmu o zdravej výžive, v spolupráci s  rodičmi - 
ochutnávka šalátov, zdravá  desiata) 

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

najzdravšie druhy ovocia. Spolu so žiakmi prvého a druhého stupňa sme zhotovili farebné 
„jablkové“ panely a vytvorili nástenku, kde sa žiaci dozvedeli zaujímavé informácie o tomto 
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šťavnatom ovocí. Dúfame, že sme týmto spôsobom podporili konzumáciu ovocia a zeleniny 
v jesennom období, kedy na náš imunitný systém číhajú rôzne vírusy. Už len jedno jablko denne 
nám poskytuje veľa vitamínov, minerálov a vlákniny a chráni nás pre viacerými ochoreniami. Deň 
pôvodných odrôd jabĺk je inšpirovaný britským Apple Day, ktorý sa oslavuje od roku 1991. Tento 
deň je každoročnou oslavou jabĺk a sadov. Poukazuje na rozmanitosť odrôd jabĺk v jednotlivých 
lokalitách a cieľom je uznanie a udržiavanie ich prínosu pre miestne bohatstvo ( na desiatu jablko, 
v spolupráci s jedálňou – jablkový šalát,  sušené jablká, závin podobne) 

 

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

zhromaždením OSN na Konferencii v brazílskom meste Rio de Janeiro. Svetový deň vody sa teda oslavuje 
počnúc rokom 1993 v súlade s odporučeniami Konferencie OSN o životnom prostredí a rozvoji. Členské 
krajiny boli vyzvané, aby tento deň venovali konkrétnym aktivitám,  ktoré podporia informovanosť 
verejnosti o nenahraditeľnom význame vody – tento rok sme realizovali úlohami zameranými na šetrenie 
vody počas pandémie, na správne umývanie rúk a dodržiavanie  hygienických opatrení ( zaslanie 

prezentácií, rúzne ukážky videí o pitnej vode, úžitkovej vode , moriach a oceánoch, projekt ,  na čo 
využívame vodu, šetrenie, druhy vôd, ochrana vodných tokov a pod., očistný deň - žiaci počas celého 
dňa pijú len čistú vodu, šetria vodu na WC,  pri umývaní rúk počas karantény a podobne počas 
dištančného vzdelávania) 

 

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

(World Healthy Day), ktorý bol vyhlásený v roku 1950 Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO) ako 
pripomenutie vzniku WHO v roku 1948. Tento dátum býva tradične sprevádzaný celosvetovými 
podujatiami sústreďujúcimi sa na každoročne vyhlasovanú tému. Témou Svetového dňa zdravia pre rok 
2009 je bezpečnosť nemocníc a zdravotníckych zariadení v núdzových situáciách – dodržanie hygienických 
zásad, nosenie rúšok, častá dezinfekcia, zákaz návštev seniorov, či lôžkových častí v nemocniciach a pod. 
V tohtoročných podmienkach sme pomocou online rozhovoru, zasielaním správ a rôznych motivačných 
súťaží na diaľku nabádali k športovým aktivitám v domácom prostredí, na záhrade, či na vhodnú rodinnú 
turistiku a vychádzku do okolia. 

 

 Dňa 18.6.2021 žiaci prvého stupňa súťažili na Olympijskom dni  
 

Analýza činnosti a výsledkov práce k manželstvu a rodičovstvu  

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

základných vedomostí  a zodpovedných  postojov  v oblasti  partnerských  vzťahov a rodičovstva 

v súlade s etickými normami. 

 

Obsah VMR bol koncipovaný tak, aby poskytoval vedomosti a poučenia z oblasti biológie,  

psychosociálnych  aspektov  manželstva  a rodičovstva,   ale  aj  z etiky,  axiológie  a zdravotných 

aspektov intímneho života. 

