Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou

SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach školy
v školskom roku 2019/2020
(podľa Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo 9/2006 o štruktúre
a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch
a podmienkach škôl a školských zariadení)
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1 SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI,
JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY
1.1 Základné identifikačné údaje o škole
Tabuľka č. 1

P.č.
1
2
3
4
5
6
7

Názov identifikačného
údaju
Názov školy:
Adresa školy:
Telefónne čísla:
Faxové číslo:
E – mail:
Zriaďovateľ školy:
Vedúci zamestnanci:
Poradné orgány:
7. 1 Rada školy:
7. 2 Iné:

Identifikačný údaj
Základná škola, Juh 1054, Vranov nad Topľou
Juh 1054, 093 36 Vranov nad Topľou
057/4464872
057/4464872
skola@zsjuhvv.edu.sk
MESTO Vranov nad Topľou

Riaditeľ ZŠ: Mgr. Zlatica Halajová
Zástupca RŠ: Mgr. Božena Vancáková
Mgr. Jana Džuková
Počet členov Rady školy: 11
Predseda Rady školy: Radek Zolota
Predseda RR: Radek Zolota
Vedúca MZ 1. st. : Mgr. Alena Krajňáková
ŠKD: Mgr. Jana Olejníková
Vedúca PK SJL: Mgr. Anna Šustová
CJ : Mgr. Anna Vysoká
M-F-TchV-I: Mgr. Iveta Filičková
D-OV-EV-NBV: Mgr. Lýdia
Palenčíková
Z-Bio-Ch: Ing. Mariana Petíková
TSV: Mgr. Ľuboslav Soták
VYV-HUV: PaedDr. Dana
Gumanová

Výchovný poradca: PaedDr. Beáta Koľbíková
Knihovník: Mgr. Danka Kitková
Predseda OZPŠaV: PaedDr. Vladimír Jenčko

1.2 Údaje o počte žiakov školy
Tabuľka č. 2
1.a
Trieda

1.b

1.c

1.d

spolu
1. r.

2.a

2.b

2.c

spolu
2. r.

3.a

3.b

3.c

spolu
3. r.

Počet žiakov
k 15.9.
Počet žiakov
k 31.8.

21

22

21

20

84

17

23

21

61

23

22

23

68

21

22

22

20

85

17

23

21

61

23

22

23

68

Trieda

4.a

4.b

4.c

spolu
4.r.

spolu
1. stupeň

Počet žiakov
k 15.9.
Počet žiakov
k 31.8.

25

26

25

76

289

24

26

25

75

289

7.c

spolu
7.r.

Tabuľka č. 3
Trieda

5.a

5.b

5.c

spolu
5. r.

6.a

6.b

6.c

spolu
6. r.

7.a

7.b

Počet žiakov
k 15.9.
Počet žiakov
k 31.8.

23

23

22

68

26

24

23

73

26

23

23

23

22

68

26

24

23

73

25

24

Trieda

8.a

8.b

8.c

spolu
8.r.

9.a

9.b

9.c

spolu
9.r.

spolu
2.stupeň

Počet žiakov
k 15.9.
Počet žiakov
k 31.8.

25

27

17

69

23

23

13

59

346

25

27

17

69

23

23

13

59

346

Komentár:
V školskom roku 2019/2020 našu základnú školu navštevovalo:
Spolu:
635 žiakov
Z toho: - chlapcov:
315
- dievčat:
320
•

1. stupeň:
Z toho: - chlapcov:
- dievčat:

289 žiakov
140
149

•

2. stupeň:
Z toho: - chlapcov:
- dievčat:

346 žiakov
175
171

28
28

77
77

Počet tried spolu:
Z toho: 1. stupeň:
2. stupeň:

28
13
15

Vyučovanie prebiehalo v 28 triedach podľa inovovaného Školského vzdelávacieho
programu; primárne vzdelávanie 13 tried, nižšie stredné vzdelávanie 15 tried.
Od 1. ročníka sa vyučoval cudzí jazyk – anglický, v 7.-9. ročníku sa vyučoval druhý cudzí
jazyk - nemecký jazyk a ruský jazyk.
1.2.1 Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka
Zápis žiakov do prvého ročníka sa uskutočnil v dňoch 15.4. – 30.4.2020 Realizovali sme
ho pomocou elektronických prihlášok. V tom čase boli obmedzené podmienky pre pandémiu
COVID 19. K uvedenému dátumu bolo zapísaných 70 žiakov. Na základe psychologického
vyšetrenia riaditeľka školy vydala 4 rozhodnutia o odklade školskej dochádzky o 1 školský rok.

1.3

Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom
prijatí na štúdium na stredné školy

Tabuľka č.4
Názov skupiny škôl

Umiestnenie
celkom
13
6
3
11
4
25
0
0
0
0
0
0
1
0
63

Gymnáziá
Zdravotnícke školy
Stredné športové školy
Ekonomické, obchodné SOŠ
Technické, dopravné SOŠ
SOŠ ostatné
Praktické školy, OU
Pracovný pomer
Pokračujú na ZŠ v 9. ročníku
Pokračujú na ZŠ v nižšom ročníku
Neschopní na zaradenie
Mimo SR
Žiak nevyužil termín
Ostatní
ŽIACI SPOLU

dievčatá
8
5
2
8
0
9
0
0
0
0
0
0
1
0
33

Komentár:
Výchovné poradenstvo v školskom roku 2019/2020 viedla PaedDr. Beáta Koľbíková.
Postupovala podľa schváleného Plánu práce výchovného poradcu, spolupracovala
s triednymi učiteľmi, vedením školy a rodičmi. Vyhodnotenie plnenia stanovených úloh
a aktivít tvorí Prílohu č. 1.
1.4

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v 1. polroku školského roku 2019/2020
Škola sa pri hodnotení riadila platnými Metodickými pokynmi na hodnotenie
žiakov základných škôl schválených MŠ SR číslo 22/2011 s platnosťou od 1.5.2011.
1.4.1 Vyučovacie výsledky
Počet prospievajúcich žiakov:
Nehodnotení:
Počet neprospievajúcich žiakov:
Priemerný prospech:

1.
2.
1.
2.
1.
2.
1.
2.

stupeň:
stupeň:
stupeň:
stupeň:
stupeň:
stupeň:
stupeň:
stupeň:

Celkový priemerný prospech: v 4. – 9.ročníku

286
338
3
3
0
1
1,21
1.83
1,52

Priemerný prospech jednotlivých tried 1. stupňa
Tabuľka č. 5
1.a
Trieda
Priemerný
prospech

1.b
-

-

1.c
-

1.d
-

2.a
-

2.b
-

2.c
-

3.a
-

3.b
-

3.c
-

7.a
1,98

7.b
2,38

7.c
1,72

4.a
1,43

4.b
1.25

4.c
2,11

Priemerný prospech jednotlivých tried 2. stupňa
Tabuľka č. 6
Trieda
Priemerný
prospech

5.a
1,78

Trieda
Priemerný
prospech

5.b
1,53

8.a
1,93

5.c
1,52

8.b
2,43

6.a
1,84

8.c
2,21

9.a
2,40

6.b
2,21

6.c
2,09

9.b
2,19

9.c
2,64

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried – 1. stupeň
Tabuľka č. 7
1.a
Trieda
Predmet

1.b

1.c

1.d

2.a

2.b

2.c

3.a

3.b

3.c

4.a

4.b

4.c

Matematika
Slovenský
jazyk
Prírodoveda
Vlastiveda
Prvouka

1,38
1,54

1,08
1,62

2,24
2,20

1,46
1,42

1,19
1,15

1,92
1,88

Anglický
jazyk

1,38

1,23

2,32

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov 1. stupeň
Tabuľka č. 8
Názov predmetu

MAT

SJL

ANJ

VLA

PDA

priemer

1,56

1,78

1,64

1,48

1,52

Prospech z jednotlivých predmetov podľa tried – 2. stupeň
Tabuľka č. 9
SKR
Trieda
Predmet
Matematika
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Ruský jazyk
Nemecký jazyk

MAT
SJL
ANJ
RUJ
NEJ

5.a

5.b

5.c

6.a

6.b

6.c

7.a

7.b

7.c

1,68
2,18
1,27

1,61
1,87
1,30

1,64
1,87
1,45

2,12
2,24
1,64

2,57
2,74
2,26

2,43
2,35
1,70

2,40
2,64
2,12
1,88
2,36

2,42
2,96
2,46
2,46
2,27

1,75
2,07
1,61

Fyzika
Chémia

FYZ
CHE

Geografia

GEO

1,48

1,61

1,57

1,92
2,08

2,33
2,54

1,71
1,82

Dejepis
Biológia
Občianská náuka
Informatika
Regionálna geografia
Športová príprava

DEJ
BIO
OBN
INF
REG
SRL

1,55

1,88

2,27
1,91

1,57
1,57

1,59

1,35

1,09
1,41
1,36

1,60

1,87

2,08
1,88

2,00
2,13
2,43

2,30
2,52

1,68

1,83

Trieda
Predmet

SKR

8.a

8.b

8.c

9.a

9.b

9.c

Matematika
Slovenský jazyk
Anglický jazyk
Ruský jazyk
Nemecký jazyk
Fyzika
Chémia
Geografia
Dejepis
Biológia
Občianska náuka
Informatika
Regionálna geografia
Športová príprava

MAT
SJL
ANJ
RUJ
NEJ
FYZ
CHE
GEO
DEJ
BIO
OBN
INF
REG
SRL

2,20
2,64
1,68
1,67
2,00
1,80
2,08
1,52
2,08
1,76

2,85
2,92
2,12
2,31
2,54
2,15
2,54
2,15
2,65
2,42

2,24
2,65
1,94

2,65
2,43
2,13
2,78
2,40
2,43
2,48
2.35
2,43
2,48

2,35
2,57
2,04
3,00
2,14
1,83
2,22
2,17
2,30
2,13

2,92
2,85
2,54

1,72

2,12

1,91

1,83

2,06
2,47
2,06
2,18
2,06

1,44

2,08

2,04
1,88

2,63
2,21

1,48

1,83

2,54
2,62
2,23
2,62
2,85

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov 2.stupeň
Tabuľka č. 10
Názov
predmetu
Priemer

MAT

SJL

ANJ

RUJ

NEJ

FYZ

CHE

GEO

DEJ

BIO

2,25

2,46

1,88

2,15

2,16

1,92

2,28

1,79

2,16

2,06

INF

OBN

REG

1,70

SRL

1,61
1,89
1.75

Celkový priemerný prospech z jednotlivých predmetov
Tabuľka č. 11
Názov
predmetu
Priemer

Názov
predmetu
Priemer

MAT

SJL

ANJ

RUJ

NEJ

FYZ

CHE

GEO

DEJ

VLA

BIO

PDA

2,12

2,33

1,82

2,15

2,16

1,92

2,28

1,79

2,16

1,48

2,06

1,52

REG

ŠRL

1,70

PRV

OBN

INF

Celoplošné testovanie žiakov 9.roč. ZŠ 2020 T9 sa neuskutočnilo pre uzatvorenie škôl
počas epidémie COVIT - 19
Celoslovenské testovanie žiakov 5.roč. ZŠ v školskom roku 2019/2020
Testovanie 5 - 2019
Výsledky externých meraní:
Tabuľka č. 12
Dátum
testovania

Počet žiakov
v 5. ročníku

20.11.2019

68

% účasť
žiakov
na testovaní

97%

Matematika

Slovenský jazyk
a literatúra

Úspešnosť:
63 %

Úspešnosť:
63 %

V predmete matematika boli výsledky v porovnaní s celoštátnym priemerom nasledovné:
Priemerná percentuálna úspešnosť školy:
63,00 %
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR:
63,40 %
V predmete slovenský jazyk a literatúra boli výsledky v porovnaní s celoštátnym priemerom
nasledovné:
Priemerná percentuálna úspešnosť školy:
63,00 %
Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR:
64,80 %

Celoplošné testovanie žiakov 5. ročníka v %:
šk. rok
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

MAT škola
59,3
59,1
54,7
63,0

MAT Slov.
62,3
64,7
59,3
63,4

SJL škola
63,2
55,3
52,9
63

SJL Slov.
63,1
62,8
58,4
64,8

Ostatné testovanie žiakov
KOMPARO -

testovanie žiakov 9. ročníka; bolo vhodnou prípravou na TESTOVANIE 9.
testovanie žiakov 5. ročníka

VYUČOVACÍ PROCES
Vyučovací proces sme realizovali:
1. stupeň:
V 1. - 4. ročníku podľa Inovovaného ŠkVP, v súlade s Inovovaným štátnym vzdelávacím
programom pre 1.stupeň ZŠ.
2. stupeň:
V 5.-9. ročníku podľa Inovovaného ŠkVP pre 2. stupeň ZŠ, podľa vypracovaného Školského
vzdelávacieho programu pre nižšie stredné vzdelávanie ISCED 2. zameraného:
- na výučbu jazykov v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre 2.stupeň ZŠ nižšie
stredné vzdelávanie
- na šport v súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre 2.stupeň ZŠ nižšie stredné
vzdelávanie

1.4.2 Výsledky v dochádzke žiakov
•
•

Počet vymeškaných hodín na 1. stupni:
Spolu:
10 608 hodín - priemer na 1 žiaka: 37,09 hod.
Neospravedlnených hodín: 63 hodín - priemer na 1 žiaka: 0,22 hod.

•
•

Počet vymeškaných hodín na 2. stupni:
Spolu:
19 314 hodín - priemer na 1 žiaka: 56,47 hodín
Neospravedlnených hodín:
84 hodín - priemer na 1 žiaka: 0,24 hodín

•
•

Počet vymeškaných hodín na 1. a 2. stupni:
Spolu:
29 922 hodín - priemer na 1 žiaka: 48,10 hodín
Neospravedlnených hodín: 147 hodín - priemer na 1 žiaka: 0,23 hodín

Komentár:
Škola pri evidencii neospravedlnenej dochádzky komunikovala s obcou, v ktorej má žiak
trvalý, alebo prechodný pobyt.
Plnili sme všetky prijaté opatrenia k porušovaniu školskej dochádzky a dodržiavali postup
pri riešení zanedbávania povinnej školskej dochádzky podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č.245/2008
Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a § 37 zákona č. 596/2003 o školskej správe
v školstve a o porušovaní školskej dochádzky podľa Metodického návodu MPSVaR SR
a MŠVaV SR.
Pri vymeškaní a neospravedlnení 1-14 vyučovacích hodín, oznámila škola túto skutočnosť
zákonnému zástupcovi a súčasne obci, v ktorej má trvalý pobyt.
Ak žiak vymeškal bez náležitého ospravedlnenia viac ako 15 vyučovacích hodín, škola
oznámila túto skutočnosť obci, ktorá bola povinná oznámiť príslušnému ÚPSVaR. Ak žiak
vymeškal viac ako 60 vyučovacích hodín v príslušnom školskom roku, je obec povinná na
Viac ako 100 hodín bez náležitého ospravedlnenia, príslušná obec podala podnet na trestné
stíhanie zákonného zástupcu v zmysle § 211 ods. 1 písm. d) zákona č. 300/2005 Z. z.
1.4.3 Správanie žiakov
Správanie žiakov môžeme hodnotiť ako dobré, v medziach noriem školského poriadku.
Všetky prípady nevhodného správania boli flexibilne riešené so samotnými žiakmi, vedením
školy, výchovným poradcom, rodičmi a následne boli prijaté výchovné opatrenia.
Z dôvodu porušovania školského poriadku (za neospravedlnené hodiny) zníženú známku zo
správania 2. stupňa mal1 žiak, pokarhaní riaditeľkou školy bolo udelených trom žiakom, 4
žiakom bolo udelené pokarhanie triednym učiteľom.
Na konci školského roka bolo triednymi učiteľmi udelených 56 pochvál; 6 pochvál
riaditeľkou školy.
Pochvaly boli udelené predovšetkým za výborný prospech, správanie, vzornú dochádzku,
reprezentáciu školy a mesta, aktívnu činnosť v triede

1.5 Zoznam uplatňovaných učebných plánov
Počas školského roka sme využívali učebné plány IŠkVP platných pre 1. a 5. ročník ZŠ
s účinnosťou od 1.9.2015; 2. a 6. ročník s účinnosťou od 1.9.2016, učebné plány IŠkVP pre 3.
a 7. ročník s platnosťou od 1.9.2017, 4. a 8. ročník ZŠ s platnosťou od 1.9.2018, 9. ročník ZŠ
s platnosťou od 1.9.2012.
1.-4.roč.: Inovovaný Školský vzdelávací program pre 1.stupeň ZŠ v súlade so IŠVP pre1.stupeň
ZŠ pod názvom Existuje jediný kúsok vesmíru, ktorý môžeš s istotou zlepšiť – a to
si Ty sám
5.-9.roč.: Inovovaný Školský vzdelávací program pre 2.stupeň ZŠ v súlade so IŠVP pre
2.stupeň ZŠ v súlade so ŠVP ISCED 2 - jazyky
pod názvom Učíme nielen rozumom, ale aj srdcom
5.,C 6.C, 8.C., 9.C: Školský vzdelávací program pre 2. stupeň ZŠ v súlade so ŠVP ISCED 2
– športov triedy so zameraním na volejbal, stolný tenis a džudo pod názvom Učíme
nielen rozumom, ale aj srdcom
1.6 Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických
zamestnancov školy
Tabuľka č. 14
Zaradenie
Pedagogickí
zamestnanci

•
•
●

SPOLU

ŠKD

Učiteľ na plný úväzok:
Učiteľ na kratší pracovný úväzok:
Vychovávateľky ŠKD
SPOLU:

Nepedagogickí
zamestnanci
Kvalifikovaní
učitelia
Doplňujúci
kvalifikáciu

8
8

1. st.

2. st.

15
0

23
1

15

24

15

24

12
1

Kvalifikačné požiadavky vychádzali zo zákona č. 317/2009 Z. z. a zákona č. 390/2012 z.
a 224/2011 Z. z., ktorými sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné
požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov. Pedagogickí zamestnanci
školy spĺňajú kvalifikačné predpoklady. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a vyhlášok MŠ SR č.437/2009 Z.
Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov
Tabuľka č. 15
Predmet
Slovenský jazyk a literatúra.
Matematika
Anglický jazyk
Ruský jazyk
Nemecký jazyk

Počet
vyučujúcich

Počet
tried

Počet hodín
týždenne

3
4
4
1
1

15
15
15
7
7

73
70
62
10
10

% odborne
odučených
hodín
100
100
100
100
100

% neodborne
odučených
hodín
0
0
0
0
0

Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Chémia
Fyzika
Biológia
Technika
Výtvarná výchova
Výchova umením
Hudobná výchova
Telesná výchova

Svet práce

3
2
1
1
1
4
7
4
2
6
4
3
1
2
2
-

15
15
12
9
12
15
12
12
3
12
15
15
15
15
11
-

21
18
11,5
18
18
21
21
12
1.5
12
44
17
1
30,5
11
-

96
100
100
100
100
72
67
100
100
100
100
100
100
100
100
-

4
0
0
0
0
28
33
0
0
0
0
0
0
0
0
-

Športová príprava

3

4

15

100
97 %

0
3%

Náboženská výchova
Etická výchova
Informatika
Mediálna výchova
Regionálna geografia

Odbornosť vyučovania v 1.-4. ročníku je 100 %.
1.7 Údaje o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy
Tabuľka č. 16
Forma vzdelávania
Druhá atestačná skúška
Prvá atestačná skúška
Odborný seminár z anglického jazyka
Odborný seminár z náboženskej výchovy
Odborný seminár k BIO olympiáde
Tvorba a využitie pamäťových máp v edukačnom procese
Rozvoj digitálnej gramotnosti pedagogických a odborných
zamestnancov
Poradenstvo k voľbe povolania
Grafické editory v edukačnom procese
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti
komunikatívnych zručností, psychológie a manažment
práce
Práca s údajmi MICROSOFT EXCEL
Adaptačné vzdelávanie
Interaktívna tabuľa multimédia vo vzdelávaní
IT AKADÉMIA - Vzdelávanie pre 21. storočie
Tvorba testov a učebných podkladov k vyučovacej hodine
pomocou IKT na ZŠ
Nový zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch
Workshop
Nové interaktívne formy vyučovania matematiky

Početvzdelá
vaných
4
3
2
2
1
2
2

Priebeh vzdelávania

1
2
1

ukončené
ukončené
ukončené

4
1
3
4
1

ukončené
ukončené
ukončené
ukončené
ukončené

2
1
1

ukončené
ukončené
ukončené

ukončené
ukončené
ukončené
ukončené
ukončené
ukončené
ukončené

Multimediálna tabletové zariadenia
Digitálne mobilné zariadenia
Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní
Spracovanie tabletových údajov prostredníctvom nástrojov
aplikovaných MICROSOFT EXCEL
Európsky učiteľ 21. storočia
Programovanie v prostredí Flash prostredníctvom jazyka
Action Script
Pracovné stretnutie pre ekonómky a účtovníčky RO
Účtovná závierka

1
9
1
1

ukončené
ukončené
ukončené
ukončené

1
1

ukončené
ukončené

1
1

ukončené
ukončené

Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebiehalo externou a internou
formou. Interná forma MZ a PK rozpracovaná v Prílohe č. 2.