 

Cieľom VMR na škole bolo vychovávať sociálne, morálne a emocionálne zrelé osobnosti, schopné 

konať a správať sa v súlade s etickými normami a hodnotami uznávanými danou spoločnosťou vo svojom 

sexuálnom, manželskom a rodinnom živote. 
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AKTIVITY ZAPRACOVANÉ DO PLÁNU VMR BOLI SPLNENÉ: 

 

September: 

- prehĺbenie povedomia vlastnej dôstojnosti a hodnoty ľudskej bytosti 
- oboznámiť vyučujúcich s plánom práce VMR 
- začleniť VMR do vyučovacích predmetov 1.a 2.stupňa 
-  

Október: 

- Október – mesiac úcty k starším“ – Moji starí rodičia. (besedy a rozhovory so žiakmi v rámci 

triednických hodín na hod. - všetci vyučujúci )   

November: 

 

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

- Deň bez fajčenia – (online besedy a rozhovory so žiakmi v rámci triednických hodín - 

všetci vyučujúci ) 

December: 

 

- Vianočné zvyky a tradície (online besedy a rozhovory so žiakmi v rámci triednických 

hodín - všetci vyučujúci ) 

 

Január: 

 

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

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

 

Február: 

 

- 12. 02. – Svetový deň manželstiev (online besedy a rozhovory so žiakmi v rámci 

triednických hodín na hod. - všetci vyučujúci ) 

- 14.02. – Deň zaľúbených, čo je láska (online besedy a rozhovory so žiakmi v rámci 

triednických hodín - všetci vyučujúci ) 

Marec: 

 

- Medzinárodný deň žien (8.marec) - uvedomenie si úlohy a poslania žien (online besedy a 
rozhovory so žiakmi v rámci triednických hodín. - všetci vyučujúci ) . 

- 24.03. Kyberšikana - online beseda a rozhovory so žiakmi 9. ročníka.  M. Masariková   
 

Jún: 

 25.06. Koncoročný večierok – žiaci 9.ročníka. M. Masariková, S. Kovalčíková 
 Správanie a bezpečnosť  cez prázdniny (všetci vyučujúci ). 

 Vyhodnotenie činnosti VMR (p.u. Masariková) 
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Analýza činnosti a výsledkov práce enviromentálnej výchovy 

 

Naša škola plní podľa školského vzdelávacieho programu prierezové témy environmentálnej 

výchovy v priebehu výučby jednotlivých predmetov. Ide predovšetkým o predmety biológia, 

chémia, geografia, občianska náuka, prírodoveda. V školskom vzdelávacom programe je vždy 

uvedené, v ktorom ročníku a v ktorom učebnom celku sa možno venovať uvedenej problematike. 

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

životné prostredie. 

 

1. Úroveň vedomostí 

 

     Žiaci primerane svojím vekovým osobitostiam poznajú a chápu: 

 prírodné javy a deje v životnom prostredí, 

 zásahy ľudskej činnosti do životného prostredia, 

 rozdielne typy životného prostredia, 

 závislosť ľudského života a živobytia od životného prostredia, 

 dôsledky rozhodnutí a činností ľudí v minulosti na súčasný stav životného prostredia, 

 význam efektívnej ochrany a trvale udržateľného stavu životného prostredia. 

2.  Rozvoj zručností 

 

     Žiaci dokážu s pomocou učiteľa získavať, hodnotiť a využívať informácie. 

     U žiakov sme rozvíjali zručnosti týkajúce sa týchto oblasti: 

 komunikatívne zručnosti 

 vyjadriť vlastný názor na životné prostredie ústnou a písomnou formou, 

 zručnosti potrebné na riešenie problémov  

 identifikovať príčiny a následky environmentálnych problémov formovať správny názor a 

úsudok na jednotlivé environmentálne problémy a ich riešenia, 

 sociálne zručnosti - pracovať kooperatívne a v skupinách , vypočuť iných. 

 

3. Utváranie postojov 

 

       V záujme ochrany a zlepšovania životného prostredia sme utvárali, formovali a pestovali u 

žiakov tieto postoje a kvality osobnosti: 

 

- vážiť si životné prostredie, 

- starať sa o živé organizmy, 

- rešpektovať aj názory iných, 

- chápať význam racionálnych argumentov, dôkazov 

- veľkou výzvou do ďalšieho obdobia bude venovať pozornosť klimatickým zmenám, úbytku vody, 

a úhynu živočíchov 

 

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

prírodných materiálov a surovín. 
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Plnenie stanovených úloh: 

 

Čo sa nám podarilo - 

vybudovať vyvýšené záhony 

pokračujeme  v triedení odpadu 

pripomínali sme si významné dni: Deň zvierat, Deň jablka, Deň Zeme a vody 

starali sme sa o zeleň v triedach 

 

Čo sa nám nepodarilo splniť – 

nepodarilo sa nám kvôli pandémii uskutočniť besedy, spoločne vyčistiť okolie školy, obce. 

 

V mesiaci september a október sme upravovali okolie školy, upravovali sme skalku, okopávali sme 

maliny a ríbezle. Pravidelne sme čistili od buriny hriadky s bylinkami a zeleninou. V októbri sme 

urobili výsadbu cesnaku a cibule. Ostrihali sme ozdobné kríky.  Dňa 4.10 sa pri príležitosti 

Svetového dňa zvierat sa uskutočnila na škole zbierka pre útulok Tulkáčik v Žiline, vyzbierali sme 

162 eur a mnohé potrebné veci pre zvieratá.  Vyzbieranú sumu sme odovzdali do útulku. V mesiaci 

október sme dňa 21.10 rozdávali deťom jablká a pripomenuli si Deň Jablka.  Počas školského roka 

prebiehal mliečny program, vďaka ktorému si žiaci mohli za výhodnú cenu nakúpiť mliečne 

výrobky. Zároveň sme sa na hodinách venovali témam ako zdravý životný štýl a zdravé potraviny. 

Počas dištančného vzdelávania so žiakov upozorňovala  na prebiehajúce aktivity. Pripomenuli sme 

si Deň vody, význam včely medonosnej a biodiverzity. V priebehu mesiacov apríl prebiehali na I. 

aj II. stupni sme  si pripomenuli Deň Zeme a mnohí individuálne vyčistili okolie svojho domu, 

studničku. Žiaci doma triedili odpad. Vysadili sme nové druhy skalničiek. V júni sme pripravili 

vyvýšené záhony a naplnili ich zeminou, sú pripravené na ďalšiu výsadbu.  V júni sme taktiež 

vysadili ďalšie maliny a okopali ovocné kríky. V máji som sa zúčastnila webinára „ Éčka 

v potravinách „.  Neustále sa vzdelávam a na webe vyhľadávam informácie o prírode a životnom 

prostredí a prostredníctvom môjho FB profilu informujem žiakov.  Dúfam, že budúci školský rok  

nebude opäť prerušované vyučovanie , aby sme mohli splniť všetky úlohy. 

 