1.8 Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
Uskutočnené aktivity, exkurzie, výlety a prezentácia školy na verejnosti
Tabuľka č. 17
Trieda
Aktivita
MŠ - JUH
Šarkaniáda
MŠ z VV
Deň otvorených dverí Vianočné snívanie s MŠ
MŠ Okulka
Návšteva RZ – poznatky pre rodičov pred vstupom
do 1.ročníka. smerovanie k príprave
4.-9. ročník
Deň otvorených dverí – ukážky remeselníckych
výrobkov, tvorivé dielne
1.-6. ročník
Ekorozprávka Kráľovstvo odpadu
5.-9. ročník
Rozprávka 2019 – literárne a výtvarné práce
5.-6.ročník
Botanikiáda Voda pre život
9.ročník
Beseda so spisovateľom
1.-9.ročník
Lomihlav
Zber papiera a plastových vrchnáčikov
1.-9.ročník
1.-9. ročník
Bubnovačka „by bolo deti lepšie počuť“
1.-5.ročník
Výchovný koncert ZUŠ
5-9.ročník
Citateľská súťaž Kráľovna anglických čitateľov
1.-4.ročník
2.-9. ročník
5.-9. ročník
2.-8.ročník
1.-9.ročník
2.-9. ročník
4.-9. ročník
3.-9. ročník
2.stupeň
1.-5.ročník
1.-9. ročník
3.9. ročník

Dopravná výchova – ukážky na dopravnom ihrisku
Hviezdoslavov Kubín
Štúrov Zvolen
Šaliansky Maťko
Valentínska pošta
Matematický klokan a klokanko
Matematická olympiáda
Pytagoriáda
Malynár
Beseda so spisovateľom Vichodňarske rozpravočky
Výchovný koncert ZUŠ
Zumbatonic

Zodpovední
Kovaľová
uč. 1.-4.roč.
Krajňaková, Mušinková
Koľbíková
Vancáková
Vyuč. SJL, VYV

Petíková
Šustová
Fedorová Marcela
Petíková
Vancáková
Halajová
Vyuč. ANJ
učitelia 1.-4. ročníka
Šustová, Kubová
Kitková
vyuč. 2.-4.roč., SJL
vyuč. VYV, uč. 1.-4.r.
Filičková
Filičková
Filičková, uč. 3.-4.roč.
Fedorová
Zubková
triedni učitelia
Breciková

5.-9.ročník
1.-9. ročník
5.-8. ročník
4.ročník
1-2. ročník
5.-9.ročník
MŠ,ZŠ
5.-9.ročník
1.-4. ročník
4.ročník
1.-4. ročník
4.A
1. ročník
1.-4.ročník
1.-9. ročník
1.-9.ročník
5.-9.ročník
5. -9.roč.
5.-9. ročník
5.-9. ročník
1. –9. ročník
5.-9.ročník
5.-9. ročník
5.-9.ročník
7.-9. ročník
5.-9.ročník
1.-.9.ročník
1.-9.ročník
1.-4.ročník
1.-5.ročník
5.-9.roč.
6.ročník
8.-9.ročník
1-.4.ročník
2.-9.ročník
2.-9.ročník
3.-8.ročník
1.-7.ročník
1.-8.ročník
1.-9.ročník
5.-9.ročník
9.ročník
4.roč.
5.-9.ročník
5.-9.ročník

Workshop s autorkou Kubíkovou
Rodina bez cigariet
Komiksová súťaž v ANJ
S kamarátkou ENERGIOU
DEŇ MATERINSKéHO JAZYKA- rozvoj
gramotnosti
Olympiáda zo SJL
145.výročie nar. J.G.Tajovského
IT Škôlkár workshop
110.výročie M, FIGULI
Deň knihy
Beseda so spisovateľkou Z.Kuglerovou, Štefankovou
Jeseň pani bohatá
Beseda Hrebenda
Slávnostný zápis v mestskej knižnici

Šustová
Demčáková
Vysoká
Vyuč. 4.ročník
Vyuč. SJL

Karneval
Slovenský čitateľský maratón
Freestyle
Talenty 2020
Beseda s Keith Clements kapitán kráľovského
loďstva
Európsky deň jazykov – Secret Agents
Prečo mám rád slovenčinu... – literárna súťaž
Olympiáda v ANJ
Svetový deň biodiverzity
Konverzačný kurz s anglickým lektoromActive
English Week
Svetový deň pozdravov
Medeliáda
Jazykový kurz s lektorm z Anglicka, USA
Matematický klokan a klokanko
Vianočná akadémia
Predvianočná burza
Pesničkový Mikuláš
Jazykový kvet – súťaž ANJ
Rozhlasové relácie
Olympiáda v SJL
Turnaj vo vybíjanej
Detský čin roka - hodnotenie
Biblia očami detí
Čítačka s písačkou – literárna a výtvarná súťaž
Vesmír očami detí – výtvarná súťaž
Požiar v domácnosti
Aktivity UNICEF
MD ochrany ozónovej vrstvy
Zelená trieda
Ako sa nestratiť vo svete internetu
Svetový deň mokradí
Vojaci očami detí –výtvarná súťaž

Drábiková, Balogová
vyuč. SJL
Halajová
Demčáková
Vysoká

Radová
Vyuč,SJL
Sabol, Fedorová
Vyučujúci SJL
učiteľky 1.-4. ročníka
Vancáková
Breciková, Fedorová
Demčáková
Gumanová,Krajňaková,Kocáková,
Drábiková

Vyučujúci ANJ
vyuč. SJL,Šustová
Vyuč. ANJ
Petíková
Vysoká
Sotáková
Babjaková
Vysoká
Filičková
Kovaľová, Hrešková
Demčáková
Vancáková
Demčáková, Borošová, Vysoká
Šustová

Radová
Sotáková, tr.učitelia
uč.2.-4.r., SJL
Cudzišová,
vyuč. SJL, VYV
vyuč. VYV
Demčáková
Petíková
Petíková
Petíková
Koľbíková
Petíková
Demčáková

ŠKD
1.-4.ročník
ŠKD
ŠKD
ŠKD

Dni športu – Cesta náučným chodníkom Bilá Hura
Komiksiáda
Návšteva kina
Filmové predstavenie
Kreslenie na chodník

Bednárová
Demčáková
Bednárová
Bednárová
Bednárová

Exkurzie a vlastivedné zájazdy
5.ročník
7.-9.ročník
4.C
4.ročník
9. ročník
3.-9.ročník
8..ročník
3.ročník
8.-9.ročník

Plavba loďov Domaša
Vlastivedné múzeum Hanušovce nad Topľou

6.AC
5.roč.
7.A, 9.B

Múzeum letectva Košice
Deň bádania a hádania Košice
STEEL ARÉNA Košice
Botanická záhrada Košice
Technické múzeum Košice
Majerovce, Čičva
Prírodovedné múzeum
Dukla, Svidník múzeum
Návšteva družobnej školy pri 50. výročí vzniku ZŠ
O pohár starostu mesta Bystrice nad Pernštejnom

4.C
9.ročník
2.stupeň

Petíková
Palenčíková
triedni učitelia
Tr.uč. 4.roč.
Petíková
Petíková, uč. 3.-4.ročníka
Petíková
Petíková
Babjaková

Planetárium Prešov
Čistička odpadových vôd
Náučný chodník Bilá Hura
Návšteva farmy na chov hovädzieho dobytka
Lesné spoločenstvo
Noc výskumníkov OC OPTIMA Košice

Radová, Filičková
Borošová, Fedorová,
Uriga, Petíková
Petíková
Petíková
Petíková
Demeter, Palenčíková
Vancáková
Soták

ŠvP, výcvikové kurzy
3. a 5. ročník
7.ročník

Plavecký výcvik
Lyžiarsky výcvikový kurz Vernár

Soták, vyuč. 3.roč.
Soták

Do 13.3.2020 dôsledne sme pracovali s talentovanými a nadanými žiakmi. Na
vyučovacích hodinách pracovali s rozširujúcim učivom, pripravovali a zúčastňovali sa
školských, okresných, krajských a celoslovenských olympiád a súťaží pod vedením svojich
pedagógov. Dosiahnuté výsledky predkladáme v bode 1.8.
Účasť a umiestnenie žiakov na súťažiach a predmetových olympiádach
Tabuľka č. 18
Názov súťaže

Okresné,
krajské
a celoslovenské
kolo

Čítačka s písačkou
2019

Okresné

Šaliansky Maťko

Okresné
Krajské

Umiestnenie

1.miesto
2.miesto
2.miesto
1.miesto
2.miesto
1.miesto
3.miesto

Meno žiaka

L.Pšeničňáková
D.Dančová
A.Baranová
L.Hardoňová
M.Tkáč
V.Karjanská
V.Karjanská

Trieda

4.a
4.a
4.a
8.c
9.a
6.a
6.a

Vyučujúci

Demčáková
Demčáková
Demčáková
Radová
Radová
Radová
Radová

Prečo mám rád
slovenčinu
Matematická
olympiáda
Ruské slovo

Celoslovenské

hlavná cena

L.Tóthová

9.b

Šustová

Okresné

2.miesto

J.Pastirčák

4.a

Demčáková

6.b

Palenčíková

Chemická olympiáda

Krajské
Okresné

1.miesto
3.miesto
2.miesto
1.miesto
4.miesto
4.miesto
4.miesto
úspešná
úspešný
2.miesto
3.miesto
3.miesto
3.miesto
4.miesto
7.miesto
1.miesto

D.Kozák

Olympiáda ANJ

Krajské
Celoslovenské
Okresné

L.Dravecký
S.Titková
D.Tkáč
S.Titková
D.Valčová
S.Kotvasová
L.Dravecký
D.Valčová
Š.S.Rákoš
E.Olach
T.Doľacká
J.Pastirčák
O.Kovaľová
D.Dančová

9.a
8.c
4.a
8.c
9.a
9.a
9.a
9.a
9.b
9.b
5.b
4.a
4.a
4.a

Hrešková
Borošová
Demčáková
Borošová
Babjaková
Babjaková
Babjaková
Babjaková
Petíková
Uriga
Uriga
Demčáková
Demčáková
Demčáková

L.Pšeničňáková
D.Dančová
A.Puškárová
L.Pšeničňáková
N.Gürtler
L.Pšeničňáková
M.Tkáčová
D.Trebuňáková
L.Ondečková

4.a
4.a
4.a
4.a
4.b
4.a
9.a
7.a
3.c

Demčáková
Demčáková
Demčáková
Demčáková
Mušinková
Demčáková
Demčáková
Kubová
Kaminská

S.Titková

8.c

D.Lábová

8.c

Vasilišin
Krišandová
Vasilišin

Šimon Peruš
V.Čalfa
S.Titko

8.c
7.a

Vasilišin
Vasilišin

V.Vasiľová
KienTrung Tran
S.Titková
E.Barkociová
E.Tirpák
S.Titková
4.roč.

9.c

Vasilišin
Krišandová
Sotáková
Soták
Soták
Sotáková
Sotáková

J. Tkáč

6.b

Mendeliáda
Biologická olympiáda
Geografická
olympiáda

Okresné
Okresné
Okresné

Požiar v domácnosti

Okresné

Komiksiáda

Krajské

Vesmír očami detí

Okresné

1.miesto
3.miesto
úspešní

Talenty 2020
ľudová pieseň

Okresné

strieborné pásmo

Talenty 2020
populárne pieseň
Džudo

Okresné

strieborné pásmo

Cezpoľný beh

Vybíjaná zmiešane
družstvo
Stolný tenis

Celoslovenské
Medzinárodné
Celoslovenské
Medzinárodné
Medzinárodné
Celoslovenské
Celoslovenské
Medzinárodné
Celoslovenské
Celoslovenské
Okresné
Krajské
Okresné

1 2..miesto
1.miesto
1,3.miesto
1,2,3.miesto
1.,2.,miesto
2.miesto
2.miesto
1.,miesto
1,2.,3.miesto
2.,3.,
1.miesto
3.miesto
3.miesto
2.miesto
2.miesto

okresné

3.miesto

8.c
9.a
9.a
8.c

Jenčko

Nadaným a talentovaným žiakom sme umožnili realizovať vedomosti a schopnosti na
predmetových olympiádach a súťažiach, vzbudzovať v nich túžbu po nadobudnutí nových
vedomostí a poznatkov. V tabuľkovom prehľade uvádzame popredné umiestnenia v oblastných
a okresných kolách, účasť na krajských, celoslovenských a medzinárodných kolách.
Komentár:
Prezentovali sme sa publikovaním v regionálnej tlači (Vranovské novinky, Spektrum,
Vranovský hlásnik, príspevkami o aktivitách školy, v regionálnej televízii VTV, podujatia
s mestskými materskými školami pre predškolákov, spoluprácou s Tescom, Bukóza Holding
(chemický krúžok), účasťou na mestských podujatiach – besedy v Hornozemplínskej knižnici;
zhotovením nástenných novín propagácia vo všetkých MŠ v meste, o spolupráci ZŠ s MŠ Juh
výstavkami výtvarných prác našich žiakov v centre mesta a HzOS, výbornými výsledkami vo
vedomostných a športových súťažiach v rámci okresu, kraja, republiky a medzinárodných
súťažiach.
Web.stránka našej školy skola@zsjuhvv.edu.sk je pravidelne aktualizovaná.
1.9 Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená
Pedagógovia a žiaci vypracovali a zapojili sa do viacerých projektov, bez ktorých v súčasnej
dobe nie je možné napredovať.
Tabuľka č. 19
P. č.
Názov projektu

Breciková
Sotáková
Demeter

Príloha č. 5

6

Projekt prevencie obezity
Výchova k manželstvu
a rodičovstvu
Prevencia drogových
závislostí
Detské dopravné ihriská
Environmentálna výchova
Projekt dodržiavania ľudských práv

Vyhodnotenie
projektu
Príloha č. 3
Príloha č. 4

Vancáková
Petíková
Palenčíková

Príloha č. 7
Príloha č . 8

7

Prevencia šikanovania

Koľbíková

Príloha č. 9

8
9

Projekt Detská policajná akadémia
Podpora profesijnej orientácie
žiakov ZŠ prostredníctvom
polytechnickej výchovy
Komplexný poradenský
systém prevencie

OO PZ

IT Akadémia - vzdelávanie pre
21.storočie
Systém duálneho vzdelávania
a zvýšenie atraktivity a kvality OVP

Sabol, Fedorová

1
2
3
4
5

10

11
12

Koordinátori

Jenčko, Petíková
Babjaková, Filičková

Koľbíková

Filičková,
Koľbíková

Ovplyvňovanie sociálnopatologických javov
v školskom prostredí

1.10 Výsledky inšpekčnej činnosti
Komplexná inšpekcia vykonaná ŠŠI v čase od 25.1.-31.1.2007.
1.11 Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy
Priestorové a materiálno technické podmienky školy
V školskom roku 2019/2020 sme vyučovali v 28 triedach. V rámci modernizácie a inovácie
vyučovacieho procesu sme využívali odborné učebne - biológia, chémia, fyzika, učebňa
jazykov, 4 učebne výpočtovej techniky s interaktívnou tabuľou a ďalším kvalitným technickým
vybavením - dataprojektormi, notebookmi, tabletmi, vizualizérmi, ktoré slúžia na skvalitnenie
a modernizáciu vyučovacieho procesu, na vyučovanie technickej výchovy sa využívajú
stolárska a zámočníka dielňa. V edukačnom procese a v mimoškolskej činnosti sme využívali
školskú knižnicu a spoločenská miestnosť, ktoré majú multifunkčné využitie. Nové metódy
a formy práce metódou CLIL, tematické vyučovanie, tabletové vyučovanie, nové technológie
výučba IKT cez SINO technológiu, sme partnermi v projekte IT akadémia – školiace stredisko.
Vytvárame zázemie a výborné podmienky na rozvoj športu. Telesná výchova a športové
podujatia prebiehali v zrekonštruovaných telocvičniach a posilňovni: jedna na loptové hry,
druhá gymnastická a pre žiakov navštevujúcich centrá voľného času posilňovňa. Veľkým
prínosom je aj športová pretlaková hala, ktorá sa nachádza v areáli školy a škola v nej
realizuje aj výučbu telesnej výchovy, športovú prípravu v jednotlivých športoch v športových
triedach založených na našej škole, na tréningový proces centier voľného času; prebieha tu
tréning a odohrávajú sa ligové zápasy vo všetkých kategóriách hádzanej a poskytuje sa
i verejnosti. Džudistická hala je využívaná prevažne žiakmi centra voľného času zameraného
na džudo. V areáli školy v zimnom období je funkčné klzisko, kde sa realizovali hodiny telesnej
výchovy, voľnočasové aktivity ŠKD, využívala ho aj široká verejnosť mesta a blízkeho okolia.
Zriadili sme novú exkluzívnu prírodnú posilňovňu v areáli školy.
Na škole máme spoločenskú miestnosť, ktorá je vybavená interaktívnou tabuľou, využíva
sa na vystúpenia žiakov, besedy, premietanie DVD filmov s náučným obsahom, na
mnohopočetné súťaže a olympiády.
Školská knižnica s dobre vybaveným a každoročne doplňovaným knižným fondom
(v tomto smere sú nápomocní aj rodičia), moderným zariadením, interaktívnou tabuľou má
multifunkčné využitie pre edukačný proces aj mimoškolskú činnosť.
Školské kabinety boli priebežne doplnené novými učebnými pomôckami( učebnými
pomôckami pre 1.stupeň, matematiku, fyziku, biológiu, chémiu, ktoré sú modernejšieho typu.
Átrium s fontánou, jazierkom a rôznymi okrasnými rastlinami slúži ako oddychová zóna,
pri priaznivom počasí sa využíva na vyučovací proces a rôzne spoločenské podujatia – rozlúčka
so žiakmi 9. ročníka, otvorenie nového školského roka, uvítanie prvákov, stretnutie
s predstaviteľmi družobných miest, posedenia s rodičmi a učiteľmi školy ap. Celoročne sa
átriu venuje náležitá pozornosť (výsadba kvetov, obnova trávnatého porastu a ošetrenie
okrasných kríkov, hrabanie lístia).
Škola má všetky materiálne a osobnostné podmienky na to, aby bola modernou a tvorivou
školou. Neustále zlepšujeme estetický vzhľad interiéru a exteriéru školy.
Súčasťou školy je pekná priestranná školská jedáleň, ktorá ponúka vyváženú stravu počas
celého roka; realizoval sa mliečny program podporovaný MŠ SR a program podpory spotreby

ovocia a zeleniny v školách s finančnou podporou Európského spoločenstva. Spoločenský
salónik slúži na spoločenské aktivity s nižším počtom ľudí.
Škola má k dispozícii vo svojej blízkosti plaveckú učebňu, ktorú využíva nielen na
plavecký výcvik žiakov v 3. a 5. ročníka, ale aj na relaxáciu žiakov v rámci aktivít školy,
CVČ a ŠKD.
Investície do opráv, údržby, havárií, projektov

V tomto školskom roku sme investovali do zariadenia a prestavby počítačovej učebne
a počítačovej siete, výmeny podláh, svetiel, prestavby chodby, úpravy vstupnej chodby, opravy
strešnej krytiny. V nasledujúcom období budeme potrebovať finančné prostriedky na opravy
toaliet, výmenu podlahových krytín v triedach a chodbách, rekonštrukciu kúrenia,
rekonštrukciu elektrorozvodov, výspravky a maľba v triedach a chodbách, realizácia atletickej
dráhy, rekonštrukcia odborných učební. Budova školy má už 44 rokov.
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Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy
uvádzame v správe o hospodárení za rok 2019 v prílohe č. 11.
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Cieľ koncepčného zámeru rozvoja školy a jeho plnenie v uplynulom školskom
roku

Rozvoj školy a jej koncepčný zámer sú podriadené hlavným cieľom školy pre daný školský
rok, ktoré sú ďalej rozpracované v konkrétnych úlohách v jednotlivých oblastiach výchovy
v pláne práce školy. Boli stanovené hlavné ciele, v ktorých uvádzame ich plnenie:
1. Hodnotenie Inovovaného školského vzdelávacieho programu
Úlohou školy bolo vypracovať vlastné inovované školské vzdelávacie programy, ktoré
vychádzali z podmienok školy, špecifík regiónu, komunity a súčasne napĺňali požiadavky a
otvorili priestor pre slobodnú voľbu základného pedagogického prístupu a výberu
informačných zdrojov. Školské vzdelávacie programy predstavujú druhú úroveň modelu
vzdelávania.
Dvojúrovňovým modelom vzdelávania sa dáva priestor každej škole, aby prostredníctvom
školského vzdelávacieho programu dotvorila svoj obsah vzdelávania podľa špecifických
regionálnych a lokálnych podmienok a požiadaviek, ktoré vychádzajú z potrieb žiakov alebo
rodičov.
IŠkVP vychádza z demokratických a humanistických hodnôt spoločnosti. Vymedzuje
vzdelávacie štandardy poskytovaného vzdelávania v cieľovej, výkonovej a obsahovej rovine, ktoré
tvoria východisko k osvojovaniu a rozvíjaniu funkčných kompetencií žiakov. Prostredníctvom
vzdelávacích oblastí a prierezových tém preferujeme vo výučbe medzipredmetový prístup, teda
kooperáciu v rámci jednotlivých učebných predmetov v danej vzdelávacej oblasti a tiež medzi
rôznymi oblasťami. Súčasne s týmto prístupom podmieňuje svoju realizáciu uplatňovaním
motivačných učebných postupov a vytváraním podporujúcej sociálnej klímy v škole. Kladie dôraz
na kvalitu školy, ktorá uplatňuje vonkajšie a vnútorné vyhodnocovanie (evaluáciu) svojich
programov, procesov a výsledkov.

V Inovovanom štátnom vzdelávacom programe v edukačnom procese sme mali možnosť
zaradenie nových predmetov, upraviť rámcový učebný plán. Vychádzali sme z cieľov

a zamerania (profilácie) školy. Týmto programom sme chceli osloviť žiakov, rodičov
a verejnosť, stanovili sme kompetencie aké má žiak nadobudnúť v základnej škole a akým
spôsobom sa bude rozvíjať a vzdelávať.
Plnenie:
Základnou vzdelávacou a výchovnou myšlienkou programu je rozvoj komunikatívnych
zručností a schopností žiakov v rodnom jazyku, cudzom jazyku a v informatickej komunikácii.
Výber smerovania sa opieral o tradície školy, súčasných trendov spoločnosti vo svete,
tvorivosť a kreativitu.
Vypracovali sme učebný plán, ktorý zohľadňuje počet povinných predmetov v rámci ŠVP.
Zameranie a profilácia školy určila smerovanie voliteľných predmetov od 1. ročníka.
Iškvp pre 2.stupeň ZŠ - nižšie stredné vzdelávanie - jazykový variant
9. ročník – učebné osnovy pre predmety slovenský jazyk a literatúra, fyzika, chémia, biológia,
dejepis, geografia, informatika, etická/náboženská výchova, technika, hudobná výchova,
výtvarná výchova, telesná a športová výchova sú totožné so vzdelávacím štandardom IŠVP pre
príslušný predmet.
9. ročník - navýšenie o 2 vyučovacie hodiny pre druhý cudzí jazyk (nemecký, ruský) a 1 hodinu
regionálna geografia, 1h dejepis, 1h informatika z disponibilných hodín.
Požiadavky pre vzdelávanie v cudzích jazykoch vychádzajú zo spoločného Európskeho
referenčného rámca. Vzdelávanie v 1. cudzom jazyku smeruje v siedmom ročníku k
dosiahnutiu úrovne A2, 1. V rámci inovácie ŠkVP tu nedošlo k výrazným zmenám.
Pozitíva
Témy boli zrozumiteľné a vekovo primerané, žiaci mali k dispozícii nové učebnice a
pracovné zošity s CD. Inovovaný digitálny balíček, animovaná verzia komiksov a vysvetlenie
gramatiky je pre slabších žiakov prístupnejšie, vhodne vybraté piesne, kapitoly z britskej a
americkej kultúry a texty na čítanie zložené z rozprávok a báji dávajú veľké možnosti
precvičovať a upevňovať všetky komunikačné zručnosti.
Regionálna geografia
Aj naďalej sme zaradili regionálnu výchovu ako vlastný predmet. Vytvoril sa väčší
priestor na rozvoj pozitívneho vzťahu žiakov k rodnému mestu, regiónu, a tým aj k svojej vlasti.
Pri rozširovaní vedomostí sme pri mnohých témach mohli využiť poznatky žiakov získané
v nižších ročníkoch. Dôležité je aj to, že vyučovanie zamerali na poskytnutie základných
informácií o prírodných pomeroch regiónu, kde sme využívali aj poznatky z biológie (napr.
o pôdach, význame lesa, chránených rastlinách a živočíchoch, o znečisťovaní životného
prostredia). Vznikol priestor aj na využitie poznatkov, ktoré získali na hodinách geografie.
Patrila medzi ne charakteristika geografickej polohy, podnebia, vodstva, pôd, chránených
území ale aj práca s mapou, grafmi, tabuľkami. Oboznamovaním žiakov s históriou regiónu
vznikla nielen možnosť prepojenia s ďalším vyučovacím predmetom, ktorým je dejepis, ale
hlavne vzniká možnosť, aby sme cez históriu regiónu pestovali u žiakov hrdosť na našich
predkov.