Analýza činnosti a výsledkov práce prírodovednej gramotnosti 
 

Prírodovedná gramotnosť  
„ Chápanie sveta prírody na základe prírodných vied , ktoré okrem vedomostí o svete zahŕňa 
i poznatky o vede ako takej . “ 
Je dôležité uvedomiť si, že každý človek prejavuje prírodovednú gramotnosť rôznymi spôsobmi, 
ale najmä je dôležité, aby vedel tieto vedomosti využiť v každodennom živote : správne vedomosti 
z biológie človeka na poskytnutie PP , vedomosti z chémie pri predchádzaní otráv, prevencia pre 
užívaním omamných látok , drog. Všetci vyučujúci na 1. aj 2. stupni sa snažili vhodným spôsobom 
či už teoreticky alebo prakticky rozvíjať prírodovednú gramotnosť obzvlášť na hodinách biológie , 
chémie, fyziky, techniky a prírodovede.  
V tomto šk. roku 2020/2021 sme pokračovali v projekte. „ Zbieram baterky “, tento projekt sme 
ukončili. Žiaci veľmi pekne nosili použité batérie, aby neskončili v odpade a do životného 
prostredia sa neuvoľňovali látky ako kadmium, olovo a iné. Pre spoločnosť ASEKOL SK s. r. o sme 
odovzdávali staré mobilné telefóny, monočlánky a iné. Žiaci aj naďalej v domácnosti a v škole 
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spolu so zamestnancami separovali plasty a plechovky . Z pozemkov sme odpad dávali do 
kompostu. V jeseni sme uskutočnili zbierku pre útulok Tulkáčik v Žiline, finančnú aj vecnú. Takto 
sme podporili opustené zvieratá v núdzi.  Aj v tomto šk. roku sme podporovali zdravý životný štýl 
– školsky mliečny program – namiesto sladkostí, nezdravých jedál- daj si mlieko , budeš mať aj 
pevné kosti aj zuby. Podobne sme boli zapojení do projektu ovocie do škôl : žiaci dostávali počas 
šk. roka jablká, hrušky , džús ako zdravú maškrtu na desiatu. V spolupráci so školským 
parlamentom sa uskutočnil Deň jablka.  Deň Zeme, Deň vody sme si pripomenuli len formou online 
prezentácii. Žiaci na 1. aj 2. stupni sa mohli zapojiť individuálne a upratať si svoje okolie, čo mnohí 
aj urobili a skrášlili si svoje okolie, či už záhradu, alebo vyčistili nejakú studničku. Fotografie potom 
posielali triednym učiteľkám. 
Pani zástupkyňa naďalej pracovala so žiakmi na turistickom krúžku. Pobyt v prírode, zdravý životný 
štýl a poznávanie prírody svojho okolia formujú mladých ľudí. Zúčastňovali sa mnohých súťaží. 
Pokračovali sme v starostlivosti o okolie školy. Čistili a plevali sme skalku, starali sme sa o naše 
Eko- hriadky – vysiali sme zeleninu, starali sa o bylinky. Vysadili sme maliny. Obnovili sme 
čučoriedkový záhon. So žiakmi 8.A a 9.B sme vybudovali vyvýšené záhony a pripravili sme si ich na 
výsadbu. V budúcom  školskom roku chceme zasa zveľaďovať okolie  školy , učiť žiakov dopestovať 
si vlastné zdravé potraviny. Tým, že si vypestujú v budúcnosti vlastné potraviny, nemusia sa 
dovážať cez pol sveta, nemusia sa baliť do plastov, žiaci sa takto budú aj hýbať a zdravo jesť.  
 Kvôli zlej epidemiologickej situácii sme nemohli uskutočniť exkurziu a besedy ktoré sme mali 
naplánované. Dúfam, že  sa zlepší epidemiologická situácia a my budeme môcť pokračovať v práci 
a dokončiť naplánované aktivity. 
 

Správa o činnosti  v MŠ za školský rok 2020 2020/2021. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v materskej škole prebieha podľa vzdelávacieho programu 

z ktorého vyplývajú aj jednotlivé aktivity naplánované na jednotlivé mesiace počas školského roka. 

Z dôvodu aktuálnych protikovidových opatrení sa nemohli uskutočniť divadelné predstavenia, 

vystúpenie Simsalala, ani výchovný koncert. I napriek tomu sme sa snažili spríjemniť pobyt deťom 

v MŠ v rámci možností. Deti využívali pri práci prírodný materiál, zdobili nástenky v šatni, v jeseni 

púšťali šarkanov. Pokiaľ nám počasie dovolilo, využívali sme pobyt na čerstvom vzduchu. Máme 

švihadlá, lopty, odrážadlá, kolobežky, kruhy, kočíky, pieskovisko, hojdačky, preliezky.  Pri 

príležitosti Svetového dňa prevencie týrania a zneužívania detí sme sa zapojili do celoslovenskej 

BUBNOVAČKY –aby deti bolo lepšie počuť. Deti bubnovali, hrali na rytmické nástroje, využili rôzne 

predmety a s radosťou kričali, ako vládali. Začiatkom zimy Mikuláša neodradili ani 

protipandemické opatrenia, nezľakol sa merania teploty, ani dezinfekcie a priviedol so sebou čerta 

aj anjela. Samozrejme nezabudol na balíčky. Deti mu za odmenu zaspievali a zarecitovali. V malej 

triede už tradične čert musel čakať pred dverami. V predvianočnom období sme s deťmi piekli 

a zdobili medovníky, v triedach nám svietili farebné vianočné stromčeky. Pripravovali sme 

básne, piesne a scénky na vianočnú besiedku. Vzhľadom na hygienické opatrenia sa besiedka prvý 

raz uskutočnila bez prítomnosti rodičov. Elán a snaha nám ostali. Deti sa pri vystúpení snažili, 

kamaráti zo škôlky nám tlieskali. Za odmenu si deti našli pod vianočným stromčekom hračky, 

pomôcky na cvičenie a samozrejme balíčky. Rodičia si mohli pozrieť záznam z vystúpenia cez 

Edupage. Naplno sme využívali napadnutý sneh na zimné radovánky – deti stavali snehuliakov, 

bunkre, spúšťali sa na boboch a klzákoch na kopčeku za školou. Vo februári sme sa pripravovali  

na karneval výrobou masiek, výzdobou tried, šatní-a samozrejme jedálne. Deduško Večerníček 

priviedol namiesto p. učiteliek tri prasiatka, vlka a Červenú čiapočku, aj kozliatka. Rodičia deťom 

pripravili pekné masky. Všetky masky boli odmenené, deti dostali kindervajíčko a ponožky. Aby 
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deti spoznávali ľudové tradície a zvyky, každoročne organizujeme súťaž v speve ľudových piesní. 

Deti sa v priebehu roka učia ľudové piesne a veľa ich vedia aj z domáceho prostredia. Súťažiaci 

boli odmenení diplomom a balíčkom. Posledný aprílový deň dievčatá zdobili stužkami máj, chlapci 

ho postavili s pomocou  p. učiteliek a p. školníka . Nechýbala ani ľudové hudba a veselica. A na 

konci mája nám ho pomohol p. školník zvaliť. Sviatok mamičiek a otcov tiež poznačila pandémia. 

Deti si s pomocou p. učiteliek pripravili kultúrny program .Pretože sme sa nemohli stretnúť naraz 

so všetkými rodičmi, vystupovali sme iba pred našimi deťmi, ktoré nám tlieskali. Takže atmosféra 

bola super. Rodičia si mohli pozrieť  vďaka p. riaditeľovi Križanovi videozáznam  cez Edupage. Deti 

priniesli otcovi aj mame darček – po mydlovej ružičke. V júni deň detí začal týždňom radosti. Tešili 

sme sa z uvoľnených opatrení. Mohli sme konečne ísť na poldennú turistickú vychádzku, kde sme 

hľadali  stratený poklad.  Orientovali sme sa podľa ozajstnej pirátskej mapy. Cestu nám ukazovali 

farebné stuhy, a tie nás doviedli až ku kaplnke u Zuzčáka. Tam sme našli ukrytý poklad. Predškoláci 

so strednými deťmi sa zapojili do lúštenia tajničky pripravenej pracovníkmi OU v Zborove, kde 

získali odmenu. Opäť po dlhom čase sme mohli mať v škôlke  „Deň hračiek“. Natešené deti priniesli 

kamarátom ukázať svoje hračky a aj si si ich požičiavali. Pekné letné slnečné počasie sme využili 

na otužovanie, primerané slnenie. Na tráve , na dekách sme si čítali knihy, pripravili sme si piknik 

– pizzu. Boli sme na Staviskách, na zmrzline, vozili sme sa na ozajstných živých koníkoch.  Lúčili 

sme sa s predškolákmi, so škôlkou. Na konci júna si predškoláci slávnostne za spevu odniesli tablo 

do vitríny pred OU v obci.  

 
 
 

10 Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v 

škole 
Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 19. september 2012  

Druh inšpekcie: následná/komplexná  

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

testovania žiakov 9. roč. v ZŠ - 21.3.2018  

Výsledky inšpekcie: bez opatrení  
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11 Materiálno-technické zabezpečenie 
 

Vyučovací proces bol v  školskom roku 2020/2021  realizovaný v dvoch budovách ZŠ (pavilón 

A) a v bývalej budove MŠ, v súčasnosti ŠKD (pavilón B). V hlavnej budove bolo 12 kmeňových 

tried, jedna trieda na vyučovanie technickej výchovy, jedna jazyková učebňa a dve počítačové 

triedy. Pri telocvični bude umiestnená knižnica a spálňa pre jednu triedu MŠ a dva kabinety. 