Športový variant
Iškvp pre 2.stupeň ZŠ - nižšie stredné vzdelávanie – športový variant
9.ročník – učebné osnovy pre predmety slovenský jazyk a literatúra, fyzika, chémia, biológia,
dejepis, geografia, informatika, etická/náboženská výchova, technika, hudobná výchova,
výtvarná výchova, telesná a športová výchova sú totožné so vzdelávacím štandardom IŠVP pre
príslušný predmet.
Z disponibilných hodín sme využili 3 hodiny na predmet športová príprava zameraná na
volejbal, stolný tenis a džudo, 1h dejepis, 1h informatika.
Športová príprava
Na základe záujmu žiakov o šport a dobré materiálne podmienky pre rozvoj športu na škole
bol vypracovaný RUP so športovým variantom. Vzhľadom k tomu, že na škole boli zriadené
CVČ so zameraním na džudo, stolný tenis a volejbal, ktoré majú dlhoročnú tradíciu. Naším
cieľom bolo skvalitniť prípravu žiakov – športovcov pre kvalitnú klubovú činnosť v meste.
V IŠkVP predmetu športová príprava si žiaci so zvyšovaním športovej výkonnosti
osvojovali zodpovedajúce poznatky z teórie a metodiky telesnej výchovy, zo zdravovedy a
športových pravidiel. Cieľom športovej prípravy bolo dosiahnutie optimálneho rozvoja
motorických schopností, pohybových zručností a psychických vlastností žiakov ako dôležitého
predpokladu pre športový tréning a zvyšovanie ich športovej výkonnosti. Na úroveň
vzdelávania bola kladená aj výchovná stránka procesu. Vychováme zo žiakov športovej triedy
zdravo sebavedomých, slušných a spoločensky vyspelých jedincov. Úroveň ich vystupovania,
spôsob komunikácie formujeme počas celých piatich rokov. Súčasťou ich formovania je aj
psychologická príprava (vyrovnanie sa s úspechom i s neúspechom).
Prierezové témy tvorili integrálnu súčasť učebného obsahu predmetov a boli uvedené ako
ciele v Štátnom vzdelávacom programe, vyučujúci ich zapracovali do svojich predmetov.
Zároveň bolo možné ich realizovať prostredníctvom samostatných projektov, seminárov,
vyučovacích blokov a kurzov.
2. Rozvíjať čitateľskú gramotnosť, čítanie textu s porozumením
Rozvoj čitateľskej gramotnosti, čítanie s porozumením, jednou z kľúčovej kompetencie
žiakov, preto je aj naďalej žiaduce diagnostikovať čítanie v dvoch zložkách. Jednou je
technika čítania a druhou porozumenie textu.
Cieľom bolo osvojiť si metodické postupy rozvíjajúce čitateľskú gramotnosť tak, aby žiak
nadobudol schopnosť spracovať a použiť informácie z literárneho a náučného textu a vedel
tieto informácie využiť v praktickom živote, napomáhal skvalitňovať jazykovú a čitateľskú
gramotnosť; v nasledujúcich ročníkoch zvýšime o 1hodinu slovenský jazyk a literatúra a tak
umožníme tvorivo sa presadiť žiakom aj učiteľom, hravo precvičovať akékoľvek učivo,
využívať mimočítankové čítanie, umožňoval pracovať s detskými časopismi, žiaci mali viac
času rozprávať, reprodukovať, dramatizovať danú tému, obohacoval slovnú zásobu v čítanej
i písanej forme.

Plnenie:
Cieľ napomáhala plniť dôsledná príprava a postupy na všetkých vyučovacích hodinách.
Zvlášť na čítaní, prírodovede, vlastivede, literatúre, dejepise, biológii, fyzike, chémií. V rámci
zvyšovania úrovne čítania a záujmu oň, bol vypracovaný plán hodín zážitkového vyučovania,
ktorý bol realizovaný s každou triedou na 2. stupni v mesiacoch marec a apríl. Mnohé hodiny
boli tiež odučené v školskej knižnici formou žiackych prezentácií, besied, práce s textom či
súťaží, najmä v literárnej zložke vyučovacieho predmetu SJL. Hodnotenie tohto vyučovacieho
predmetu je kladné. Učí deti čítaniu s porozumením, umožňuje im na hodinách tvoriť,
vymýšľať, zábavnou a nenásilnou formou upevňovať učivo a rozvíjať slovnú zásobu,
komunikáciu medzi žiakmi. Motivačnou aktivitou bola aj práca na čitateľských denníkoch.
Efektívne čítanie, teda čítanie s porozumením
Aj v tomto roku prebiehala spolupráca s mestskou knižnicou, v ktorej boli realizované
besedy so známymi detskými spisovateľmi, rôzne zážitkové vyučovania zo slovenského jazyka
a literatúry. Žiaci 3.-8. ročníka sa zúčastnili besied so spisovateľmi.
Rozvoj čitateľskej gramotnosti:
- v rámci zvyšovania úrovne čítania a záujmu oň, bol vypracovaný plán hodín zážitkového
vyučovania:
– besedy so spisovateľmi, dramaticko-hudobný projekt Supertrieda, bábkové divadlo,
divadelné predstavenie v anglickom jazyku
- knižný festival – stretnutie so spisovateľmi
Zúčastnili sme sa Detského čitateľského maratónu v Hornozemplínskej knižnici.
Detský čin roka - vyučujúci SJL sa aktívne zapojili so všetkými triedami do vyhodnotenia.
Práca v krúžkoch : Mozaika jazyka; Správne po slovensky – vyučujúci so žiakmi realizovali
cvičné testy, previerky čitateľskej gramotnosti, Čítanie a dramatizácia žiakom v materskej škole
žiakmi prvého ročníka.
Aktualizácia nástenných novín: priebežná - k jednotlivým výročiam spisovateľov a básnikov,
informačná – o dosiahnutých výsledkoch v umeleckých súťažiach, motivačno-výchovná –
výstava ocenených prác žiakov; jazykové okienko.
Aktuálne informácie o práci SJ L boli pravidelne sprostredkované na nástenných novinách, na
školskom webe, v školskom rozhlase, v okresnej tlači.
Plnenie cieľa sme podporovali aktivitami - zážitkové vyučovanie v školskej a mestskej
knižnici, divadelné predstavenia, čitateľský maratón, certifikát z čítania, slávnostný zápis
v knižnici, dramatizácia a čítanie pre detí MŠ, dopĺňanie nových knižných publikácií v školskej
knižnici, tvorivé aktivity.
Tento cieľ sme aktívne plnili, bol však narušený prerušením vyučovania počas COVIDU.
3. Viac žiakov zapájať do súťaží a predmetových olympiád
Tejto úlohe sa venujeme už niekoľko rokov a výsledky nasvedčujú, že sa nám do súťaží darí
zapájať čo najviac žiakov. Predmetové olympiády a súťaže v odborných vedomostiach
a zručnostiach sme považovali za integrálnu súčasť edukačného procesu i minovyučovacie
aktivity. Individuálnym prístupom a zapájaním žiakov do predmetových olympiád sme plnili
cieľ- na úrovni školy, okresu, kraja, SR a účasťou na medzinárodných podujatiach. Snažili sme
sa podchytiť aj žiakov s menším záujmom, viedli sme ich k tomu, že žiak sa má snažiť
dosiahnuť čo najlepšie, až vynikajúce výsledky, neuspokojiť sa s priemernosťou. Každoročne
sme sa snažili skvalitniť prípravu žiakov a zapojiť do súťaží, ktorých sme sa doposiaľ

nezúčastnili. Podnietiť a motivovať žiakov nám pomohlo vyhlásenie najaktívnejšieho žiaka ,
ktorý získa cenný dar od školy - notebook tentoraz získali dve žiačky Sára Titková a Daniela
Valčová.
Plnenie:
Vytvárali sme podmienky na rozvoj talentovaných žiakov prostredníctvom olympiád,
športových, literárnych, výtvarných, hudobných, recitačných súťaží. Naďalej sme
implementovali do školského vzdelávacieho programu a tematických výchovno-vzdelávacích
plánov Národný štandard finančnej gramotnosti, Národnú stratégiu globálnej výchovy. V rámci
humanizácie školy sme sa snažili vytvárať pozitívnu klímu v škole.
Do súťaží a olympiád sa zapojila väčšina žiakov školy: do vedomostných, literárnych
a výtvarných súťaží Hviezdoslavovho Kubína - všetci žiaci 2.-9. ročníka, v matematických
súťažiach (Matematická olympiáda 56, Pytagoriáda 72 žiakov, Malynár, medzinárodná súťaž
Matematický klokan a klokanko 35 žiakov 31 bolo úspešných, Mamut, Lomihlav - 89 žiakov,
iBobor 33 – 10 úspešných), športových; 29 žiakov a 2 kolektívy sa umiestnili na 1.-3. mieste
v okresných kolách. Popredné miesta v okrese sme získali v olympiádach – v anglickom
jazyku, matematickej, chemickej, v súťažiach - Šaliansky Maťko, Supertieda, Talenty a
v ďalších literárnych, výtvarných, hudobných a športových súťažiach – hádzaná, vybíjaná,
basketbal, volejbal, stolný tenis; florbal, džudo.
Cieľ sme sa snažili plniť, avšak v budúcnosti stále dôslednejšie pristupovať k príprave žiakov
na olympiády a súťaže, žiakov správne motivovať. Úspešní žiaci sú každoročne oceňovaní na
konci školského roka pred všetkými žiakmi školy.
4. Školská dochádzka
Zlepšiť edukačný proces a vyučovacie výsledky žiakov pomáha aj pravidelná školská
dochádzka. Úlohu, znížiť priemerný počet vymeškaných hodín pomáha aj vplyv aktivít
projektu prevencie obezity. S týmto cieľom sú rodičia oboznamovaní na celoškolskom
rodičovskom združení.
Plnenie:
Priebežne sme monitorovali dochádzku - triedni učitelia jednotlivých tried na pracovných
poradách a pedagogických radách referovali o počte vymeškaných hodín. Venovali sme
pozornosť záškoláctvu, dodržiaval sa určený postup, pri ktorom sa uskutočňovali pohovory
rodičov s triednymi učiteľmi, výchovným poradcom a vedením školy. O uskutočnených
pohovoroch boli prevedené zápisy. Pri podozreniach zo záškoláctva boli ihneď robené
individuálne pohovory so žiakmi a ich rodičmi; pri vyššom počte neospravedlnených hodín boli
zaslané trestné oznámenia na Okresné oddelenie PZ vo Vranove nad Topľou. Neustále
venujeme zvýšenú pozornosť plneniu školskej dochádzky
Na základe prerušenia vyučovania z dôvodu Covid 19 (od 16.3.2020 do 30.6.2020)
nemožno porovnávať priemerný počet vymeškaných hodín. Dochádzka žiakov sa uvádza len
k 13.3.2020.

Školský rok
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

Priemerný počet vymeškaných
hodín na žiaka
81,77
77,02
87,19
77,06
72,76
48,10

Priemerný počet neospravedlnených
hodín na žiaka
0,54
1,23
1,25
2,24
0,52
0,23

Východiská:
- aj naďalej viac pozornosti venovať dochádzke žiakov 9. ročníka, hlavne po prijímacom
konaní na stredné školy
- zaznamenávať súťaživosť tried, priebežne vyhodnocovať v priebehu školského roka
- aj zo strany rodičov venovať viac pozornosti dochádzke žiakov (dieťa nenechávať
bezdôvodne doma)
- vyhodnocujeme každoročne najzdravšiu triedu
- rozboru dochádzky venovať zvýšenú pozornosť na všetkých TRZ
5. Zapájať viac žiakov do športových aktivít, viesť žiakov k pohybu
Žiaci sa čoraz menej hýbu, málo využívajú aktívny pohyb, či rôzne druhy športu, čo sa aj
prejavuje na ich pohybových schopnostiach a zručnostiach, či zdravotnom stave. Viac času
trávia pri počítači. Fyzická aktivita zvyšuje energetický výdaj a vďaka nej sa spevňujú svaly
a tvarujú sa telesné kontúry.
Šport nám formuje postavu a pomáha v boji proti stále sa rozširujúcej civilizačnej chorobe,
akou je obezita. Vhodné cvičenie odstráni psychické napätie, zlepší sa nám vďaka nej nálada
a dobije energia .Aktívny pohyb je prínosný pre naše zdravie a fyzickú kondíciu.
Škola sa orientuje na získavanie žiakov do športových tried od 5.ročníka, na športové
aktivity s cieľom naučiť žiakov základom stolného tenisu, džuda a volejbalu. Zlepšovať
zdravý životný štýl žiaka, realizovať aktivity smerujúce k prevencii obezity, rôznych závislostí
a vhodného zmyslu plného využívania voľného času.

Cieľom telesnej a športovej výchovy bolo umožniť žiakom zdokonaľovať a upevňovať
správne pohybové návyky a zručnosti, zvyšovať pohybovú gramotnosť, rozvíjať kondičné
a koordinačné schopnosti, podporovať rozvoj všeobecnej pohybovej výkonnosti a zdatnosti,
zvyšovať aktivitu v starostlivosti o zdravie, nadobúdať vedomosti o motorike svojho tela,
utvárať trvalý vzťah k pohybovej aktivite, telesnej výchove a športu v nadväznosti na ich
záujmy a individuálne potreby ako súčasť zdravého životného štýlu a predpoklad
zodpovednosti k celoživotnej starostlivosti o svoje zdravie. Tento cieľ je v telesnej a športovej
výchove plnený priebežne, žiaci ho plnili primerane svojmu veku a individuálnym danostiam.
Plnenie:
Cieľ sme plnili a rozvíjali prostredníctvom kľúčových a predmetových kompetencií žiakov.
Osvojovali si ich na vekovo primeranej úrovni prostredníctvom obsahu, metód vzdelávania
a činností. V predmete telesná a športová výchova, športová príprava sme vhodnou motiváciou
žiakov zamerali najmä na rozvoj kognitívnych, komunikačných, učebných, interpersonálnych
a postojových kompetencií. Športové aktivity sme orientovali na získanie základných zručností
vo volejbale, stolnom tenise a džude v rámci športových tried, centier voľného času.
Posilniť projekty na podporu zdravia a zdravého životného štýlu nám pomáhali: lyžiarsky
výcvikový kurz pre žiakov 7. ročníka, plavecký výcvikový kurz v 3. a 5. ročníku a školy
v prírode pre žiakov.
Pohyb a pobyt v prírode sme v maximálnej miere využívali v činnosti ŠKD. Kladný postoj
k športu sme orientovali aj v rámci záujmovej činnosti (športové hry, pohybové hry, stolný
tenis, futbal, turistické, zumbtonic, tanečný maratón).
Tento cieľ nám umožňovali plniť športové priestory: telocvične, posilňovňa, pretlaková
športová hala, džudistická hala, plavecká učebňa, klzisko a športoviská v okolí školy, ako je fit
centrum v prírodnom areáli školy. V mimovyučovacom čase boli športoviská sprístupňované
aj pre širokú verejnosť.
Cieľ sme sa snažili plniť až do prerušenia vyučovania počas mimoriadnej situácie.
Cieľ sme sa snažili plniť až do prerušenia vyučovania počas mimoriadnej situácie.
1.14

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú
nedostatky, vrátane návrhov a opatrení pre zlepšenie úrovne výchovy
a vzdelávania
Na základe vypracovanej SWOT analýzy školy uvádzame silné a slabé stránky:

Silné stránky
- tradícia školy v kvalitnom vzdelávaní
- tradícia školy vo výučbe cudzích jazykov už
od prvého ročníka
- zrekonštruovaná budova školy (zateplenie,
výmena strechy a okien)
- atmosféra školy rodinného typu - vzhľadom na
polohu školy , pedagógovia často poznajú
rodinnú anamnézu žiakov a aj ich rodičov
- zabezpečenie širokého spektra záujmovej
činnosti žiakov
- vysoká odbornosť vyučovania

Slabé stránky
- zlá poloha školy, konkurencia ďalších troch
škôl
- neúspešnosť pri zadávaní projektov na
skvalitnenie podmienok vyučovania
- migrácia rodín do zahraničia za prácou, nie je
stabilný počet žiakov na škole
- nedostatočný záujem žiakov o vzdelávanie
a zapájanie sa do mimoškolských aktivít
- nezáujem väčšiny rodičov o výsledky práce
a správania a dochádzky ich detí
- nezáujem rodičov o dianie v škole

- zabezpečený systém ďalšieho vzdelávania
pedagógov
- skúsený pedagogický zbor
- korektná spolupráca v rámci PK a MZ
- možnosť individuálneho vzdelávania
- vybavenie školy odbornými učebňami
a kvalitnou technikou
- kvalitná práca s talentovanými žiakmi
- vynikajúce priestorové, materiálne a odborné
vybavenie školy pre zriadenie športových tried
- rekonštruované telocvične, posilňovňa a šatne
- zabezpečenie odbornosti športovej prípravy
trénermi požadovanej športovej kvalifikácie
- spolupráca školy s MŠK a inými športovými
organizáciami
- dobrá spolupráca s rodičovskou radou a radou
školy
- dobrá spolupráca s Hornozemplínskou
knižnicou
- vyrovnaná klíma školy

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:
- úspechy v predmetových olympiádach a súťažiach
- výučba IKT v edukačnom procese, 4 učebne VT
- spolupráca s IT Akadémiou
- vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka
- úspechy v džude, stolnom tenise, volejbale
- spolupráca s rodičovskou radou a radou školy
- spolupráca s MšK, Sokolom
- spolupráca s obchodným reťazcom Tescom
- Spolupráca s Bukózou Holding
- spolupráca s mestským úradom – oddelením školstva
- spolupráca s okresným CVČ
- spolupráca s CPPPaP
- zvýšil sa nám počet žiakov na škole
Oblasti, v ktorých škola má nedostatky:
- neúspešnosť pri zadávaní projektov na skvalitnenie podmienok vyučovania
- nízka účasť a nezáujem rodičov o triedne rodičovské združenia (vzdelávanie, správanie
a dochádzka žiakov)
- slabý záujem žiakov o športové triedy z iných škôl
● opatrenie na odstránenie nedostatku:
- vytváranie priaznivého obrazu školy,
- mediálna prezentácia
- distribúcia informačných letákov pre rodičov budúcich prvákov
- vypracovať plán výberu žiakov do športovej triedy
- vymenovať pracovný tím
- zvolanie rodičovského združenia (rodičov vybraných žiakov)
- informácie vo forme letáčikov (možnosti, význam, pozitíva návštevy
športovej triedy)

Talentovaným a nadaným žiakom sme umožnili realizovať vedomosti a schopnosti na
predmetových olympiádach a súťažiach. . Uskutočnili sme školské kolá súťaží a olympiád, ale
pre mimoriadnu situáciu pandémie sa ďalšie postupové kolá( okresné, krajské a celoslovenské)
neuskutočnili, alebo len čiastočne.
Škola mala pripravených veľa podujatí, ktoré sa pre mimoriadnu situáciu nezrealizovali
a tým bolo ťažšie porovnávať aktivitu školy, výsledky mimoškolskej činnosti či vzbudenie
záujmu o oblasti výchovy a vzdelávania, o ktoré je na škole záujem.
1.15 Voľnočasové aktivity školy
Na škole pôsobilo 33 záujmových útvarov, v ktorých pracovalo 556 žiakov. Näjväčší
záujem prejavili žiaci o prácu v športových (florbal), počítačových a internetových útvaroch,
matematických, spoločensko-vedných, hudobno-dramatických, tanečných útvarov. Na škole
pracovali 3 centrá voľného času zamerané na volejbal, džudo a stolný tenis; v ôsmych
oddeleniach pracovalo 144 žiakov. Žiaci navštevujúci tieto uvádzané centrá reprezentovali
školu a boli úspešní na okresných, krajských, celoslovenských aj medzinárodných súťažiach.
Mimoškolská činnosť bola organizovaná v 8 oddeleniach ŠKD s 227 zapísanými žiakmi.
Vo výchovnom programe ŠKD pod názvom Učiť možno slovami, vychovávať len
príkladom, ktorý svojim obsahom úzko nadväzoval na výchovno-vzdelávacie ciele ŠVP
a ŠkVP základnej školy zabezpečoval výchovnú a vzdelávaciu zložku počas popoludňajších
hodín sa formovala osobnosť dieťaťa po všetkých stránkach, viedol ho k samostatnosti,
tvorivosti a zodpovednosti, rozvíjať talent nadaných detí, podieľal sa na kvalitnej príprave na
vyučovanie.
Vyhodnotenie činnosti ŠKD tvorí príloha č. 6.
1.16 Spolupráca školy s rodičmi
Spolupráca školy s Rodičovskou radou a Radou školy bola na veľmi dobrej úrovni so
vzájomným pochopením pri riešení problémov v podmienkach našej školy. Vedenie školy sa
pravidelne zúčastňovalo zasadnutí RR, kde spolu s jej členmi konzultovali riešenia
problémových situácií. Rodičia týmto spôsobom boli priamo zainteresovaní do riadenia školy.
Realizovanie spoločných aktivít, napr. ples rodičov a pedagógov. Podporovala finančne aj
ďalšie aktivity organizované školou (napr. činnosť jednotlivých koordinátorov školy, aktivity:
prevencia obezity, vianočná akadémia, Šarkaniáda,, podujatia s MŠ,, tanečný a športový
maratón, Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín). V rámci zvýšenia podpory školy rodičia
prispievajú na občianske združenie 2 % z daní.
Dôraz sme kládli na komunikáciu, vzťah a riešenie problémov s rodičmi. Základným
článkom štruktúry RR bol triedny aktív, ktorého zasadnutia boli zrealizované 5-krát. Na
triednych rodičovských združeniach je pomerne nízka účasť rodičov.
Pre všetkých rodičov sa uskutočnilo:
- 1 x celoškolské zasadnutie
- 2 x triedne zasadnutia
1.17 Spolupráca s materskými školami
Aktívne sme rozvíjali spoluprácu s materskými školami v meste, kde bolo hlavným cieľom
napomáhať adaptácii, zvyšovať úroveň pripravenosti detí na vstup do základnej školy a tým
prispôsobovať plynulému prechodu z materskej školy do základnej školy.. V predvianočnom

období sme pre nich pripravili kreatívne dopoludnie „Vianočné snívanie“, kde sme s deťmi zdobili
medovníčky, vyrábali vianočné gule z papiera, ktoré následne predškoláci vešali na vianočný stromček
a krátkym rozprávaním sme im priblížili históriu a zvyky Vianoc.

Aktívne sme rozvíjali spoluprácu s MŠ Juh. Deti sa zúčastnili Šarkaniády, a tak preukázali
svoju manuálnu i pohybovú zručnosť pri výrobe šarkanov a ich púšťaní. Predškoláci navštívili
prvákov na hodinách čítania, prvouky a vyskúšali si tvorivé dielne. Učiteľky 1.ročníka sa
zúčastnili rodičovského združenia v MŠ Okulka a oboznámili ich o tom, čo by žiaci mali
ovládať pred vstupom do základnej školy a ako sa deťom venovať. Deti mestských MŠ a MŠ
z nášho obvodu sme privítali na workshope IT Akadémii - IT Škôlkár.
1.18 Spolupráca s Mestským úradom
V systéme správy škôl hrá významnú úlohu zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe
v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 6 ods. 1–21, kde
sa presne vymedzuje pôsobnosť mesta ako orgánu územnej samosprávy vo vzťahu k škole -.
zriaďovateľ, v našom prípade je to Mesto Vranov nad Topľou. Veľmi kladne hodnotíme
spoluprácu s oddelením školstva, činnosť metodického klubu; oceňujeme spoluprácu v rámci
ekonomického poradenstva i poradenstva v oblasti IKT týkajúceho sa programu Korwin.
Vedenie školy nachádza pochopenie zo strany zriaďovateľa pri riešení úloh vyplývajúcich
z požiadaviek školy a vedúcej oddelenia školstva mestského úradu. Významnými podujatiami
bolo uvítanie žiakov 1. ročníka primátorom mesta Prváčik mesta,.Ocenenie reprezentantov
školy z príležitosti MDD, ktorí boli aj reprezentantmi školy aj mesta a boli úspešní
v krajských, celoslovenských i medzinárodných súťažiach, slávnostné stretnutie pedagógov
mesta z príležitosti Dňa učiteľov s primátorom mesta a pracovníkmi oddelenia školstva MsÚ
s ocenením navrhovaných pedagógov pamätným listom a pestrým kultúrnym programom. Už
tradičné podujatia majú veľmi dobrú odozvu, avšak v období od 16. 3.2020 sa pre pandémiu
COVID – 19 neuskutočnili .
Osvedčili sa nám spoločné podujatia so zameraním na environmentálnu výchovu „Upracme
si svoje mesto“ – zber starého papiera, separovaný zber, skládka odpadu, vysádzanie
stromčekov.
1.19 Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie od 16.3. do
30.6.2020 počas pandémie Covid 19
Na základe vyhlásenia Hlavného hygienika ÚVZ SR a MŠVVaŠ došlo k úprave
podmienok výchovnovzdelávacieho procesu na základných školách. Výchovnovzdelávací
proces prebiehal v dvoch fázach.
1. fáza výchovnovzdelávacieho procesu:
Od 16.3. do 31.5. 2020 prebiehalo vyučovanie dištančnou formou z domáceho prostredia.
Pedagogickí zamestnanci a žiaci prešli na nové metódy a formy vzdelávania. Bolo nevyhnutné
nájsť správny spôsob kontaktu so žiakmi na základe ich možností a domáceho vybavenia.
Počas dištančného vzdelávania vyučovanie prebiehalo formou online – využívala sa
aplikácia Zoom a Microsoft Teams. Kontakt učiteľov so žiakmi a rodičmi bol zabezpečený cez
Eduage, web-stránku školy, mailové kontakty, messenger a mobilné telefóny. Whatsap, SMS
správy, skupina na Facebooku, osobné doručenie materiálov, Obecný úrad. Učitelia
sprostredkúvali učivo aj prostredníctvom výukových videí na youtube
a portálov

ucimenadialku odporúčamých MŠ SR . Väčšina žiakov, až na pár výnimiek sa vyučovania
zúčastňovala. Žiaci pracovali na domácich zadaniach, cvičeniach a projektoch, ktoré následne
zasielali učiteľom, alebo prezentovali cez online vyučovanie.
Škola spracovala dotazníky so zameraním na dištančnú formu výučby pre žiakov
a pedagógov. Na základe analýzy dotazníkov boli spracované nasledujúce údaje, ktoré
vytvárajú obraz o úrovni dištančného vzdelávania, o pozitívach a negatívach daného obdobia
a prinášajú podnety na východiská pri opätovnom vzdelávaní dištančnou formou.
Na základe analýzy skúseností z vyučovacieho procesu riadeného dištančnou formou sa
vyskytlo veľa negatívnych prvkov spojených materiálno-technickým zabezpečením
vyučovacieho procesu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nie každý žiak mohol byť pravidelne pripojený na internet ( najmä, ak v rodine bolo
viac školopovinných súrodencov a len jeden PC)
Nedostatočné zručnosti pri práci s IT technológiami tak zo strany žiakov ako aj učiteľov
Učiteľ nemal priamy dosah na pravidelné vypracovávanie zadaných úloh
Slabá motivácia žiakov na učenie. Hlavne sa to ukázalo v rodinách, kde rodičia svoje
deti nekontrolovali a s učiteľom nespolupracovali
Dochádzalo k výpadku komunikácie medzi učiteľom a žiakom
Chýbal osobný kontakt v interakcii učiteľ-žiak
Bolo nevyhnutné prispôsobiť obsah učiva danej situácii
Problematické hodnotenie výsledkov žiakov, aj napriek tomu, že sa výsledky práce
nehodnotili známkou, ale slovne.
Nebolo možné prebrať dané učivo v plnom rozsahu, bol problém s upevnením
a zvnútornením získaných vedomostí.

Pozitíva dištančného vzdelávania z pohľadu žiakov:
•
•
•
•
•
•
•

Žiak pracoval v domácom prostredí
Mohol si rozvrhnúť čas na prípravu podľa individuálnych možností a schopností
Pracoval svojim tempom
Žiaci mali viac času na vypracovávanie úloh
Nepociťovali stres zo skúšania a iného preverovania vedomostí
Mali dostatok času aj na individuálne aktivity
Získali nové zručnosti v digitálnych technológiách

Pozitíva dištančného vzdelávania z pohľadu pedagógov:
•
•
•
•

Pedagógovia flexibilne získali nové zručnosti vo využívaní digitálnych technológií
Bližšie spoznali žiakov, ich domáce prostredie, problémy a záujmy
Bližšie spoznali rodičov a ich záujem o vzdelávanie detí
Učitelia získali informácie a možnosti nových foriem vzdelávania žiakov

Negatíva dištančného vzdelávania z pohľadu žiakov:
•
•
•
•
•
•

Na daný stav žiaci neboli pripravení
Žiakom chýbali zručnosti v oblasti IKT
V začiatkoch im robilo problémy prispôsobiť sa novým formám vzdelávania
Chýbala interakcia s učiteľom
Nevedeli si rozvrhnúť čas na prípravu
U tých žiakov, ktorí nemali dostatočnú kontrolu a záujem o prípravu zo strany rodičov
došlo k poklesu získaných vedomostí

•
•
•
•

Mnohí žiaci podceňovali prípravu aj na základe informácie, ktorá bola daná v médiách,
že žiak nemôže prepadnúť
Žiakom chýbal osobný kontakt s vyučujúcim
Pociťovali stratu socializácie, stretnutia so žiakmi v triede ako aj z iných kolektívov
Mnohým žiakom chýbala krúžková činnosť

Negatíva dištančného vzdelávania z pohľadu pedagógov:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pedagógovia neboli pripravení na nové metódy a formy vzdelávania
Chýbali im zručnosti v oblasti IKT v rozsahu, ako si vyžadovala daná situácia
Dištančné vzdelávanie bolo časovo veľmi náročné vzhľadom k tomu, že museli časovo
zosúladiť vzdelávanie so všetkými žiakmi v triede a ostatnými predmetmi.
V začiatkoch bolo náročné odhadnúť množstvo zadávaného učiva pre triedu a daný
predmet. V začiatkoch vyučujúci dávali väčšie množstvo učiva, následne po
skúsenostiach sa množstvo učiva zredukovalo na základné učivo, aby ho žiaci
dostatočne zvládli.
Pri vysvetľovaní a zadávaní nového učiva sa nemohli oprieť o učebné pomôcky, bolo
potrebné hľadať vhodné alternatívy informatického charakteru, aby podporili aj
vizuálnu stránku preberaného učiva
Náročná bola kontrola a spätná väzba učiva, žiaci často odosielali vypracované úlohy,
ktoré nevypracovali samostatne
Náročné bolo hodnotenie výsledkov práce žiakov, pretože často posielali vypracované
úlohy rodičmi
Veľký problém bolo podchytiť žiakov, ktorých rodičia sa o vzdelávanie svojich detí
nezaujímali
Učitelia museli nájsť individuálny spôsob zadávania úloh podľa možností žiakov, čo pri
počte niekedy aj 120 žiakov na jedného učiteľa bolo náročné.
Chýbala interakcia učiteľ – žiak
Mentalita našich žiakov ešte nedocenila význam vzdelávania pre vlastné potreby
Nebolo možné prebrať učivo v plnom rozsahu
Upevnenie prebratého učiva nebolo dostatočné

2. fáza výchovnovzdelávacieho procesu:
Druhá fáza výchovnovzdelávacieho procesu prebiehala v čase od 16. do 30.6.2020. Prvé dva
týždne do školy nastúpili žiaci prvého prvého stupňa ZŠ. Bolo na zvážení rodičov, či žiakov do
školy pošlú alebo nie. Ďalšie dva týždne bola možnosť nastúpiť aj žiakom druhého stupňa po
zvážení rodičov. Škola bola naplnená na 78 %, čo bolo veľmi pozitívne z pohľadu plnenia
výchovnovzdelávacích cieľov. Výučba prebiehala klasickou formou v triedach a zároveň
dištančnou formou pre žiakov, ktorých rodičia sa rozhodli nezačleniť žiakov do bežného
vyučovacieho procesu. Pre pedagogických zamestnancov táto situácia bola veľmi náročné,
pretože sa museli pripravovať nielen na priamy vyučovací proces so žiakmi, ale následne museli
zadávať úlohy aj pre žiakov, ktorí na vyučovanie nenastúpili. Z celkovej analýzy vieme, že na
vyučovací proces nenastúpili najmä žiaci so slabo podnetného prostredia, žiaci slabo
prospievajúci. Práve títo žiaci nemali záujem využiť možnosť dovzdelávať sa po období
dištančného vzdelávania priamo v škole.
Cieľom tohto obdobia bolo zistiť skutočný stav vedomostí žiakov pre potreby úprav obsahu
vzdelávania pre nový školský rok. Žiaci neboli skúšaní, overovali sa ich získané vedomosti
počas domáceho vzdelávania. Výsledky zisťovania stavu vedomostí budú štartovacím prvkom

pri vzdelávaní sa počas prvých dvoch mesiacov nového školského roka. Veľkým nedostatkom
tohto obdobia bolo, že žiaci mali možnosť vybrať si formu vzdelávania a školská dochádzka
v danom období nebola povinná.
Zhrnutie z pohľadu žiakov:
Analýza informácií o dištančnom vzdelávaní vytvorila obraz o príprave žiakov na vyučovanie,
pochopenie zmyslu nových foriem vzdelávania ako aj postoja školy k dištančnému
vzdelávaniu.
Z dotazníka pre žiakov vyberáme údaje, ktoré sú smerodajné pre školu z pohľadu zvládnutia
dištančného vzdelávania.
1. Koľko času si priemerne denne venoval príprave na vyučovanie?
•

•

Najväčší počet žiakov sa vyjadrilo, že sa pripravovalo na vyučovanie dve hodiny a viac,
poprípade hodinu, Našli sa žiaci, ktorí sa pripravovali nepravidelne, alebo len
výnimočne sa pripravovali. Pri týchto žiakov sa vyskytli aj negatívne názory na
množstvo učiva a na celú situáciu spojenú s dištančným vzdelávaním.
Myslíme si, že práve tie dve hodiny na prípravu na vyučovanie sú dostatočné vzhľadom
na množstvo úloh a zadaní v danej forme výučby.

2. Na vyučovanie ktorých predmetov si vynakladal najviac času?
•
•

Najviac času žiaci venovali nosným predmetom slovenský jazyk, matematika, anglický
jazyk.
Nasledovali predmety biológia, geografia, chémia.

3.Počas pandémie som sa učil:
•

Žiaci si z možností v najväčšom počte vyberali možnosť ,, rád som sa učil len niektoré
učivo, na učenie musím mať motiváciu“. Nasledovali možnosti ,, väčšinou ma učenie
nebavilo, išlo mi to ťažko“, učím sa rád, verím, že učenie má význam“. Ale boli tam aj
odpovede ,, nerád, nemal som chuť a záujem učiť sa“. Posledná možnosť vo veľkej
miere odzrkadľuje súčasný stav a postoj žiakov k učeniu.

4. Ako hodnotíte online vyučovanie ( ZOOM, Skype a iné)
•
•
•
•

Žiaci najlepšie a veľmi pozitívne reagovali na výučbu prostredníctvom ZOOM. Vo
veľkej miere ho považovali za zaujímavé, tvorivé a považovali to za spestrenie domácej
výučby.
Žiaci sa tešili na takéto vzdelávanie aj z toho dôvodu, že sa videli aj so spolužiakmi, že
mali priamo vysvetlené učivo a vyučujúci im mohol lepšie vysvetliť problematickú časť
výučby.
Žiaci mali zo začiatku problémy s touto výučbou, pretože im chýbali IT zručnosti. Ale
po prekonaní prekážok technického charakteru to bol najobľúbenejší spôsob výučby.
Niektorí žiaci by boli radi, keby aj naďalej občas prebiehala výučba týmto spôsobom.
Je to pochopiteľné , ale z pohľadu dosiahnutia výchovnovzdelávacích cieľov na dobrej
úrovni, by nespĺňalo potreby výučby a splnenie cieľov ako je upevnenie a zvnútornenie
preberaného učiva.

5. Mal si doma počas pandémie prístup na internet?
•

Zistili sme, že 99.9 % mali žiaci prístup na internet.

•
•
•

Prístup na internet bol na rôznych úrovniach. Najviac detí malo doma pripojený internet,
ale viac ako 10% detí využívalo internet z mobilu svojho, alebo rodičov.
Internet nemalo malé percento žiakov a neboli to len žiaci z marginalizovanej skupiny.
Pri zadávaní úloh sme využívali iné dostupné formy vzdelávania, dokonca aj osobné
doručenie materiálov. Aj napriek tejto snahe, žiaci úlohy nevypracovali.

6. Ktoré slovo najviac vystihuje vyučovanie počas pandémie
•
•
•

Žiaci dostali možnosti, ktoré charakterizovali vyučovanie počas pandémie.
Najviac žiaci charakterizovali vyučovanie ako ,, zaujímavé“, ,, tvorivé“.
Na druhom mieste charakteristiky domáceho vzdelávania bola možnosť ,, veľmi ťažké“
, čo je v danej situácii pochopiteľné. Žiak sa musel preorientovať na nové formy
vzdelávania a vo veľkej miere byť samostatný.

7. súčasťou vyučovania je aj príprava žiakov pomocou riešenia domácich úloh. Povedzte, koľko
domácich úloh Vám zadávali učitelia
•
•

Na začiatku vzdelávania žiaci dostávali väčšie množstvo úloh, pretože učitelia nevedeli
odhadnúť množstvo zadaných úloh. Po následnom usmernení, učitelia prispôsobili
množstvo úloh žiakom tak, aby bolo primerané.
Približne rovnocenne sa žiaci vyjadrovali k množstvu úloh s hodnotením ,, primerané
množstvo“ a ,, veľa“. Množstvo ,,veľa“ zadávali najmä žiaci, ktorí sa na vyučovanie
pripravovali veľmi málo, alebo nemali záujem učiť sa, ale aj žiaci, ktorí sa snažili plniť
si úlohy čo najlepšie.

8. Ako sa Tvoji rodičia zaujímali o tvoju prácu počas vyučovania na diaľku?
•
•
•

Najviac žiakov zhodnotili, že rodičia sa o ich plnenie školských povinností zaujímali ,,
primerane“.
Nasledoval názor, že rodičia sa zaujímali ,, až veľmi“. Zaujímavé bolo zistenie, že túto
voľbu hodnotenia záujmu rodičov o prácu si vyberali žiaci, ktorí nemali záujem učiť sa
alebo sa nechceli učiť.
Našli sa prípady v minimálnom počte, ktorí sa vyjadrili, že rodičia sa vôbec nezaujímali.

9. Ohodnotiť stupnicou od 1 po 7 celkovú kvalitu školy.
•
•

Žiaci sa vyjadrovali ku kvalite školy veľmi pochvalne a väčšinou udávali rozpätie
spokojnosti so školou od 5-7, kde najviac to bolo číslo 6, čo pre školu znamená veľmi
dobre. Nasledovala hodnota 7, čo znamená, že škola pracovala výborne.
Výsledok hodnotenia školy je odzrkadlením svedomitej práce pedagógov v období
dištančného vzdelávania, čo je pre nás jeden z najdôležitejších výsledkov spätnej väzby.

10. Vo všeobecných otázkach ako žiaci prežívali obdobie izolácie prevládal názor, že škola
žiakom chýba a to po stránke vzdelávania, kde im chýbal priamy kontakt a vysvetlenie zo strany
pedagógov ako aj to, že ťažko znášali izoláciu a chýbali im spolužiaci, školské kolektívy,
krúžky.
11. Žiaci, ktorí sa pripravovali nepravidelne sa zhoršili v prospechu, ale zistili sme aj to, že je
dosť žiakov, ktorým práve tento systém výučby veľmi vyhovoval, zlepšili sa v príprave a vo
výsledkoch. Na učiteľoch bude teraz v novom školskom roku zistiť, či ich výsledky a zlepšenie
majú udržateľný základ a či majú učivo dostatočne upevnené a zvnútornené.

Zhrnutie z pohľadu pedagogických zamestnancov:
1. Ako prebiehala výučba vo Vašich predmetoch
• Pedagogickí zamestnanci neboli pripravení na hromadnú formu online vzdelávania.
Každý učiteľ musel nájsť spôsob a formu vzdelávania, aby dosiahli so žiakmi splnenie
výchovnovzdelávacích výsledkov tak, ako si to stanovili vo svojich plánoch.
• Využívali rôzne formy vzdelávania: ZOOM, Skype, messenger, facebookové skupiny,
maily, EDUPAGE, sms správy, osobný kontakt.
2. Mala som dostatok informácií od školy na to, aby som zvládol vyučovanie na diaľku?
•
•
•
•
•
•

Riaditeľka školy pravidelne raz týždenne konzultovala s učiteľmi spôsob vzdelávania,
množstvo zadaných úloh, ako aj plnenie si výchovnovzdelávacích cieľov.
Pravidelne dostávali informácie o zmenách a usmernenia v období pandémie cez
mailovú poštu alebo messenger.
Pravidelne raz týždenne posielali správu o vzdelávacom procese online.
Dvakrát bolo stretnutie učiteľov na krátkej porade pri dodržaní všetkých
bezpečnostných opatrení.
Pri vzniknutých problémoch bola situácia odkonzultovaná telefonicky priamo
s vyučujúcim
Po konzultáciách s vyučujúcim boli písomne vyzvaní zákonní zástupcovia žiakov, že
ich deti si neplnia povinnosti vyplývajúce s dištančného vzdelávania. Vo väčšine
prípadov nastala náprava.

3. som spokojný ako prebiehala dištančná výučba v predmetoch, v ktorých vyučujem?
•

Väčšina vyučujúcich sa vyjadrila kladne. Záporne sa vyjadrili vyučujúci, ktorí považujú
za nedostatok dištančného vzdelávania chýbajúcu interakciu učiteľ-žiak.

4. Dištančná forma výučby plnohodnotne nahrádza prezenčnú formu výučby
•

Aj v tomto prípade učitelia za najväčší problém vidia chýbajúcu interakciu učiteľ – žiak,
ako aj priamy kontakt pri vysvetľovaní učiva, najmä v predmetoch, kde je potrebná
manipulácia s učebnými pomôckami.

5. V prípade možného zopakovania sa prerušenia vyučovania z dôvodu pandémie učitelia
považujú za dôležité splniť tieto ciele:
•
•
•
•
•
•
•
•

Zabezpečenie pokračovania vyučovania
Podpora žiakov, ktorí sa nedokážu samostatne učiť
Zadefinovanie nových vzdelávacích cieľov
Zabezpečenie spravodlivého hodnotenia žiakov
Prehodnotenie spôsobu ukončenia štúdia
Zabezpečenie mentálneho zdravia a psychickej odolnosti žiakov
Zabezpečenie sociálnej podpory žiakov
Podpora pre učiteľov odborná aj psychická

6. Problematické prvky v oblasti vzdelávania v čase pandémie
•
•
•
•

Digitálna vybavenosť detí
Dostupnosť technologickej infraštruktúry
Celková spolupráca so žiakmi
Celková spolupráca so žiakmi, rodičmi

•

Rovnováhu medzi časom stráveným on-line a off-line

7. V čom bola kríza prínosom
•
•
•

Pedagógovia sa zdokonalili vo využívaní IKT technológií
Vyskúšali nové formy vzdelávania
Spoznali viac rodinné prostredie a podmienky žiakov.

Na základe uskutočnenej analýzy vyplýva, že škola zvládla vzdelávanie počas pandémie na
vysokej úrovni, zabezpečila žiakom dostatok vzdelávacích podnetov a do značnej miery bolo
zabezpečené dostatočné prebratie učiva z jednotlivých predmetov.
Pre budúcnosť nám vyplývajú úlohy, ktoré sú zhrnuté v bode 5 a škola v rámci MZ a PK bude
musieť rozpracovať všetky možnosti na zabezpečenie výučby v čase pandémie tak, aby sme
plynulo dokázali prejsť opäť na dištančnú formu vzdelávania

Hodnotenie výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie od 16.3. do
30.6.2020 počas pandémie Covid 19
Škola sa pri hodnotení žiakov v čase mimoriadnej situácii riadila Usmernením na
hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením
vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, vydaného ministrom školstva, vedy,
výskumu a športu SR a v zmysle súčasnej legislatívy, pre hodnotenie žiakov základných škôl
za 2. polrok na prvom aj druhom stupni ZŠ týmito spôsobmi:
V 1.-3 ročníku sme hodnotili slovne predmety, SJL, ANJ, MAT, PRV, VLA PDA,
výchovné predmety TSV, HUV, VYV, ETV, NBV, INF, PCV predmety, ktoré škola určila
ako neklasifikované, a nehodnotili sa ani slovne – uviedli sme slovo absolvoval/-a alebo
neabsolvoval/-a; pre takéto predmety sme používali v tomto usmernení výraz nehodnotené.
Žiaci 1. ročníka ZŠ neboli hodnotení známkou – boli hodnotení len slovne, okrem predmetov,
ktoré škola určila ako nehodnotené (absolvoval/neabsolvoval).
V 4. ročníku sa predmety SJl, ANJ, MAT, VLA, PDA hodnotili stupňami 1 – 5, výchovné
predmety TSV, HUV, VYV, ETV, NBV, INF, PCV škola určila ako „neklasifikované“,
a nehodnotili sa ani slovne – uviedli sme slovo „absolvoval/-a“ alebo „neabsolvoval/-a“; pre
takéto predmety sme používali v tomto usmernení výraz nehodnotené.
V 5.-9. ročníku všetky predmety boli hodnotené stupňami 1-5 (výborný, chválitebný, dobrý,
dostatočný, nedostatočný), okrem OBN,INF,THD,SRL ETV, NBV sme uvádzali
neklasifikované, a nehodnotili sa ani slovne – uviedli sme slovo absolvoval/-a alebo
neabsolvoval/-a; pre takéto predmety sme používali výraz nehodnotený.
Novelou č. 93/2020 Z. z. zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a
o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 25.4.2020 bola zrušená možnosť hodnotenia na
vysvedčení pre prípravný ročník, nultý ročník, prvý ročník až štvrtý ročník základnej školy
slovne stupňami: • dosiahol veľmi dobré výsledky, • dosiahol dobré výsledky, • dosiahol
uspokojivé výsledky, • dosiahol neuspokojivé výsledky.
Slovné hodnotenie na 2. stupni základných škôl, je schválené len v 2. polroku šk. roka
2019/2020. V prípadoch, keď nebolo možné naplniť ciele niektorého predmetu vzhľadom na
obdobie mimoriadnej situácie, predmet sme nehodnotili a použi výraz absolvoval, prípadne
neabsolvoval.