Plánuje sa otvorenie učebne na prírodovedné predmety. Podarilo som nám kompletne 

zrekonštruovať zborovňu  a vybaviť ju novým nábytkom. Postupne meníme starý nábytok 

v triedach za nový a bezpečnejší. Hlavná budova školy za posledné obdobie prešla kompletne 

rekonštrukciou a všetky triedy máme obnovené. Zrekonštruovali sme kotolňu a namontovali 

v triedach úsporné hlavice a na reguláciu teploty.  

Doplnili sme a obnovili kamerový systém na zabezpečenie školského areálu ale aj vstupných 

priestorov školy a škôlky. Vzhľadom na potrebu online vzdelávania sme doplnili dátové siete 

školy a wifi zariadenia v priestoroch školy. Vytvorili sme multimediálnu učebňu s čitárňou. 

V  budove bývalej budove MŠ (pavilón B) boli umiestnené tri oddelenia ŠKD. V tejto budove 

by bolo potrebné investovať do výmeny plynového kotla, keďže pôvodný je na hranici 

životnosti. Postupne investujeme aj do obnovy vnútorných priestorov.  Oddelenia ŠKD sme 

vybavili novým nábytkom a novými kobercami. Deti majú k dispozícii aj interaktívnu tabuľu. 

Materská škola má kapacitu tri triedy s maximálnym počtom detí 72. Vzhľadom na to, že sa 

jednotlivé triedy používajú aj ako spálne na oddychovú činnosť je potrebné rozšíriť kapacitu 

MŠ. V každej triede sa nachádza interaktívna tabuľa s notebookom pre učiteľa. Zakúpili sme 

nové koberce do každej triedy.  

Školská jedáleň zostáva v stave tak ako minulé roky. Vybavenie je zachovalé. Investície sú 

potrebné do spotrebného materiálu (taniere, lyžičky, hrnčeky,) v prípade možností 

finančných prostriedkov kúpiť kvalitný mixér. Samotné vybavenie kuchyne je pravidelne 

servisované a udržiavané. Je však potrebné investovať do výmeny kotla, ktorý je už 

v havarijnom stave.  

Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie pre deti MŠ, žiakov ZŠ a zamestnancov školy. 

Vzhľadom na to, že sa mení aj epidemiologická situácia v súvislosti s COVID-19 je potrebné 

myslieť na zvýšenú potrebu dezinfekciu a čistenie priestorov a z tohto dôvodu je potrebné to 

personálne zabezpečiť. 

V rámci bezpečnosti a ochrany zdravia našich žiakov i detí a taktiež na ochranu majetku školy 

je potrebné  zrenovovať oplotenie školského areálu. Pre areál školy by bolo prínosom aj 

vybudovanie ďalších prvkov ako napríklad: ďalšie prvky na detskom ihrisku určenom pre 

škôlku, vonkajšia učebňa, ktorá by umožňovala preniesť vyučovanie počas vhodného počasia 

von a súčasne by umožňovala žiakom, ktorí navštevujú školský klub priestor na oddych.  

Akútnym prípadom je v súčasností multifunkčné ihrisko, ktoré potrebuje rekonštrukciu 

povrchu. V prípade dostatočných zdrojov by bolo vhodné vybudovanie bežeckej trate 

a doskočiska. 
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Čo sme pripravili pre žiakov v novom školskom roku  

V našej škole sme ani počas prázdnin a počas predchádzajúceho školského roka, kedy bolo vyučovanie 

prerušené nezaháľali.  Žiakov a aj učiteľov čakajú v novom školskom roku obnovené priestory. 

Pre žiakov je pripravená nová prírodovedná učebňa s pomôckami na realizáciu praktických cvičení 

z chémie, biológie alebo fyziky. Doplnili sme vybavenie dielne na vyučovanie techniky. Môžeme povedať, 

že v tomto roku máme už v celej škole a vo všetkých triedach zrekonštruované elektrotechnické rozvody. 