Práce žiakov počas dištančného vzdelávania boli hodnotené priebežne slovne, percentuálne
alebo vypísaním chýb. Záverečná klasifikácia sa opierala o známku na polročnom vysvedčení,
známky, ktoré žiaci získali ku 13.3.2020 a hodnotenia práce počas dištančného vzdelávania.
Preskúšaných bolo 13 žiakov druhého stupňa, ktorí neprejavili záujem a nemali dostatočné
technické možnosti pracovať dištančne. Títo žiaci dostali podklady na zvládnutie základného
učiva z jednotlivých predmetov, boli v kontakte s vyučujúcimi, ktorí im poskytli náležité
vysvetlenie počas prípravného obdobia. 12 žiakov preskúšanie zvládlo. Jedna žiačka sa
preskúšania nezúčastnila bez udania dôvodu, teda opakuje ročník.
Zapojenie nepedagogických zamestnancov školy počas krízy vyplývalo z potreby školyekonómka, administratívna pracovníčka školy - vykonávali neodkladné administratívne
práce- (platenie faktúr, podklady k platu, vybavenie pošty), práca z domu, prekážka v práci.
Ostatní nepedagogickí zamestnanci vykonávali podľa potreby neodkladné, akutné práce
v škole ( polievanie kvetov, nárazové opravy v škole, dezinfekcia miestností, kosenie a úprava
okolia školy), prekážka v práci. Dodržiavali prísne hygienické nariadenia. Zamestnanci sa
striedali, aby sa na pracovisku v tom isto čase nezhromažďovalo a nestretávalo viac osôb.
Nadaným a talentovaným žiakom sme umožnili realizovať vedomosti a schopnosti na
predmetových olympiádach a súťažiach, vzbudzovať v nich túžbu po nadobudnutí nových
vedomostí a poznatkov. Uskutočnili sme školské kolá súťaží a olympiád, ale pre mimoriadnu
situáciu pandémie sa ďalšie postupové kolá( okresné, krajské a celoslovenské) neuskutočnili.
Škola mala pripravených veľa podujatí, ktoré sa pre mimoriadnu situáciu nezrealizovali a tým
bolo ťažšie porovnávať aktivitu školy, výsledky mimoškolskej činnosti či vzbudenie záujmu
o všetky oblasti výchovy a vzdelávania, hlavne šport, o ktorý je na škole záujem. Naplánované
podujatia boli splnené do marca 2020, po tomto termíne všetky aktivity boli zrušené pre
pandémiu koronavírusu.

Vo Vranove nad Topľou 10.9.2020

Mgr. Zlatica Halajová
riaditeľka školy

Príloha č. 1
Vyhodnotenie činnosti výchovného poradcu

Hlavné činnosti v oblasti výchovného poradenstva boli zamerané na plnenie úloh, ktoré
úzko súvisia s výchovno-vzdelávacím procesom na základnej škole. Výchovná poradkyňa
plnila úlohy v oblasti výchovného poradenstva popri svojej pedagogickej činnosti v úzkej
spolupráci s vedením školy, pedagogickými a výchovnými pracovníkmi školy, triednymi
učiteľmi, pracovníkmi CPPPaP.
Práca výchovnej poradkyne sa riadila plánom práce výchovného poradcu, vychádzajúc z plánu
práce školy a zameriavala sa na tieto oblasti:
1. Práca so žiakmi
•
•

•
•

•
•

•
•

•

•

•

•
•

Pri práci so žiakmi bola uplatňovaná koncepcia tvorivo-humanistickej výchovy.
V mesiacoch október – november, január – február a marec – apríl boli zisťované zmeny
záujmov o štúdium na stredných školách a zaznamenávané do zberov záujmov pre
Školské výpočtové stredisko v Michalovciach.
V mesiaci jún bol realizovaný zber údajov o záujme žiakov štvrtých ročníkov
základných škôl o štúdium na gymnáziu s osemročným vzdelávacím programom
Priebežne boli uskutočňované individuálne pohovory so žiakmi 9. ročníka o
podmienkach, nárokoch a predpokladoch pre zvolené štúdium alebo učebný odbor s
cieľom usmerniť ich rozhodnutie.
Žiaci 7.-9. ročníka boli pravidelne informovaní o systéme duálneho vzdelávania
Žiaci 9. ročníka získavali informácie o stredných školách na internetových stránkach
zvolených škôl alebo krajských školských výpočtových stredísk. Na tieto účely boli
využívané naše učebne výpočtovej techniky. Žiaci 9. ročníka dostali veľký prehľad
všetkých stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho
kraja v knižnej podobe.
Žiaci získavali informácie o štúdiu z informačných materiálov zasielaných strednými
školami. Zoznamovali sa priebežne so štatistikami naplnenosti zo ŠVS Michalovce.
Individuálnou prácou so žiakmi boli usmerňované ich profesijné záujmy,
k profesionálnej orientácii žiakov boli využívané informácie na www.profsme.sk,
www.istp.sk,
www.komposyt.sk,
www.svs.edu.sk,
www.dualnysystem.sk,
www.potrebypreovp.sk, www.trendypráce.sk,
V rámci kariérového poradenstva škola spolupracovala so zamestnávateľom, strednými
školami za účelom efektívneho usmernenia žiakov základných škôl a stredných škôl pri
ich profesijnej orientácii a výbere budúceho povolania.
Po zverejnení kritérií pre prijímanie žiakov na stredné školy boli v januári a marci
zabezpečené tieto informácie pre všetkých žiakov 9.ročníka na nástenke výchovného
poradcu.
Žiaci 8. ročníka v mesiaci jún boli oboznámení so systémom stredného školstva na
Slovensku, so systémom duálneho vzdelávania, s možnosťami štúdia a požiadavkami,
aké musia spĺňať pre prijatie na zvolenú strednú školu (besedy s výchovným poradcom).
Žiaci 8. ročníka si koncom mesiaca jún predbežne zvolili jednu strednú školu aj s
odborom.
V októbri 2019 bola k Voľbe povolania realizovaná diagnostika (testovanie) žiakov
9.ročníka.

•

•
•
•
•

•

•
•

V septembri 2019 bola pre žiakov troch tried 5. ročníka uskutočnená so sociálnym
pedagógom prednáška s diskusiou na tému Ako sa správne učiť a pripravovať na
vyučovanie, kde žiaci boli oboznámení so zásadami správneho učenia sa, o potrebe
vzdelávania sa, o odstraňovaní zlých návykov pri učení sa.
Pri formovaní triednych kolektívom 5. ročníka bola poskytovaná pomoc triednym
učiteľom (dotazníky, sociogram,...)
V novembri bola uskutočnená beseda s príslušníkom PZ pre žiakov 9.ročníka na tému
„Domáce násilie“
V priebehu 1. polroka uskutočnila so žiakmi 9.ročníka niekoľko stretnutí zameraných
na elimináciu stresu pred T9 a prijímacími pohovormi.
Pre žiakov vybraných tried 5., 8. ročníka boli uskutočnené besedy so sociálnym
pedagógom vo Vranove nad Topľou na témy „Šikanovanie a kyberšikanovanie na
školách“ a „Vzťahy v triednom kolektíve“
V mesiaci november sa žiaci 9.A zúčastnili besedy so Slávkou Kubíkovou zameranej
na rozbor knižnej novinky Krotitelia displejov, ktorá voľne nadväzuje na
jej bestseller Klub nerozbitných detí. Kniha prináša množstvo inšpiratívneho čítania
a rozhovorov a hľadá spôsoby, ako nad digitálnym svetom udržať kontrolu, pomáha
vychovávať deti tak, aby život s digitálnymi médiami zvládli.
V 6.A bol v priebehu 1.polroka realizovaný preventívny program na zlepšenie triednej
klímy a vzťahov v triede, na odstránenie náznakov šikanovania.
V spolupráci s koordinátormi našej školy boli pre žiakov realizované besedy
a prednášky zamerané na prevenciu voči rasizmu, xenofóbii a intolerancii, na boj proti
alkoholizmu a fajčeniu, pre žiakov 4. ročníka na riziká a nebezpečenstvo častého
užívania internetu, na zdravý životný štýl našich žiakov...

2. Spolupráca s rodičmi žiakov a ZR
•

•

•

Na januárovom ZR boli rodičia žiakov 9. ročníka informovaní o aktuálnych zmenách,
o možnostiach štúdia a umiestnenia na stredných školách, o systéme duálneho
vzdelávania, o termínoch a priebehu prijímacieho konania, o vypĺňaní a odosielaní
prihlášok na SŠ. Rodičia mali možnosť individuálne konzultovať svoje otázky týkajúce
sa prijímacieho konania na SŠ, možnostiach a podmienkach štúdia, o predpokladoch
svojho dieťaťa pre zvolený odbor. ZR bolo spojené aj s prezentáciou vybraných
stredných škôl vo Vranove nad Topľou
V mesiacoch október – február sa žiaci 9. ročníka zúčastnili stretnutí so zástupcami
rôznych stredných škôl (Prešovský, Košický kraj), Dní otvorených dverí na SOŠ A.
Dubčeka vo Vranove nad Topľou, Burzy na OA vo Vranove nad Topľou, DOD na
Gymnáziu vo Vranove nad Topľou a DOD a Dňa remesiel na SOŠ drevárskej
vo Vranove nad Topľou.
V priebehu celého školského roka prebiehali v rámci konzultačných hodín výchovnej
poradkyne konzultácie s rodičmi (výber strednej školy, prospech a správanie sa žiakov,
dochádzka a záškoláctvo, šikanovanie, porušovanie Vnútorného poriadku školy,...)

3. Spolupráca s vedením základnej školy, triednymi učiteľmi a ostatnými
vyučujúcimi
•

•

Výchovná poradkyňa spolupracovala s triednymi učiteľmi pri riešení problémov
slaboprospievajúcich žiakov, pri riešení záškoláctva (pravidelne boli zasielané mesačné
tabuľky na MsÚ a ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou)
Poskytovala triednym učiteľom informácie o stredných školách.

•
•

•

•
•

•

•
•
•
•

•

V prípade potreby zabezpečila psychologické, špeciálno-pedagogické, logopedické
vyšetrenie, o ich výsledkoch boli vyučujúci pravidelne informovaní.
Pomáhala triednym učiteľom 5. ročníkov pri formovaní triednych kolektívov (využitie
sociogramu, prevencia šikanovania a kyberšikanovania – dotazník, besedy s sociálnym
pedagógom, ...)
Zabezpečovala dostatočné množstvo propagačného materiálu, osobitne evidovala
problémových žiakov v jednotlivých ročníkoch (dôraz kladený na roč. 8. a 9.)
a venovala im starostlivosť nielen pri voľbe povolania, ale aj v oblasti sociálnych
vzťahov.
Na pedagogických poradách sledovala vyučovacie výsledky jednotlivcov, zisťovala
príčiny slabých vyučovacích výsledkov.
Pravidelne sa zúčastňovala individuálnych rozhovorov, diskusií s rodičmi
problémových žiakov s cieľom odstrániť patologické zmeny v správaní žiakov a hlavne
v snahe im predchádzať.
Pomáhala pri organizácii výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi vývinovými
poruchami učenia / dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkúlia/, s poruchami
aktivity, pozornosti a hyperaktivitou /ADD a ADHD syndrómom/- teda poruchami
správania, dohliadala na realizáciu odporúčaní psychológa a špeciálneho pedagóga v
spolupráci s vyučujúcimi a po konzultácii s rodičmi.
Poskytovala odbornú pomoc pri tvorbe IVVP pre žiakov individuálne začlenených.
Sledovala dochádzku žiakov v priebehu celého roka
V praxi využívala materiály Národného projektu VÚDPaP „Komplexný poradenský
systém prevencie sociálno-patologických javov v školskom prostredí“
V priebehu celého školského roka naďalej podporovala kariérový vývin žiakov nižšieho
stredného vzdelávania (Systém duálneho vzdelávania v stredných odborných školách
pre pedagogických a odborných zamestnancov základnej školy).
V mesiaci november sa zúčastnila pracovnej porady v Prešove zameranej na Prognózy
vývoja trhu práce, pravidelne sa zúčastňovala metodických zasadnutí výchovných
poradcov.

4. Spolupráca s inými inštitúciami
•

•
•
•
•

Na stretnutiach s pracovníkmi SŠ, ktorí navštevovali našu školu, žiaci získavali aktuálne
informácie o štúdiu prostredníctvom besied, individuálnych pohovorov a propagačných
materiálov.
Výchovná poradkyňa sa zúčastňovala stretnutí organizovaných strednými školami so
zamestnávateľmi
Záškoláctvo a iné problémy žiakov boli riešené v spolupráci s MsÚ, ÚPSVaR vo
Vranove n/T, PZ vo Vranove nad Topľou
Bol udržiavaný pravidelný kontakt so psychológmi a špec. pedagógmi, príslušníkmi
PZ, pracovníkmi ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou
Výchovná poradkyňa spolupracovala so ŠVS v Michalovciach (prihlásenie žiakov 5.
a 9. ročníka našej školy na Celoplošné testovanie)

5. Vedenie evidencie a štatistiky
•
•
•
•

Vedenie denníka výchovného poradcu.
Vedenie evidencie žiakov s poruchami učenia a správania.
Spolupráca s vyučujúcimi a rodičmi žiakov.
Vypĺňanie a odoslanie zberov záujmov do ŠVS.

Odoslanie prihlášok na SŠ.
Vydanie zápisných lístkov rodičom žiakov.
Sledovanie a evidencia prijímacieho konania na SŠ.
Evidencia neospravedlnených hodín na škole v priebehu celého školského roka
(zasielanie mesačných hlásení na MsÚ a ÚPSVaR vo Vranove nad Topľou, PZ Vranov
nad Topľou)
• Vyplnenie a odoslanie vstupných dokladov žiakom 8. ročníka prostredníctvom ogramu
Proforient.
Niektoré úlohy z plánu VP neboli zrealizované v dôsledku uzavretia školy z dôvodu nariadenia
vlády SR o prerušení vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca
2020 do 1.6.2020, ktoré bolo zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým
koronavírusom COVID-19
•
•
•
•

Prehľad o rozmiestnení žiakov
končiacich ZŠ k 26.6.2020
Gymnáziá
v okrese
671062
mimo okres
661008
681035
671009

spolu dievč.
Vranov nad Topľou
Gymnázium Cyrila Daxnera, Dr. C. Daxnera
88/3, Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou

9

4

Evanjelické gymnázium, Skuteckého 5, Banská
Bystrica
Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1,
Michalovce
Gymn. sv. J.Zlatoústeho, Lesná 28,
Humenné
S p o l u Gymnáziá

1

1

2

2

1

1

13

8

Zdravotnícke školy
mimo okres
681512
671502
671514

spolu dievč.
Vranov nad Topľou
Stredná zdravot.škola, Masarykova 27,
Michalovce
Str. zdravotnícka škola, Lipová 32,
Humenné
Str. zdravotnícka škola, Sládkovičova 36,
Prešov
S p o l u Zdravotnícke školy

Stredné športové školy
mimo okres
661201
631201

Ekonomické, obchodné
SOŠ

2

1

3

3

1

1

6

5

spolu dievč.
Vranov nad Topľou
Stredná športová škola, Trieda SNP 54, Banská
Bystrica
Stredná športová škola, Staničná 6,
Trenčín
S p o l u Stredné športové školy

2

2

1

0

3

2

spolu dievč.

v okrese
676130
mimo okres
676116

Technické, dopravné
SOŠ
mimo okres
678318
688129
678204

Vranov nad Topľou
Obchodná akadémia, Daxnerova 88, Vranov
nad Topľou
Vranov nad Topľou
Obchodná akadémia, Volgogradská 3,
Prešov
S p o l u Ekonomické, obchodné SOŠ

673707
673068
mimo okres
683007
683027
683049
683046

679400

1

1

11

8

Vranov nad Topľou
SPŠ elektrotechnická, Plzenská 1,
Prešov
SOŠ technická, Kukučínova 23, KošiceJuh
SOŠ polytechnická, Štefánikova 1550/20,
Humenné
S p o l u Technické, dopravné SOŠ

1

0

1

0

2

0

4

0

spolu dievč.
Vranov nad Topľou
SOŠ drevárska, Lúčna 1055, Vranov nad
Topľou
Stredná odborná škola, A. Dubčeka 963/2,
Vranov nad Topľou
Vranov nad Topľou
Stredná odborná škola, Učňovská 5, KošiceŠaca
Stredná odborná škola, Mierová 727,
Strážske
Spoj. škola - SOŠ, Kollárova 17,
Sečovce
Súkr. SOŠ DSA, Komenského 12,
Trebišov
S p o l u SOŠ ostatné

žiak nevyužil termín
mimo okres

7

spolu dievč.

SOŠ ostatné
v okrese

10

6

0

12

5

1

0

2

1

3

2

1

1

25

9

spolu dievč.
Vranov nad Topľou
Žiak nevyužil
termín
S p o l u žiak nevyužil termín
Počet žiakov končiacich ZŠ

1

1

1

1

63

33

Príloha č. 2
Vyhodnotenie interného vzdelávania pedagogických zamestnancov
Vzdelávanie pedagogických zamestnancov prebiehalo externou a internou formou. Externé
vzdelávanie uvedené v bode 1.7.
Interné vzdelávanie sa uskutočňovalo v rámci metodických orgánov. Na škole pôsobili dve
metodické združenia (MZ 1.-4.roč., MZ ŠKD) a osem predmetových komisií (PK SJL, PK CJ,
PK MAT-TECH-INF, PK FYZ, PK DEJ-OBN-ETV- NBV, PK BIO-GEG-CHE, PK TEV,
PK VYV-HUV.
Metodické orgány pracovali podľa vypracovaných plánov, ktoré vychádzali z plánu práce
školy, školského vzdelávacieho programu, IŠkP z analýzy výsledkov výchovnovzdelávacieho
procesu, POP, aktuálnych podmienok školy, vzdelávacích potrieb pedagogických
zamestnancov školy. Harmonogram zasadnutí bol plánovaný na 4 stretnutia. Metodické orgány
plnili riadiacu a organizačnú, kontrolno-hodnotiacu a vzdelávaciu funkciu. Riadili edukačný
proces v jednotlivých predmetoch, prehodnotili tematické výchovno-vzdelávacie plány,
vzdelávacie štandardy, nenásilne včlenili prierezové témy, prvky environmentálnej a globálnej
výchovy, prevencia obezity, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, protidrogovej prevencie,
finančnej gramotnosti, zvýšená pozornosť čitateľskej gramotnosti, šikanovanie žiakov, ochrany
života a zdravia človeka. .
Veľmi často sa využívala vzájomná výmena skúseností pri používaní inovačných foriem
a metód práce, skúseností s používaním IKT a internetom a prácou s edukačnými balíčkami,
práca so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. V rámci MZ a PK sa vypracovali
vstupné a výstupné testy a previerky pre jednotlivé ročníky. Neoddeliteľnou súčasťou práce
bola aj príprava nadaných a talentovaných žiakov, organizácia školských kôl súťaží
a olympiád, exkurzií a vlastivedných zájazdov.
Pre skvalitnenie edukačného procesu a zvýšenia rastu profesijnej orientácie pedagógov sme
využívali štúdium orientované na odborné časopisy, odbornú, pedagogickú a psychologickú
literatúru, vhodné webové stránky..
Členovia MZ, PK sa zúčastňovali metodických zasadnutí organizovaných Metodickým
klubom pri oddelení školstva Mestského úradu vo Vranove nad Topľou. Z našej školy boli 5
pedagógovia vedúci metodických orgánov (biológia, matematika, fyzika, chémia, ŠKD). V
rámci MZ a PK pedagógovia počas mimoriadnej situácie prerušenia vyučovania si navzájom
vymieňali skúsenosti s online pripojením, či stretnutie cez ZOOM , formou videokonferencie.
Aktivity, podujatia a výsledky súťaží boli rozpracované v tabuľke č. 14 a 15.
MZ 1. stupeň
V tomto školskom roku sa pracovalo podľa vopred pripraveného a schváleného Plánu práce
MZ a úlohy z neho vyplývajúce sa priebežne plnili. Metodické združenie učiteľov zasadalo 4krát (september, december, február, jún), na ktorých vyučujúce hodnotili prácu a dosiahnuté
výchovno - vzdelávacie výsledky žiakov v príslušných ročníkoch, hodnotili prácu žiakov
prostredníctvom online vyučovania v čase prerušeného vyučovania v mesiacoch marec až máj.
Navzájom sa informovali o metódach a formách práce, ktoré sa im v práci so žiakmi osvedčili,
hodnotili pozitíva a negatíva dištančného vzdelávania počas karantény.

Vyhodnocovali sme vstupné a polročné testy, navrhovali možnosti zlepšenia výsledkov
žiakov, plánovali rôzne súťaže a akcie, aktívne sme sa zapájali do ponúkaných súťaží.
Priebežne sme preverovali a hodnotili u žiakov dosiahnutú úroveň osvojenia učiva po prebratí
tematického celku, pred každým štvrťročným a polročným klasifikačným hodnotením.
Vypracovali analýzu dosiahnutých výsledkov a prijali opatrenia na odstránenie nedostatkov.
Pri hodnotení a klasifikácii sme dodržiavali metodické pokyny. Riadili sme sa Usmernením na
hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením
vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.
Činnosť MZ sme opätovne zamerali na rozvoj čitateľskej gramotnosti žiakov ako
kľúčovej kompetencie (po osobných skúsenostiach je to najväčší problém žiakov – čítanie
s porozumením). Cieľom bolo osvojiť si metodické postupy rozvíjajúce čitateľskú gramotnosť
tak, aby žiak nadobudol schopnosť spracovať a použiť informácie z literárneho a náučného
textu a vedel tieto informácie použiť v praktickom živote. V tomto smere je aj naďalej žiadúce
diagnostikovať čítanie v dvoch zložkách – technike čítania a porozumenie textu.
Pokračovali sme v rozvoji sociálnych zručností žiakov tak, aby ich vedeli využívať
v kooperatívnej činnosti a spolužití v triede. Bola to nielen úloha hodín etickej výchovy, ale
predovšetkým triednych učiteľov: stanovenie a nácvik pravidiel spolužitia, porozumenie
životným zručnostiam, pravidlá komunity. Skonštatovali sme, že u niektorých žiakov nestačí
výchovné pôsobenie učiteľa, najmä ak nie je jednotný výchovný postup zo strany rodičov,
výchovu zanedbávajú, alebo na ňu nestačia.
Pani učiteľka Demčáková aj v tomto školskom roku pokračovala na hodinách matematiky v
projekte „Múdra sova“ vo 4.A triede.
Na 1.stupni učitelia venovali pozornosť učitelia aj výchove k manželstvu a rodičovstvu,
protidrogovej výchove, environmentálnej výchove, výchove proti intolerancii, dopravnej
výchove, mediálnej výchove, ochrane života a zdravia, regionálnej výchove, tvorbe projektov
a rozvoju prezentačných zručností, osobnostnému a sociálnemu rozvoju, multikultúrnej
výchove.
Zapájali sme sa do rozvojového projektu „Zdravie v školách“, realizovali sme aktivity
a programy na prevenciu civilizačných ochorení, na podporu telesného a duševného zdravia.
Venovali sme pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia v záujme zlepšenia
ich dochádzky a školskej úspešnosti, intenzívne sme spolupracovali s CPPP a P a výchovnou
poradkyňou pri riešení výchovno-vzdelávacích postupov problémových žiakov.
Spolupráca s ŠKD prebiehala na úrovni výchovy a vzdelávania, riešenia vzdelávacích
a výchovných problémov, estetickej úpravy školy a tried.
Aj v tomto roku prebiehala spolupráca s mestskou knižnicou, v ktorej boli realizované
besedy pre žiakov 4. ročníkov so spisovateľkou Zuzanou Kuglerovou.a Janou Štefankovou.
Naďalej sme rozvíjali spoluprácu s MŠ Juh a MŠ Okulka ( aj ostatnými materskými
školami), kde bolo hlavným cieľom zvyšovať úroveň pripravenosti detí na vstup do základnej
školy a tým napomáhať plynulému prechodu z materskej školy do základnej školy.
V predvianočnom období sme pre nich pripravili kreatívne dopoludnie „Vianočné snívanie“,
kde sme s deťmi zdobili medovníčky, vyrábali vianočné gule z papiera, ktoré následne
predškoláci vešali na vianočný stromček a krátkym rozprávaním sme im priblížili históriu
a zvyky Vianoc.

Vytvárali sme podmienky na rozvoj talentovaných žiakov prostredníctvom olympiád,
športových, literárnych, výtvarných, recitačných súťaží. Naďalej sme implementovali do
školského vzdelávacieho programu a tematických výchovno- vzdelávacích plánov Národný
štandard finančnej gramotnosti, Národnú stratégiu globálnej výchovy.
Všetky vyučujúce sa vzdelávali prostredníctvom dostupnej pedagogickej literatúry, v rámci
samoštúdia si obohacovali svoje vedomosti hľadaním nových informácií študovaním webových
stránok, zvyšovali zručnosť pri práci s aplikáciou ZOOM a jej možnosťami.
Ako prebiehalo vyučovanie počas mimoriadnej situácie?
Prvý týždeň boli žiakom zadávané úlohy prostredníctvom Edupage, FB alebo emailom
(podľa možností rodičov). Neskôr boli vytvárané skupiny so stabilným počtom žiakov, ktorí
pracovali podľa pravidelného upraveného rozvrhu nasledovne:
1.ročník: SJL
- 5h
2. ročník: SJL gramatika - 3h
MAT
- 4h
čítanie
- 3h
PRV
- 1h
MAT
- 3h
ANJ
- 1h
PRV
- 1h
ANJ
- 1h
3.ročník: SJL
MAT
PDA
VLA
ANJ

- 4h
- 4h
- 1h
- 1h
- 1h

4.ročník: SJL
MAT
PDA
VLA
ANJ

- 4h
- 3h
-1h
-1h
-2h

Skupiny sa pripájali stále v rovnaký čas, takže žiaci mali v tomto období pevný režim
vyučovania. Čo sa týka obsahu učiva, v každom ročníku bol redukovaný na to najdôležitejšie,
vypustilo sa rozširujúce učivo. Učivo sa podarilo prebrať v súlade s tematickými plánmi pre
jednotlivé ročníky (v každom ročníku je v tematickom pláne aj určitá časová rezerva).
Zásady hodnotenia: Čo sa týka priebežného a koncoročného hodnotenia, riadili sme
sa Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej
prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Na Pedagogickej rade bolo
schválené nasledovné hodnotenie žiakov na konci školského roka:
1.ročník: využívalo sa výlučne slovné hodnotenie vo všetkých hlavných predmetoch, vo
výchovách sa použije termín absolvoval/neabsolvoval.
2., 3. a 4. ročník: pri záverečnom hodnotení sa využije kombinácia klasifikácie a slovného
hodnotenia. Hlavné predmety sa klasifikujú, výchovné predmety budú hodnotené slovom
absolvoval, vrátane informatiky.
Pri priebežnom hodnotení bola rodičom i žiakom poskytovaná konštruktívna spätná väzba,
ktorá pomenúvala chyby a návrhy na ich odstránenie, mala motivačný charakter a zohľadňovala
individuálne možnosti a osobitosti žiaka. Prihliadalo sa aj na individuálne podmienky každého
žiaka.

Vo všeobecnosti boli online vyučovacie hodiny cez aplikáciu ZOOM u rodičov a detí veľmi
vítané, nakoľko im to v značnej miere uľahčilo vzdelávanie detí. Žiaci sa na hodiny veľmi tešili,
pretože sa počuli a videli, lepšie pochopili nové učivo. Čo sa týka foriem a metód využívaných
počas karantény- žiakom boli posielané pracovné listy, powerpointové prezentácie a videá pre
lepšie pochopenie učiva, zábavné online testíky. Žiaci zasielali na kontrolu domáce úlohy,
vypracované cvičenia, videá z čítania, recitácie (prostredníctvom Edupage, FB, Messemgera
emailom...), v prípade potreby boli uskutočňované aj telefonické konz Žiakom boli odporúčané
aj iné zdroje na precvičovanie učiva- vzdelávací portál KOZMIX, Bez kriedy, Datakabinet,
matika.in, gramar.in... Učiteľky vychádzali rodičom a žiakom maximálne v ústrety.
Za pozitívum dištančného vzdelávania považovali učiteľky veľmi vysokú percentuálnu
účasť žiakov (86%) na online hodinách, poctivú domácu prípravu a možnosť individuálneho
prístupu, vzhľadom na nižší počet žiakov v skupinách.
Ako negatívne uviedli učiteľky nedostatočný príjem signálu, ktorý spôsoboval poruchy
zvuku a pripojenia, obmedzené dáta v domácnostiach, niektorým nevyhovoval čas (keďže
rodičia pracovali), viac súrodencov, ktorí tiež potrebovali počítač, obmedzený časový limit
aplikácie (po 40 minútach bolo potrebné znova sa pripojiť), ale aj nedostatočná digitálna
gramotnosť niektorých rodičov a žiakov.
Žiaci, ktorí si neplnili svoje povinnosti, nereagovali na posielané úlohy boli najprv upozornení
triednou učiteľkou a následne, pokiaľ sa problém nevyriešil boli napomenutí aj vedením školy.
V septembri bude ešte potrebné zistiť úroveň vedomostí všetkých žiakov (keďže niektorí do
školy nenastúpili) a následne učivo preopakovať.
Uskutočnené aktivity, výsledky olympiád a súťaží
September: - Schválenie Plánu práce MZ, Plánu spolupráce s MŠ
- Návšteva dopravného ihriska (všetky vyučujúce)
- Kráľovstvo odpadu (4. ročník - Ekorozprávka s pesničkami)
Október:

- Jeseň, pani bohatá - výstavka výrobkov ovocia zeleniny
- Šarkaniáda – dopoludnie pre predškolákov
- Návšteva mestskej knižnice 1.A
- Privítanie prváčikov primátorom mesta

November:

- Plavecký výcvik (3. ročník)
- Freestyle (všetky ročníky)
- ZUMBATOMIC
- Všetkovedko

December:

-Komiksiáda (Vranovské knihodni)
- okresné kolo: 1. miesto- L. Pšeničňáková - 4.A
3. miesto- D. Dančová – 4.A
- Pesničkový Mikuláš
- Vianočné snívanie (vianočné dopoludnie pre predškolákov)

- Pytagoriáda (3.- 4. ročník)
P3- T. Rákocy
P4- J. Pastirčák 4.A
A.Puškárová- 4.A
- Vianočná akadémia , Vianočná burza
Január :

- S kamarátkou ENERGIOU (4. ročník)
- Šaliansky Maťko (školské kolo)
1. miesto: T. Laco 3.C
2. miesto: L. Suszková 3. A
3. miesto: S. Labonová 2.A

Február:

- Karneval

Marec:

- Hviezdoslavov Kubín - školské kolo
POÉZIA:
1.miesto: N. Vnoučková 4.A
2.miesto: P. Jacková 3.A
3.miesto: A. Panák 4. B
A. Baranová 4. A
PRÓZA:

Jún:

1.miesto: L. Pšeničňáková 4. A
2.miesto: E. Mulbauerová 3.C
3.miesto: D. Dančová 4. A

- Klokanko (1. ročník)
- Klokanko (2., 3. a 4.ročník)
- žiaci, ktorí uprednostnili domácu výučbu, vypracovali úlohy online
Pasovanie prvákov za čitateľov knižnice

MZ ŠKD
Zasadnutia MZ boli venované vypisovaniu TK, OS dieťaťa, plánom VVČ, oboznamovali
sme sa s aktualitami odbornej, pedagogickej literatúry, o celoživotnom vzdelávaní, dodržiavaní
psychohygieny počas prestávok, hodnotili spoluprácu s triednymi učiteľkami, ako zvyšovať
čitateľskú gramotnosť a aktivity pri čítaní s porozumením.
Spoločne sme vypracovali námety na rôzne podujatia týkajúce sa ŠKD. Rozdelili sa hlavné
úlohy pre ich plnenie. Rozoberali sa námety na hry a súťaže, na blížiace sa podujatia - Deň
matiek, Moje obľúbené zvieratko, plán práce, pedagogickú dokumentáciu - ich zmeny a
doplnenie, športové popoludnie a dopravná súťaž,
celoklubová akcia v spolupráci
s rodičmi Jánska noc.
Na poslednom zasadnutí sa vyhodnotil plán práce MZ ŠKD, plán práce ŠKD, kontrola
dokumentácie, stav plnenia úväzku, uloženie dokumentácie.
Námety na aktivity v novom školskom roku: práca s problémovými a hyperaktívnymi
žiakmi, príprava na vyučovanie, nové didaktické hry. Plánované úlohy boli splnené.
Tematický výchovno-vzdelávací plán bol rozpracovaný podľa jednotlivých tematických
oblastí výchovy (OV) s témami na jednotlivé mesiace. Plnenie konkrétnych úloh a daných
činností sa zapisovalo do týždenných plánov a triednych kníh.

Hlavná činnosť v ŠKD bola zameraná - príprava na vyučovanie, uspokojovanie a rozvíjanie
záujmov detí v čase mimo vyučovania, na oddychovú a relaxačnú činnosť, a to s ohľadom na
bezpečnosť detí. Pri písaní domácich úloh boli deti vedené k samostatnosti, vychovávateľky
často využívali individuálny prístup.
V tematických oblastiach výchovy si osvojovali žiaci kľúčové kompetencie na úrovni,
zodpovedajúcej ich individuálnym osobnostným možnostiam, ako aj dĺžky pobytu v ŠKD.
V spoločensko-vednej tematickej oblasti sa učili prejavovať úctu k rodičom, učiteľom, pri hrách
v skupine mali možnosť osvojiť si ohľaduplnosť voči spolužiakom, prípadne potrebu pomôcť
zdravotne postihnutým deťom.
Výchovné problémy žiakov sa riešili v spolupráci s triednymi učiteľkami, rodičmi, prípadne
vedením školy.
V pracovno-technickej tematickej oblasti sa rozvíjala tvorivosť detí, formovali sa a rozvíjali
základy manuálnych a technických schopností, návykov a zručností. Deti pochopili význam
techniky ako zložky ľudskej kultúry. Svojimi prácami prispievali k celkovej výzdobe školy a
tried. Najradšej pracovali s papierom, plastelínou, (vystrihovanie, modelovanie, mozaika).
Svoje výrobky prezentovali na nástenke v oddeleniach, kde robili priebežne aj výstavky svojich
prác. Deti si uvedomovali hodnotu vlastne vyrobeného darčeka pre blízkych, a to v októbri
pre starých rodičov, na Vianoce a pre mamy ku Dňu matiek.
V prírodovedno-environmentálnej tematickej oblasti dbali deti na ochranu a tvorbu
životného prostredia. Pravidelne ošetrovali kvety v triedach a vonku.
V esteticko-výchovnej tematickej oblasti počúvaním prísloví, porekadiel, hádaniek a
pranostík, ako aj čítaním rozprávok mali žiaci možnosť spoznať hodnotu ľudovej slovesnosti.
Deti veľmi rady dramatizovali podľa vlastného scenára ukážky rôznych televíznych príbehov.
V telovýchovnej, zdravotnej a športovej tematickej oblasti išlo o pobyt a pohyb detí na
školskom ihrisku, v lesíku na školskom dvore. Pohybovými aktivitami – futbalom, vybíjanou a
inými hrami s loptou deti relaxovali a zároveň rozvíjali svoj športový talent a pohybové
zručnosti. Hygienickými návykmi po hrách a dodržiavaním pitného režimu si žiaci uvedomili
zodpovednosť za svoje zdravie a potrebu správnymi stravovacími návykmi, ako je striedanie
práce s odpočinkom, predchádzať chorobám. Loptové hry a iné súťaživé aktivity viedli deti k
sebahodnoteniu, a hlavne k snahe o hru fair play.
Úlohy tematického výchovno-vzdelávacieho plánu ŠKD boli splnené. Do budúceho
školského roka plánujeme do výchovnovzdelávacej činnosti zaradiť besedy s významnými
osobnosťami, návštevu miestnej knižnice, obnoviť spoločenské hry, športové náradia
a prostriedky (penové loptičky, bedmintonové košíky a pálky, švihadlá).
Samoštúdium členov MZ zamerané na:
- Alexová, Vopel: Nechaj ma, chcem sa učiť sám
- Holeyšovská: Rok ve školní družine
- Mazal: Hry a hraní pohledem ŠVP
- Ondríková: Námety na záujmovú činnosť vo voľnom čase
- Vincejová: Tvorivosť v práci vychovávateľa ŠKD
- Zapletal: Veľká encyklopedie her
- P. Geofrey: Moderní vyučovaní – Praha.
- internetové stránky

-

RAABE: Tvorba školských vzdelávacích programov

PK SJL
Začiatok múdrosti je zbaviť sa pochybnosti. Každý problém je ponúknutá šanca, aby si ukázal,
čo dokážeš.

Vyučujúci SJL počas šk. roka plnili úlohy vyplývajúce z PPŠ 2019/2020 a úlohy a ciele
tematických výchovno-vzdelávacích plánov ŠVP.
Žiaci postupovali podľa učebníc v rámci SJL, ktorých obsah korešponduje so štátnym
vzdelávacím programom.
Zapojili sme sa a pripravili žiakov do súťaží aj rôznych aktivít organizovaných okresnou
knižnicou, Centrom voľného času a Hornozemplínskym osvetovým strediskom vo Vranove nad
Topľou.
Plnili sme úlohy vyplývajúce z projektov – Enviromentálna výchova, Škola podporujúca
zdravie, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Národný program boja proti drogám, Národný
program prevencie obezity, Národný plán k ľudským právam – predchádzanie foriem
diskriminácie, rasizmu...iným prejavom intolerancie, výchova k humanizmu, Finančná
gramotnosť a pod.
Všetci vyučujúci SJL počas roka sa snažili pestovať lásku k materinskému jazyku,
rozvíjať komunikačné schopnosti a zručnosti rôznymi zaujímavými formami a metódami na
vyuč. hod. ( rozvíjanie kreativity, riešenie problémových úloh, vypracovávanie projektov,
diskusie, besedy o knihách, didaktické hry, dramatizácia prozaických diel a pod...) Uplatňovali
sme medzipredmetové vzťahy, realizovali sa aj hodiny so žiackymi i nami vytvorenými
PowerPointovými prezentáciami. Na hodinách literatúry sme hovorili o rodine, o hodnotách
života, o kladných a záporných vlastnostiach...
Zvýšenú pozornosť sme venovali talentovaným žiakom, ktorých sme pripravovali na rôzne
súťaže, ale aj slaboprospievajúcim, u ktorých sme hľadali dôvody neúspechu a súčasne
spôsoby motivácie či možnosti jednoduchšieho výkladu.
Počas školského roka sa naša PK stretla na 3 oficiálnych zasadnutiach. Zúčastnili sme sa aj
2 okresných zasadnutí PK. Na 1. zasadnutí sme sa v HzK vo Vranove nad Topľou zúčastnili
workshopu s autorkou p. S. Kubíkovou, ktorá svojou knihou „Krotitelia displejov“ hľadá
spôsoby, ako nad digitálnym svetom udržať u detí kontrolu. Jarné zasadnutie okresného PK
SJL sa uskutočnilo v ZŠ Bernolákova ul. – v školskej knižnici vo Vranove nad Topľou
s lektorkou PhDr, PaedDr. Slávkou Džačkovskou PhD., MBA, ktorá prednášala na tému
„Metódy a formy práce podporujúce rozvoj gramotnosti, myslenia a kreativity žiakov v škole
– pri príležitosti Dňa materinského jazyka.“
Vstupné a výstupné previerky, diktáty, Komparo, Testovanie 9 2019/2020
určení vyučujúci pripravili pre jednotlivé ročníky vstupné diktáty a vstupné písomné previerky,
ktorých realizácia prebiehala do polovice októbra. V 5. ročníku následne vyučujúci SJL urobili
analýzu vstupného diktátu a vstupnej previerky spoločne s vyučujúcimi 1. stupňa, aby touto
spätnou väzbou boli informovaní o dosiahnutých výsledkoch, poprípade aj nedostatkoch pri
prechode z 1. stupňa na 2. stupeň.
o Vstupný diktát: 5.A – 3,15; 5.B – 2,76; 5.C – 3,14

§
§
§
§

o Vstupná previerka: 5.A – 2,59; 5.B – 2,36; 5.C – 2,09
počet predpísaných diktátov nebol splnený kvôli uzatvoreniu školy (pandémia COVID19)
žiaci 9. roč. sa zapojili 14.11.2019 do cvičného testovania Komparo 2019
Testovanie 9 sa tohto roku neuskutočnilo (nariadenie vlády – pandémia COVID-19).
Žiaci boli prijatí na stredné školy na základe dosiahnutých výsledkov v jednotlivých
ročníkoch na ZŠ.
žiaci 5. ročníka 20.11.2019 absolvovali Testovanie 5

1. Súťaže
§
§
§
§
§

Olympiáda zo SJL (šk.kolo) sa uskutočnilo šk. kolo OSJL. Zúčastnilo sa ho na základe
dobrovoľnosti 26 žiakov 8. a 9. ročníka. Po absolvovaní 3 disciplín porota vyhodnotila
ako víťaza Filipa Dzurianina (9.), ktorý sa na okresnom kole umiestnil na 7. mieste.
Šaliansky Maťko J.C. Hronského: Okresné kolo
3. kategória: 1. miesto – Viktória Karjanská (6.a)
Krajské kolo: – 3.miesto
Hviezdoslavov Kubín: okresné kolo sa neuskutočnilo (pandémia COVID-19)
Štúrov Zvolen: okresné kolo sa neuskutočnilo (pandémia COVID-19)
Prečo mám rád slovenčinu – poslaných 5 prác
ocenenie: Leóna Tóthová (9.b)

2. Aktivity
§

Vyučujúci SJL spolupracovali na príprave programu na vianočnú akadémiu školy, ktorá
sa uskutočnila 19.12.2019 v MsDK vo Vranove nad Topľou.

§

Jazykovo-literárne aktuality – v decembri bola odvysielaná v školskom rozhlase relácia
s tematikou vianočných sviatkov (pripravila Šustová).

§

26.2.2020 – beseda s režisérom a hercom p. Jenčom – Klad (Kladzianske divadlo) beseda pre prvý stupeň a piaty ročník bola spojená aj s predajom kníh

§

Rozvoj čitateľskej gramotnosti: v rámci zvyšovania úrovne čítania a záujmu oň, bol
vypracovaný plán hodín zážitkového vyučovania:
ü hodiny literárnej výchovy vyučujúce venovali aj 145. výročiu narodenia Jozefa
Gregora Tajovského a 110. výročiu narodenia Margity Figuli (PowerPointové
prezentácie; celoročné nástenné noviny)
ü kvôli pandémii neboli zrealizované divadelné predstavenia v DJZ v Prešove ani
v Bábkovom divadle v Košiciach; nekonala sa ani exkurzia Po stopách národnej
minulosti MS – Martin, Liptovský Mikuláš; neuskutočnilo sa ani netradičné
vyučovanie SJL – Týždeň mozgu.

§

Detský čin roka: všetci vyučujúci SJ a L sa aktívne zapojili so všetkými triedami do
vyhodnotenia.

§

Aktualizácia nástenných novín: priebežná - k jednotlivým výročiam spisovateľov
a básnikov, informačná – o dosiahnutých výsledkoch v umeleckých súťažiach,
motivačno-výchovná – výstava ocenených prác žiakov; jazykové okienko

§

Aktuálne informácie o práci SJ a L boli pravidelne sprostredkované na nástenných
novinách, na školskom webe, v školskom rozhlase, v okresnej tlači.
Ako prebiehalo vyučovanie počas mimoriadnej situácie?