Doplnili sme dátové siete  na pokrytie školy dostupným a rýchlym pokrytím internetu. Inovujeme 

interaktívne tabule. Tie prvé nám slúžili takmer desať rokov. Pribúdajú moderné interaktívne dotykové 

monitory. Vďaka prostriedkom z občianskeho združenia sme vymenili v niektorých triedach tabule 

a postupne meníme aj nábytok za modernejší a nový. V škole máme jazykovú učebňu a čitáreň. Chystáme 

otvorenie školskej knižnice. Zmodernizovali a rozšírili sme kamerový systém. V škôlke deti čakajú 

vyčistené priestory s novými kobercami a počas školského roka sme deťom zakúpili aj nové hračky a pre 

učiteľov nové notebooky k interaktívnym tabuliam v škôlke. Meníme postupne aj vybavenie nábytku 

v školskom klube, ktorý sme v minulom školskom roku vymaľovali. 

Pre učiteľov čaká vynovená zborovňa s novým nábytkom na školskú dokumentáciu a pomôcky. V priebehu 

školského roka sme pre učiteľov zakúpili notebooky a tablety na zvládnutie online vyučovania a ktoré majú 

k dispozícii aj pri prezenčnom vyučovaní. Zrekonštruovali sme riaditeľňu a kanceláriu pre zástupkyňu 

riaditeľa školy. Už tretí rok odbúravame papierovú dokumentáciu školy a v maximálnej možnej miere 

využívame elektronickú dokumentáciu (elektronická triedna kniha a žiacka knižka, online prihlasovanie 

a odhlasovanie stravy). 

V okolí školy postupne budujeme skalku a vyvýšené záhony. 

Pravidelne sa zapájame do rôznych výziev na získanie finančných prostriedkov pre našu školu z ktorých 

obnovujeme vnútorné priestory  a pomôcky. Venujeme sa charitatívnym projektom, spolupracujeme zo 

ZUŠ v Krásne nad Kysucou, miestnym hasičským zborom, so športovcami a realizujeme mnoho ďalších 

aktivít, ktoré prispievajú k rozmanitosti vyučovacieho procesu. Ich realizácia je úspešná vďaka podpore od 

učiteľov, vďaka podpore rodičov a spolupráci s obcou, pánom starostom a obecným úradom. 

Pred sebou máme nový školský rok a nové výzvy. Našim cieľom je obnova multifunkčného ihriska, 

vybudovanie nového detského ihriska pre deti materskej školy, nové oplotenie a vybudovanie vonkajšej 

učebne. Nesmieme však zabúdať, že prioritou našej školy je výchovno-vzdelávací proces a práca so žiakmi 

a veríme že moderné a podnetné prostredie bude pre žiakov aj učiteľov výraznou pomocou pri nadobúdaní 

nových vedomostí. Z našej strany sa snažíme vytvárať optimálne prostredie pre spoluprácu učiteľov, 

rodičov a žiakov na zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu. 
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12 Záver 
 

Vypracoval: PaedDr. Milan Križan, riaditeľ školy  .....................................................  

V Zborove nad Bystricou,  

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 24.08.2021 

 

Vyjadrenie rady školy  

 

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou v Zborove nad Bystricou odporúča/neodporúča 

na schválenie zriaďovateľovi školy predloženú Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach za rok 2020/2021. 

V Zborove nad Bystricou, dňa 24.11.2021 

PaedDr. Jana Riečičiarová,   ...................................................  

predsedkyňa RŠ pri ZŠ s MŠ v Zborove nad Bystricou v Zborove nad Bystricou.  

  
  

Schválenie zriaďovateľom školy  

 

Obec Zborov nad Bystricou ako zriaďovateľ Základnej školy s materskou školou v Zborove nad 

Bystricou, zastúpená starostom obce PaedDr. Jurajom Hlavatým schvaľuje/neschvaľuje predloženú 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za rok 2020/2021.  

  

V Zborove nad Bystricou, dňa 26.11.2021   

 

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

PaedDr. Juraj Hlavatý, starosta obce Zborov nad Bystricou  

  

  

  