§

Práca vyučujúcich počas tzv. domáceho vyučovania: Počas týždňov domáceho
vyučovania v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia
COVID 19 vyučovanie prebiehalo vo všetkých ročníkoch II. stupňa formou dištančného
korešpondenčného systému zasielania nového učiva a overovania jeho zvládnutia v
domácich podmienkach prostredníctvom cvičení, samostatných prác a domácich úloh.
Aktivity jednotlivých žiakov boli kontrolované a vyhodnocované, spätná väzba sa
realizovala mailom, cez EduPage či Messenger. Väčšina detí reagovala systematicky a
včas, pravidelne dokazovali svoju domácu prípravu. Žiaci, ktorí nepracovali, boli
niekoľkokrát upozornení a motivovaní k aktívnej spolupráci.
V jednotlivých ročníkoch boli prebrané tieto tematické okruhy:
Slovenský jazyk
5. ročník: prídavné mená, slovesá; opis (statický i dynamický); jednovýznamové a
viacvýznamové slová, synonymá, antonymá, homonymá; odvodzovanie a delenie slov;
spisovný jazyk a nárečia
6. ročník: slovesá, príslovky, citoslovcia; priama reč; dynamický opis; syntax – podmet,
prísudok, zhodný prívlastok, prisudzovací sklad, jednoduchá veta holá a rozvitá,
jednoduché súvetie
7. ročník: slovesá, zámená, spojky, citoslovcia; syntax – podmet, prísudok, zhodný
prívlastok, predmet, príslovkové určenie, viacnásobný vetný člen, jednočlenná a
dvojčlenná veta, prisudzovací a priraďovací sklad
8. ročník: úvaha; výťah a konspekt; syntax – podmet, prísudok, predmet, príslovkové
určenie, zhodný a nezhodný prívlastok, prístavok, priraďovacie a podraďovacie
jednoduché súvetie
9. ročník: zápor v slovenčine; súdržnosť textu; náučný, administratívny, publicistický
a hovorový štýl (odborný opis, úradný list, životopis); náuka o jazyku a členenie
jazykovedy; spisovný a nespisovný jazyk; syntax – prístavok, jednoduchá veta a
jednoduché súvetie
Literatúra:
5. ročník: povesti, legendy, komiks, encyklopédie
6. ročník: báje, príbehy zo života detí, dobrodružná a detektívna literatúra, dráma –
rozhlasová hra
7. ročník: detský hrdina v literatúre, dobrodružná, fantasy a detektívna literatúra,
western a robinsonáda, dráma – film
8. ročník: sci-fi literatúra, denník, literatúra faktu
9. ročník: svetová literatúra, generačný román, literatúra pre mládež, dievčenský
román, denník, dráma – tragédia, komédia, muzikál

§
§

Vzdelávanie učiteľov SJL
Učitelia SJL pravidelne sledovali aktuálne informácie na webových stránkach s cieľom
využiť a zakomponovať tieto informácie do vyučovacieho procesu na hodinách SJL

§
§
§
§

využívanie zborovne a datakabinetu
využívanie virtuálnej knižnice
výmena informácií s kolegami iných základných škôl
samoštúdium odbornej literatúry: Ivor Ripka – Mária Imrichová – Základy slovenskej
lexikológie
Eva Beránková – Tvorivá hra jako cesta k
pochopení literárního díla
Dobrá škola – časopis

Požiadavky na šk. rok 2020/2021
§
§
§

pravidelne raz za šk. rok organizovať návštevu divadelného predstavenia v Prešove či v
Košiciach pre žiakov 1.-9. ročníka
pokračovať v tradícii organizácie literárnej exkurzie (Po stopách MS)
navýšiť týždenný počet vyučovacích hodín SJL v siedmom ročníku zo 4 na 5

Práca vyučujúcich SJL počas tzv. domáceho vyučovania
Počas týždňov domáceho vyučovania v dôsledku mimoriadnej situácie v súvislosti
s pandémiou ochorenia COVID 19 vyučovanie prebiehalo vo všetkých ročníkoch II. stupňa
formou dištančného korešpondenčného systému zasielania nového učiva a overovania jeho
zvládnutia v domácich podmienkach prostredníctvom cvičení, samostatných prác a domácich
úloh. Aktivity jednotlivých žiakov boli kontrolované a vyhodnocované, spätná väzba sa
realizovala mailom, cez EduPage či Messenger. Väčšina detí reagovala systematicky a včas,
pravidelne dokazovali svoju domácu prípravu. Žiaci, ktorí nepracovali, boli niekoľkokrát
upozornení a motivovaní k aktívnej spolupráci.
V jednotlivých ročníkoch boli prebrané tieto tematické okruhy:
Slovenský jazyk:
5. ročník: prídavné mená, slovesá; opis (statický i dynamický); jednovýznamové
a viacvýznamové slová, synonymá, antonymá, homonymá; odvodzovanie a delenie slov;
spisovný jazyk a nárečia
6. ročník: slovesá, príslovky, citoslovcia; priama reč; dynamický opis; syntax – podmet,
prísudok, zhodný prívlastok, prisudzovací sklad, jednoduchá veta holá a rozvitá, jednoduché
súvetie
7. ročník: slovesá, zámená, spojky, citoslovcia; syntax – podmet, prísudok, zhodný prívlastok,
predmet, príslovkové určenie, viacnásobný vetný člen, jednočlenná a dvojčlenná veta,
prisudzovací a priraďovací sklad
8. ročník: úvaha; výťah a konspekt; syntax – podmet, prísudok, predmet, príslovkové určenie,
zhodný a nezhodný prívlastok, prístavok, priraďovacie a podraďovacie jednoduché súvetie
9. ročník: zápor v slovenčine; súdržnosť textu; náučný, administratívny, publicistický
a hovorový štýl (odborný opis, úradný list, životopis); náuka o jazyku a členenie jazykovedy;
spisovný a nespisovný jazyk; syntax – prístavok, jednoduchá veta a jednoduché súvetie

Literatúra:
5. ročník: povesti, legendy, komiks, encyklopédie
6. ročník: báje, príbehy zo života detí, dobrodružná a detektívna literatúra, dráma – rozhlasová
hra
7. ročník: detský hrdina v literatúre, dobrodružná, fantasy a detektívna literatúra, western
a robinsonáda, dráma – film
8. ročník: sci-fi literatúra, denník, literatúra faktu
9. ročník: svetová literatúra, generačný román, literatúra pre mládež, dievčenský román,
denník, dráma – tragédia, komédia, muzikál
PK CJ
Predmetová komisia v školskom roku pracovala a plnila priebežne úlohy vyplývajúce z
inovovaného ŠkVP a ŠVP.
Učitelia cudzích jazykov podporovali všestranný rozvoj žiakov, sociálny, emocionálny aj
osobnostný, trénovali jazykové činnosti receptívnym a produktívnym spôsobom. Rozvíjali
interkultúrnu kompetenciu aj medzipredmetové vzťahy.
Vytvárali sme podmienky pre talentovaných žiakov a zapájali sme ich do olympiád a súťaží,
ale zároveň sme sa venovali slaboprospievajúcim žiakom individuálnou a skupinovou formou.
Vo vyučovacom procese sme využívali inovatívne formy, iTools, doplnkové materiály
a internet s cieľom rozvíjať komunikačné zručnosti a zatraktívniť učenie sa cudzieho jazyka.
Do vzdelávania sme začleňovali témy globálnej, multikultúrnej výchovy vlasteneckú,
protidrogovú, zdravotnú, environmentálnu a prvky finančnej gramotnosti. Aj v tomto školskom
roku sme sa zamerali na podporu čitateľskej gramotnosti. Žiaci si mohli sami otestovať úroveň
čítania a podľa toho si vybrať vhodnú čítanku alebo časopis.
Tradične sme pre žiakov pripravili konverzačný kurz s anglickým lektorom Active English
Week.
Konali sa tri oficiálne zasadnutia PK. Neoficiálne zasadnutia sa konali podľa potreby
priebežne počas celého roka. Stretnutia boli zamerané na organizáciu akcií počas roka, prípravu
žiakov na súťaže a vzájomnú výmenu skúseností počas dištančného vzdelávania. Členovia PK
sa zúčastňovali seminárov, webinárov a metodických podujatí.
Výsledky súťaží a olympiád
Olympiáda v anglickom jazyku – školské kolo
kategória 1A
Damián Tkáč IV. A - 1. miesto
Jaroslav Kusy VII.C - 2. miesto
Tomáš Balický VI.A - 3. miesto

kategória 1B
Lukáš Dravecký IX. A - 1. miesto
Daniel Gregus VIII.B - 2. miesto
Matěj Fober VIII.B
- 3. miesto
kategória 1C
Sara Titková VIII. C - 1. miesto
Olympiáda v anglickom jazyku – obvodové kolo
Damián Tkáč IV.A v kategórii 1A - 4. miesto
Lukáš Dravecký IX. A v kategórii 1B - 2. miesto
Olympiáda v anglickom jazyku – krajské kolo
Sara Titková VIII. C sa v silnej konkurencii bilingválnych žiakov v kategórii 1C
umiestnila na 4. mieste
Ruské slovo – krajské kolo
Daniel Kozák VI. B – 1. miesto za prednes poézie
Ruské slovo – celoslovenské kolo
Daniel Kozák VI. B – 3. miesto
Uskutočnené aktivity
Z iniciatívy Rady Európy sa každoročne oslavuje Európsky deň jazykov. S cieľom vzbudiť
záujem a podporiť štúdium cudzích jazykov sme sa pri tejto príležitosti zapojili do európskej
výzvy s názvom Secret Agents. Žiaci si vyskúšali prácu tajných agentov a plnili zaujímavé
úlohy v rôznych jazykoch. Na záver všetci žiaci dostali účastnícke certifikáty.
Našu školu navštívil kapitán britského kráľovského loďstva pán Keith Clements. So žiakmi
II. stupňa besedoval o svojich jedinečných zážitkoch a skúsenostiach.
Pri príležitosti Svetového dňa pozdravov A. Sotáková pripravila zaujímavé aktivity pre
žiakov II. stupňa.
Pripravili sme pre žiakov tradičný jazykový kurz v rozsahu 18 vyučovacích hodín pod
vedením lektora Davida Schofielda, riaditeľa agentúry SIDAS s názvom Active English Week,
v ktorom si žiaci mohli zdokonaľovať komunikačné zručnosti a získať tak neoceniteľnú
skúsenosť jazykového kontaktu s „native speakerom“.
Nacvičili sme so žiačkami siedmeho ročníka škótskú novoročnú pieseň Auld Lang Syne
s ktorou vystúpili na Vianočnej akadémii.
Vydavateľstvo Oxford University Press vytvorilo pútavý projekt - Time capsule 2000/2020.
Úlohou žiakov bolo otvoriť časovú kapsulu, ktorú vytvorili žiaci v roku 2000 a porovnať ako
sa zmenil život a ľudské hodnoty počas uplynulých 20 rokov. Do tohto medzinárodného
projektu sa aktívne zapojilo aj 27 žiakov našej školy.
V roku 2020 si pripomíname 150.výročie úmrtia jedného z najvýznamnejších britských
spisovateľov Charlesa Dickensa. A. Hrešková si pre žiakov pripravila rôzne čitateľské aktivity,

z ktorých sa podarilo uskutočniť len časť. Dôvodom bolo prerušenie vzdelávania počas
koronakrízy.
Aby sme podporili návrat k písanému slovu a posilnili tak čitateľskú gramotnosť, naďalej
sme rozširovali knižnicu s anglickou literatúrou. Aj vďaka finančnej podpore Rodičovskej rady
sme zadovážili 12 nových anglických čítaniek rôznej úrovne. Okrem toho sme objednali pre
žiakov I. a II. stupňa 20 časopisov. RR pre žiakov 3. – 5. ročníka, Gate pre 6. – 7. ročník
a Bridge pre 8. - 9. ročník. Aj počas dištančného vzdelávania mali žiaci prístup ku úrovňovým
čítankam. Oxford Learners Bookshelf nám ponúkol 148 online kníh. Vydavateľstvo Bridge
v období karantény tiež sprístupnilo pre všetkých žiakov časopisy RR, GATE a BRIDGE
v online forme. Navyše aj časopis PLAY pre žiakov prvého stupňa.
Počas dištančného vzdelávania bola vyhlásená čitateľská súťaž o najlepšieho čitateľa. Žiaci
za každú prečítanú online knihu dostali certifikát s údajmi o počte prečítaných slov a čase
strávenom pri knihe. Najvyšší počet slov 56 000 - 13 kníh prečítala žiačka VIII. C Lenka
Hardoňová a stala sa tak nekorunovanou „Kráľovnou anglických čitateľov“.
Počas školského roka fungovali tri jazykové krúžky. A. Hrešková pracovala so žiakmi I.
stupňa – Angličtina hrou a aj so žiakmi II. stupňa - Angličtina inak.
G. Borošová viedla krúžok Anglická čitáreň.
Vzdelávanie učiteľov
Postupne zavádzame učebnice Let’s Explore, Explore Together a Project Explore,
učitelia sa oboznamovali s novými metodickými príručkami, testami a s novými didaktickými
pomôckami.
Metodické príručky Let’s Explore, Explore Together a Project Explore,
Sledovali tiež nové informácie na webových stránkach:
https://www.teachingenglish.org.uk/article/onestopenglish - pracovné materiály
https://elt.oup.com – pracovné materiály a online programy na výučbu
http://www.britishcouncil.org/kids – pracovné materiály a online programy na výučbu
https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/home/main.html - online knižnica
https://www.macmillanenglish.com/sk/for-students/story-time-with-carol-youtube
videa s autorkou učebníc
https://www.bridge-online.cz/sk/gate/ - online časopisy, metodické materiály
Učitelia sa zúčastňovali seminárov, webinárov a metodických podujatí organizovaných
v spolupráci s vydavateľstvami Oxford University Press, Pearson, British Council, Macmillan,
Raabe a Edupage.
Ako prebiehalo vyučovanie počas mimoriadnej situácie?
Predmet Anglický jazyk bol na dištančné vzdelávanie dobre pripravený. Učebnice
a pracovné zošity z vydavateľstva Oxford University Press majú už niekoľko rokov aj online
formu. Dokonca vznikol priestor na využitie takých zdrojov, na ktoré nebol čas pri prezenčnej
forme výučby.
Vyučovalo sa podľa rozvrhu hodín. Od 16.4. sa časová dotácia zredukovala na jednu
vyučovaciu hodinu pre prvý stupeň a dve hodiny pre druhý stupeň + hodina na spätnú väzbu
a slovné hodnotenie.

Zamerali sme sa hlavne na čítanie a počúvanie s porozumením. V tom nám boli veľmi
nápomocné vydavateľstvá učebníc a časopisov. Oxford University Press ponúklo žiakom 148
titulov online úrovňových čítaniek a audiokníh zdarma. Bridge, vydavateľ časopisov zase
sprístupnil štyri časopisy rôznych úrovní aj pre žiakov, ktorí si ich nepredplatili. Ich súčasťou
boli aj nahrávky a pracovné listy.
Spôsob komunikácie:
Onlinepractice – pracovný zošit obsahuje slovnú zásobu, gramatiku, skills, zvukové cvičenia,
Žiak vidí svoj progres a učiteľ môže sledovať progres každého žiaka aj celej triedy.
V online učebnici sú dostupné okrem textov komiksy, videá, zvukové nahrávky a hry.
Edupage – vytváranie prezentácií, vytváranie cvičení a testov pre žiakov (spätná väzba a slovné
hodnotenie)
online vyučovanie cez Zoom
SMS a MMS správy, e-mailová komunikácia, Messenger, WhatsApp, Viber, a telefonický
kontakt
Zdroje:
Učebnica ANJ Let´s Explore 1 + Pracovný zošit, Metodická príručka
Učebnica ANJ Explore Together 1, 2 + Pracovný zošit, Metodická príručka
Učebnica ANJ Project Explore 1 + Pracovný zošit, Metodická príručka
Učebnica ANJ Project 2,3,4,5 + Pracovný zošit, Metodická príručka
https://www.oxfordlearnersbookshelf.com/home/main.html
https://www.macmillanenglish.com/sk/for-students/story-time-with-carol
https://elt.oup.com/teachersclub/?cc=sk&selLanguage=sk&mode=hub
https://www.teachingenglish.org.uk/article/onestopenglish
https://elt.oup.com http://www.britishcouncil.org/kids
https://www.bridge-online.cz/sk/gate/
Prebraté tematické celky:
1. ročník – 3. Farma 4. Rodina 5. Jedlo
2. ročník - 4. Krokodílie slzy 5. Princezná a žaba
3. ročník - 4. Oblečenie 5. Na pláži
4. ročník – 4. Divoké zvieratá 5.Kempovanie
5. ročník - 4. Šport 5. Cestovanie
6. ročník – 4. Jedlo a nápoje 5. Moja krajina
7. ročník – 4. Mestá 5. Zážitky
8. ročník – 4. Hrdinovia 5. Naše životné prostredie
9. ročník – 4. Médiá 5. Kupovanie a predávanie
Prínos:
Prostredníctvom dištančného vzdelávania sa preukázala zodpovednosť a samostatnosť
niektorých žiakov.
Vyspelí žiaci (resp. deti zodpovedných rodičov) nadobudli cenné schopnosti samostatnej práce
a časového manažmentu.

Rozvoj čitateľskej gramotnosti, pozitívne reakcie žiakov na online úrovňové čítanky.
Obrovská pomoc v Edupage, ktorá bola výborne pripravená na zvládnutie tejto situácie
a priebežne flexibilne prispôsobovala stránku požiadavkám od učiteľov.
Online vyučovanie cez Zoom pomohlo žiakom pri výklade nového učiva, nácviku správnej
výslovnosti, počas hodín prebiehala vzájomná komunikácia.
Nevýhody:
Vyučovania sa nemohli zúčastniť žiaci bez internetového pripojenia alebo takí, ktorí nemajú
v domácnosti vhodný počítač (výkon, software, kamera, slúchadlá...).
Takáto forma vyučovania je veľmi náročná najmä pre slabších žiakov.
Prekrývanie hodín so súrodencami alebo homeoffice rodičov.
Nekontrolovateľnosť samostatného vypracovania úloh žiakmi, odpisovanie, cudzia pomoc.
Nezáujem zo strany mnohých rodičov o vyučovací proces a nezáujem plniť si povinnosti zo
strany mnohých žiakov.
Príprava materiálov, ale hlavne proces hodnotenia bol časovo náročný. Vyžadoval neustále
prehliadanie, čítanie a hodnotenie prác.
V neposlednom rade hodiny strávené pred monitorom počítača nepriaznivo vplývajú na zrak aj
držanie tela a môžu spôsobovať ďalšie zdravotné komplikácie, tak u žiakov ako aj učiteľov.
Počas online vyučovania chýbal hlavne OSOBNÝ KONTAKT učiteľa a žiaka v škole.
Dištančné vzdelávanie - Nemecký jazyk
Úlohy som zadávala žiakom cez edupage, pričom som vytvárala pwp prezentácie zamerané na
výklad učiva, príklady použitia preberaného učiva, cvičenia na precvičenie.
Od 17.4. prebiehalo vyučovanie nemeckého jazyka cez aplikáciu Zoom vo všetkých ročníkoch
1x týždenne.
Spätná väzba – žiaci mi odosielali vypracované cvičenia na edupage, mail, počas vyučovania
cez zoom sme komunikovali priamo počas videokonferencie
Prebraté učivo:
- v 7. ročníku dokončenie 6. lekcie a polročné opakovanie – Témou lekcie bol voľný čas,
z gramatiky použitie modálnych slovies musieť, mať rád, môcť/vedieť, vyjadrenie dennej doby,
času
- 8. ročník dokončenie 12. lekcie zameranej na cestovanie, z gramatiky použitie predložiek mit
a zu, časovanie slovies jazdiť, ísť a prísť, osobné zámená v akuzatíve
- 9. ročníku dokončenie 17. lekcie zameranej na letné prázdniny, z gramatiky použitie
minulého času so slovesom sein a haben
Výhody:
-

osobnejší kontakt a možnosť konverzácie v cudzom jazyku cez aplikáciu Zoom
zadávanie online úloh a testov v edupage

Nevýhody:
-

problém s technickým vybavením
nezáujem žiakov
slabá komunikácia s niektorými žiakmi

Odporúčania:
-

zistiť v septembri aktuálny stav vedomostí žiakov
venovať sa precvičovaniu a opakovaniu učiva

PK FYZ
PK plnila úlohy, ktoré jej vyplývali z plánu práce školy a plánu práce PK, ktorý bol
schválený na jej prvom zasadnutí. Členovia komisie sa zúčastnili dvoch metodických podujatí
pre učiteľov fyziky, organizovanom predmetovou komisiou fyziky pri Školskom úrade vo
Vranove nad Topľou
Na novembrovom stretnutí PK sme postupovali v súlade s programom podujatia. Stretnutie PK
sa nieslo v réžii pracovníkov z vydavateľstva TAKTIK, ktorí nám zaujímavou formou priblížili
svoj nový produkt, ktorý zavádzajú do praxe. Jednalo sa o interaktívnu pomôcku pre učiteľov
fyziky, ktorú môžu učitelia používať na hodinách ako spestrenie, motiváciu, diagnostiku ale aj
ako samostatný prostriedok v expozičnej časti hodiny. Táto pomôcka sa stretla s pozitívnym
ohlasom zúčastnených. V ďalšej časti sme zhodnotili školský rok povedali sme si pozitívnych aj
negatívnych skúsenostiach a navrhli riešenia na zlepšenie vyučovania fyziky a informatiky na ZŠ.
Venovali sme sa tvorbe didaktický ch testov a oboznámili sme sa s Inovatívnym ŠVP pre 8.ročník
ZŠ. Zhodli sme sa na tom, že okrem dotácie tam neupravili nič podstatné.
Medzi hlavné úlohy členov PK patrila výmena vzájomných skúseností pri používaní rôznych
foriem a metód práce, skúseností s používaním IKT vo vyučovaní, s prácou s edukačnými
balíčkami a interaktívnou tabuľou a jej využití na hodinách fyziky a informatiky.
Neoddeliteľnou súčasťou práce učiteľov bola aj príprava nadaných a talentovaných žiakov na
olympiády a súťaže. V tomto školskom roku sme nemali zastúpenie, vzhľadom na neadekvátne
úlohy zostavené organizátorom FO.
Opatrenia na zlepšenie výsledkov:
- vyhľadávať talenty a individuálne sa venovať talentovaným žiakom
- žiakom s informatickým myslením venovať viac času, venovať sa im aj na počítačových
krúžkoch
- zorganizovať školské kolo fyzikálnej olympiády vo väčšom rozsahu – zapojiť viac žiakov
z jednotlivých ročníkov
Komunikácia a spätná väzba so žiakmi a rodičmi prebieha pomocou EduPage, Facebook
Messenger, sms správy, mail. neboli žiadne výhrady od rodičov.

PK MAT-TCHV-INF
PK pracovala v sekciách : Matematika – zodpovedná p. Filičková
Technika – zodpovedná p. Babjaková
Informatika – zodpovedný p. Sabol
Zasadala celkovo 3- krát a plnila úlohy, ktoré jej vyplývali z plánu práce školy a plánu práce
PK, ktorý bol schválený na jej prvom zasadnutí. Mimoriadne zasadala počas mimoriadneho
vyučovania vyvolaného koronakrízou. Členovia komisie- vyučujúci matematiky a informatiky
sa vzhľadom na situáciu s koronavírusom zúčastnili len jedného metodického podujatia pre
učiteľov matematiky a informatiky organizovanom predmetovou komisiou matematiky a
informatiky pri Školskom úrade vo Vranove nad Topľou.
PK sa v spolupráci s vedením školy podieľala na príprave a hodnotení vstupných
previerok z matematiky v jednotlivých ročníkoch II. stupňa, väčšiu pozornosť venovala
výsledkom vstupných previerok v 5.roníku, príprave na Testovanie 5 a Testovanie 9.
PK vypracovala iŠkVP a TVVP pre matematiku v 9. ročníku, iŠkVP a TVVP
pre predmet technika a informatika v 9. ročníku.
Medzi hlavné úlohy členov PK patrila výmena vzájomných skúseností pri používaní
rôznych foriem a metód práce, skúseností s používaním IKT vo vyučovaní, s prácou
s edukačnými balíčkami a interaktívnou tabuľou a jej využití na hodinách matematiky
a techniky a informatiky. Mimoriadnu pozornosť venovala dištančnej forme vzdelávania, ktorá
súvisela s krízovou situáciou spôsobenou šírením ochorenia COVID-19 a prerušením
vyučovania v školách, ale aj úprave obsahu vzdelávania.
Príprava nadaných a talentovaných žiakov a účasť na obvodných súťažiach bola taktiež
ovplyvnená koronakrízou. Uskutočnili sa školské kolá Pytagoriády, matematickej a technickej
olympiády vo všetkých kategóriách. Obvodné kolá matematickej olympiády boli uskutočnené
len v kategóriách Z5 a Z9, technickej olympiády vo všetkých kategóriách. Obvodné kolá
Pytagoriády sa nekonali v žiadnej kategórii. Súťaž Matematický klokan sa konala písomnou aj
online formou.
Vyhodnotenie súťaží:
Matematická olympiáda: školského kola sa zúčastnilo 56 žiakov. Úspešní riešitelia školského
kola postúpili na obvodové kolo. Výsledky obvodového kola MO:
5.ročník: Juraj Pastirčák 4.A – 2. miesto – vyučujúca p. Demčáková
6. ročník : nekonal sa
7. ročník: nekonal sa
9 ročník: nezúčastnil sa ani jeden žiak
Pytagoriáda:
Školského kola sa zúčastnilo 72 žiakov. Obvodové kolo sa nekonalo.
Aj tento školský rok sa naši 35 žiaci zapojili do medzinárodnej súťaže
Matematický klokan. Výsledky zatiaľ neboli zverejnené.
V tom školskom roku sa zapojili
do korešpondenčnej súťaže Malynár.

žiaci

Juraj

Pastirčák,

Doľacká

a Harviľák

Žiaci Patrícia Slivková, Sara Titková, Timotej Titko. Erik Olach zúčastnili matematickej
a prírodovednej súťaže Lomihlav, ktorá sa konala v Košiciach.
Technická olympiáda
Okresné kolo:
Pavol Bezek – 5. m – vyučujúca p. Filičková
Vladimír Boguský, Jakub Červeňák – 6.m - vyučujúca p. Filičková
Informatika
V tomto školskom roku sa zúčastnilo 33 žiakov súťaže iBobor, z ktorých bolo úspešných
10 riešiteľov.
Učitelia deviateho ročníka sa podieľali na príprave žiakov 9. roč. na Testovanie 9, ako aj na
príprave žiakov na prijímacie pohovory. Súčasťou prípravy bol skúšobný projekt testovania
pod názvom Komparo.
Testovanie 9 sa kvôli koronakríze neuskutočnilo .
Testovanie 5 z matematiky žiaci zvládli s priemernou úspešnosťou 63% (oproti minulému
školskému roku 54,7 %), celoštátny priemer bol 63,4%
PK venovala značnú pozornosť aj práci so žiakmi z menej podnetného prostredia
a žiakom s výchovno-vzdelávacími problémami. Odbornú pomoc jej poskytla CPPP.
Opatrenia na zlepšenie výsledkov:
-

vyhľadávať talenty a individuálne sa venovať talentovaným žiakom
zvýšiť záujem žiakov o matematické krúžky
zapojiť žiakov do súťaže v programovaní Codu Cap a Office Aréna
na hodinách využívať formy projektového vyučovania a zamerať sa na využitie
a uplatnenie vedomostí v praxi
rozšíriť zručnosti o online formy vzdelávania

Zhodnotenie iŠkVP 9. ročník
Matematika:
Vzhľadom na to, že aj vzdelávací systém na Slovenku bol poznačený koronakrízou, bolo
by vhodné zamýšľať sa nad redukciou učiva 9.ročníka. Navrhujeme preradenie tematického
celku „Mocniny a odmocniny“ do učiva 8.ročníka – aj kvôli nadväznosti pri vyjadrení obsahu
kruhu (vzťah na výpočet obsahu kruhu a kruhového výseku sa opiera o znalosť druhej mocniny)
Technika
Predmet Technika zo vzdelávacej oblasti „Človek a svet práce“ sa vyučoval v časovej
dotácii 1 hodiny týždenne. Tematický výchovno-vzdelávací program sa plnil podľa plánu. Je
malý priestor na praktické činnosti, väčšina učiva je skôr v teoretickej a informatívnej rovine.

Informatika
Časová dotácia predmetu vyhovuje, je treba upraviť obsah niektorých tematických celkov.
Bolo by vhodné prehodnotiť obsah učiva v jednotlivých ročníkoch
vzhľadom
na podmienky dištančného vzdelávania.
Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie (16.3 - 30.6.2020)
Obsah
vzdelávania
matematiky
v období
od
16.3–30.3.2020
bol
vo všetkých ročníkoch 5.-9. zredukovaný o rozširujúce učivo. Štandardný obsah vzdelávania
bol zvládnutý v rámci možností dištančného vzdelávania. Odučené boli všetky tematické celky
v každom ročníku. Úrovni vedomostí, precvičovaniu a upevňovaniu učiva sa budeme venovať
v septembri budúceho šk. roka.
Metódy a formy
Počas dištančného vzdelávania prebiehala výuka online formou – využívala sa aplikácia
Zoom a Microsoft Teams. Kontakt učiteľov so žiakmi a rodičmi bol zabezpečený cez edupage,
web-stránku školy, mailové kontakty, messenger a mobilné telefóny. Učitelia sprostredkúvali
učivo aj prostredníctvom výukových videí na youtube
a portálov ucimenadialku
odporúčamých MŠ SR . Väčšina žiakov, až na pár výnimiek sa vyučovania zúčastňovala. Žiaci
pracovali na domácich zadaniach, cvičeniach a projektoch, ktoré následne zasielali učiteľom,
alebo prezentovali cez online vyučovanie.
Hodnotenie
Práce žiakov počas dištančného vzdelávania boli hodnotené priebežne slovne,
percentuálne alebo vypísaním chýb. Záverečná klasifikácia (známkou) z matematiky sa
opierala o známku na polročnom vysvedčení, známok, ktoré žiaci získali ku 13.3.2020
a hodnotenia práce počas dištančného vzdelávania. Preskúšaný bol jeden žiak 8. ročníka.
PK DEJ-OBN-ETV
Práca PK bola zameraná na všestranný rozvoj osobnosti žiakov, ich duševný a telesný
rozvoj. Žiakov sme viedli k samostatnej práci a vyhľadávaniu informácií. Na tieto ciele sa
využívali aj multimediálne učebne. Všetci vyučujúci zvládli so žiakmi učivo stanovené
tematicko- výchovnovzdelávacími plánmi. Učenie predmetov bolo založené na podnecovaní
vnútornej motivácie žiakov a sústredené na komunikatívnu zložku, to znamená, že sme žiakom
poskytovali veľký priestor na samostatnú realizáciu a prezentáciu svojej práce a učili sa tak
komunikatívnym zručnostiam potrebným v živote. Tým sme dokázali vytvoriť v žiakoch
pozitívny postoj k dejepisu , občianskej náuke, etickej výchove a náboženskej výchove.
Výsledné známky nie sú len súhrnom overovania vedomostí a poznatkov z ústnych či
písomných odpovedí, ale hodnotili sme aj tvorivé aktivity žiakov v projektovej činnosti. Práve
tieto získavajú čoraz väčšiu obľubu a žiakom otvárajú novú rovinu školského vzdelávania.
Významnou časťou dejepisného učiva, učiva ETV a OBN bolo využívanie a implementácia
IKT vo vyučovacom procese. Samotní učitelia využívali k svojej práci internet a týmto
spôsobom viedli aj žiakov. Osvedčenou metódou, ako žiakov posunúť k tvorivej práci na
internete, je uvádzanie webových stránok týkajúcich sa tematiky preberaného učiva.
V oblasti vzdelávania vylepšovali členovia PK ŠkVP, zapracovali prierezové tematiky,
aktualizovali nástenné noviny, vzdelávali sa v oblasti práce s interaktívnou tabuľou, využívali
rôzne zdroje literatúry a webových stránok pri vyučovaní. Najčastejšie využívané: datakabinet,
zborovňa, E - learningové učebnice Riešili sme slabo prospievajúcich žiakov a žiakov s

poruchami učenia v spolupráci s triednymi učiteľmi, rodičmi, výchovným poradcom.
Využívali sme poznatky nadobudnuté v rámci kontinuálneho a iného vzdelania. Využívali sme
literatúru dostupnú v školskej knižnici potrebnú na vyučovanie. Vytvárali sme priateľskú a
pozitívnu atmosféru na vyuč. hodinách.
Poskytovali sme žiakom vo výchovno-vzdelávacom procese väčší priestor na diskusiu o
aktuálnych problémoch spoločnosti a tým rozvíjali kritické myslenie. Vyučujúci na hodinách
dejepisu a občianskej náuky sa snažili u žiakov vzbudiť pocit národnej hrdosti a
spolupatričnosti, lásku k vlasti, pripomenuli si významné výročia i osobnosti národných dejín.
Na exkurziách a vychádzkach sa žiaci oboznámili s miestami, ktoré úzko súvisia s našou
históriou.
Tohto roku však bol 2. polrok školského roka výnimočný, pretože začalo obdobie
KORONY, kedy bola škola zatvorená a žiaci sa učili z domu.. Sledovali sme aktuálne
informácie o výchove a vzdelávaní na www.minedu.sk,www.statpedu.sk, dennodenné
usmernenia a nariadenia MŠVVaŠ SR.
Exkurzie: plán exkurzií nám prerušil COVID 19, takže na budúci školský rok sa budeme snažiť
tento plán splniť.
Webové a mediálne stránky:
Dištančné vyučovanie dejepis, občianska výchova, náboženská výchova
DEJEPIS
Pracovali sme so stránkou EduPage, portálom učíme na diaľku.sk, používali sme Gmail
žiaka/rodiča, Messenger, aj priamy telefonický kontakt. Pripravovali sme výkladové videá,
ktoré sme hľadali na internete. Poznámky v elektronickej forme s usmernením sme posielali
aspoň raz za týždeň, zadávali sme ich hlavne na EduPage aj počas víkendov.
Spätná väzba - žiaci vypracovali úlohy zadávané k učivu a poslali foto úloh,zasielali ppt
prezentácie, písali projekty, ktoré posielali cez EduPage alebo na maily učiteľov. Táto práca
bola veľmi časovo náročná.
Nevýhoda dištančného vzdelávania
- nie všetci žiaci majú prístup na internet, vlastný počítač, či vhodný mobil
- bol problém s overovaním získaných vedomostí. Niektorí žiaci podvádzali, našli sa aj
lajdáci, domáce úlohy posielali neskoro respektíve vôbec, uprednostňovali vlastné
aktivity (šport, činnosť s rodičmi, spánok hry na PC...)
Záver:
V 5.-9. ročníku učivo prebraté.
Samozrejme je potrebné učivo v septembri zopakovať.
Pozitívum: Napriek ťažkej situácii sa žiaci zúčastňovali dištančnej formy vyučovania nie tak,
akoby mali. Podľa usmernenia MŠVVaŠ SR sa klasické hodnotenie zmenilo na slovné, čo
väčšina žiakov 2. stupňa doteraz nepoznala. Neskôr sa na základe nového usmernenia MŠVVaŠ
SR aj slovné hodnotenie doplnilo hodnotením v percentách, čo bolo pre žiakov a rodičov veľká
zmena. Do budúcna budeme toto slovné hodnotenie určite používať na svojich hodinách
častejšie.

Negatívum: Takáto dištančná forma určite dosť zaťažila nepripravených rodičov aj učiteľov.
Práca na diaľku bola náročná. Je otázne že či výsledky práce žiakov odrážajú ich skutočné
vedomosti a schopnosti. Usmernenia MŠVVaŠ SR často vyvolávali skôr zmätok a nie istotu,
ako by mali jednotne učitelia v tejto nezvyčajnej dobe postupovať.
Náboženská výchova – západný a východný obrad - dištančné vyučovanie prebiehalo cez
EduPage. So žiakmi a rodičmi sme komunikovali cez správy a mail. Týždenne sme posielali
zadania vo všetkých ročníkoch. Učebný obsah žiaci podľa návodu učiteľa čerpali hlavne
z učebnice a vypracovávali v pracovnom zošite príslušné pracovné listy. Učivo bolo obohatené
a doplnené o prezentácie, motivačné videá, osemsmerovky, krížovky ... , ktoré sme vyhľadávali
na YouTube, www.zborovna.sk ...
Spätná väzba od žiakov bola celkom uspokojivá, väčšina žiakov posielala vypracované,
prefotené zadania mailom, správou cez EduPage. Vyvinula sa celkom pekná komunikácia so
žiakmi aj s rodičmi , čo hodnotíme pozitívne.
Táto forma vyučovania bola náročná na čas, snažili sme sa odpovedať na každý podnet so strany
žiakov i rodičov, učivo bolo prebraté.+
BIO-GEG-CHE
V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnili dve zasadnutia PK BIO-GEG-CHE, na ktorých
sa preberali témy podľa plánu práce PK a tri online zasadnutia v čase prerušeného vyučovania
na školách počas výskytu pandémie koronavírusu, na ktorých riešili členovia aktuálne
problémy súvisiace so zmenou obsahu a spôsobu vzdelávania v mimoriadnej situácii.
Ciele a úlohy
- plniť úlohy vyplývajúce z Národného programu prevencie obezity, podporiť konzumáciu
mlieka, mliečnych výrobkov, ovocia a zeleniny, propagovať rôznymi aktivitami zdravý životný
štýl,
- viesť vyučovací proces v duchu humanizmu a demokracie, vzdelávať žiakov v oblasti
ľudských práv, práv dieťaťa, predchádzanie všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie,
intolerancie a rasizmu,
- v rámci Národného programu boja proti obchodovaniu s ľuďmi upozorniť žiakov na riziká
práce v zahraničí, na nebezpečenstvo neľudského zaobchádzania a otrockej práce,
- rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov s dôrazom na environmentálnu
výchovu a vzdelávanie k udržateľnému rozvoju osobnosti, zameranú hlavne na zdravé
potraviny, čistú vodu, bezpečnú a zdravú dopravu, udržateľnú spotrebu energie, zvýšenie
povedomia v oblasti separácie odpadov, prevenciu znečisťovania a poškodzovania životného
prostredia,
- zakomponovať prvky výchovy k manželstvu a rodičovstvu, právnu a zdravotnícku výchovu,
- uplatňovať úlohy vyplývajúce z Národného programu boja proti drogám.
Tieto úlohy boli vhodne plnené v rámci vyučovacieho procesu na hodinách biológie, geografie,
chémie, ale aj v rámci práce koordinátorov VMR a ENV.

Vzdelávacie aktivity
V oblasti vzdelávania pripravili inovovaný ŠkVP pre 9. ročník, zapracovali prierezové
tematiky, aktualizovali nástenné noviny, vzdelávali sa v oblasti IKT a využívania aplikácií,
meracích prístrojov, využívali rôzne zdroje literatúry a webových stránok pri vyučovaní.
Vyučovanie bolo doplnené zážitkovým vyučovaním, realizovaním výchovných programov,
filmovými dokumentmi, nástennými novinami, exkurziami a tvorbou projektov.
Exkurzie pre žiakov – v dôsledku výskytu pandémie sme realizovali pre žiakov STEEL
PARK Košice, Noc výskumníkov, Planetárium Košice, Botanická záhrada Košice, Technické
múzeum Košice, Prírodovedné múzeum Košice, Plavba loďou Domaša.
Webové stránky: www.datakabinet.sk, www.minedu.sk, www.e-ucebnice.sk, www.oskole.sk,
www.ucimenadialku.sk, www.skolskyportal.sk,
www.eduworld.sk, www.dobraskola.sk, Zavretá škola (facebook)
Spolupráca s IT akadémiou
Vo vyučovaní biológie, geografie a chémie sme overovali metodiky projektu IT akadémie –
spolu 73 hodín (28 biológia, 20 geografia, 25 chémia) a uskutočnili sme dva workshopy pre
rodičov, žiakov iných škôl a materské školy.
Vyhodnotenie olympiád
Biológia
Kat. C Teoreticko – praktická časť:
Projektová časť:

Sofia Kotvasová – 8. miesto (OK)
Štefan Samuel Rákoš – 9. miesto (OK)
Štefan Samuel Rákoš – 3. miesto (OK)

Kat. E a D sa z dôvodu prerušeného vyučovania neuskutočnili.
Chémia
Sofia Kotvasová – úspešný riešiteľ
Daniela Valčová – úspešný riešiteľ, postup na krajské kolo
Lukáš Dravecký – úspešný riešiteľ
Vzhľadom na situáciu sa neudávali miesta, D. Valčová sa nezúčastnila krajského kola.
Geografia
Kat. G

Tamara Doľacká – 3. miesto (OK)
Juraj Pastirčák – 4. miesto (OK)
Olívia Kovaľová – 7. miesto (OK)

Kat. F

Nina Mulíková – 10. miesto (OK)
Samuel Porvazník – 11. miesto (OK)

Kat. E

Erik Olach – 3. miesto (OK)
Vladimír Boguský - 9. miesto (OK)
Ondrej Dzurjanin – 11. miesto (OK)

Krajské kolo sa nekonalo, Erik Olach sa zúčastnil celoslovenského kola online formou, kde
bol úspešným riešiteľom.

Počas školského roka sa žiaci zapojili len do niektorých súťaží a olympiád. Vzhľadom na
vzniknutú situáciu hodnotíme účasť žiakov kladne, pretože niektoré olympiády absolvovali
žiaci online formou a boli úspešní.
Vyhodnotenie práce MZ PK počas prerušovaného vyučovania v dôsledku výskytu
pandémie koronavírusu:
Na jednotlivých online zasadnutiach sa členovia dohodli na základe usmernení vydávaných
ministerstvom školstva na spôsobe vyučovania:
•

vyučovanie BIO, GEG, CHE a REG prebiehalo dištančnou formou – spočiatku
zadávaním úloh prostredníctvom portálu edupage, mailom, neskôr od apríla aj
vyučovaním prostredníctvom aplikácie Zoom, ktorá umožňuje videokonferenciu so
žiakmi,

•

pri zadávaní úloh a vyučovania cez zoom sme sa zamerali na ťažiskové učivo a učivo,
ktoré je nevyhnutné pre porozumenie učiva v nasledujúcom ročníku,

•

v biológii, geografii sme prebrali všetky témy podľa ŠVP a tematických plánov,
samozrejme s redukciou učiva,

•

v chémii sa v 8. ročníku presúva učivo Redoxné reakcie a Chemické reakcie a chemické
rovnice do 9. ročníka, v ostatných ročníkoch sa prebralo učivo podľa plánu,

•

pri príprave učiva sme vo všetkých predmetoch (BIO, GEG, CHE, REG) využívali
rôzne možnosti – výkladové videá, prezentácie, webové stránky, animácie, projekty,
bádateľské aktivity a pokusy, ktoré realizovali žiaci v domácich podmienkach,
pozorovania prírodných javov, prácu s textom, a pod.,

•

členovia PK vytvárali vlastné výukové materiály pre žiakov, bolo nutné zadávať rôzne
typy úloh, aby sme žiakov motivovali a udržali ich záujem, čo bolo časovo náročné
a zároveň bolo nutné ich tvoriť tak, aby boli jasné a zrozumiteľné vzhľadom na
samoštúdium žiaka,

•

časť úloh bola venovaná precvičovaniu, upevňovaniu a opakovaniu učiva,

•

členovia PK akceptovali vzdelávacie ciele, ktoré vypracoval Štátny pedagogický ústav
a Ministerstvo školstva pre jednotlivé predmety a zadávali úlohy v súlade s týmto
usmernením,

•

členovia PK sa dohodli na týždennom zadávaní úloh pre žiakov,

•

v súvislosti s usmernením ministerstva školstva k hodnoteniu žiakov počas tejto
situácie sa členovia PK dohodli na priebežnom hodnotení úloh žiakov slovne
a percentuálne s prihliadnutím na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky žiaka
na domácu prípravu,

•

overovanie metodík IT akadémie prebiehalo aj počas pandémie prostredníctvom Zoom
aplikácie.

Odporúčania:
- realizovať sebahodnotenie žiakov v jednotlivých predmetoch po návrate do školy,
- zistiť, aké problémy mali žiaci s učivom, témami a formami práce,

- smerovať žiakov k využívaniu a spôsobov práce s edupage,
- zhodnotiť v septembri aktuálny stav vedomostí a zručností žiakov, venovať sa
opakovaniu učiva.

PK TEV
Predmetová komisia v školskom roku 2019/2020 pracovala podľa vypracovaného plánu
práce a tematických plánov vypracovaných podľa platných učebných osnov. Učivo bolo
preberané podľa plánu, až do prerušenia vyučovania pre karanténu kvôli pandémii
koronavírusu. V tomto období bola výučba realizovaná formou odporúčaní. Pohybové
schopnosti a zručnosti žiakov hodnotíme ako slabý priemer. Pozornosť je potrebné venovať
oslobodeným a talentovaným žiakom.
V školskom roku 2019/2020 fungovali na škole 4 športové triedy so zameraním na volejbal,
z toho 3 na džudo a 2 na stolný tenis, ktoré absolvovali 3 hodiny týždenne športovú prípravu.
Táto časová dotácia je veľmi nízka na dosiahnutie stanovených cieľov.
Každoročne realizujeme lyžiarsky výcvikový kurz pre žiakov 7. a 8. ročníka a plavecký
výcvik pre žiakov 3. a 5. ročníka. LVVK sa zúčastnilo 78 žiakov v mieste Vernár. Na základe
dotácie zo strany Ministerstva školstva stále pokračuje zvýšený záujem o lyžiarsky výcvikový
kurz. Plavecký výcvik absolvovali žiaci v špecializovanej učebni plávania na ZŠ Bernolákova,
aj keď kvôli prerušeniu vyučovania z dôvodu pandémie koronavírusu sa v 2 triedach piateho
ročníka v tomto školskom roku nemohol zrealizovať. Kurzy a výcviky sa stretli s dobrým
ohlasom u žiakov a rodičov.
Na škole úspešne pracovali 3 centrá voľného času: džudo, stolný tenis a volejbal. Žiaci tiež
mali možnosť navštevovať športové krúžky: florbalový, loptové a pohybové hry. Vzhľadom
k tomu, že evidujeme znížený záujem žiakov o športovú triedu, navrhujeme, aby v 4. ročníku
učili predmet TSV učitelia telesnej výchovy.
Do akcií, ktoré prebiehali počas celého školského roka sa zapájali všetci žiaci školy pod
vedením učiteľov, ktorí boli za jednotlivé úlohy zodpovední.
Prácu PK veľmi ovplyvnilo prerušenie vyučovania z dôvodu pandémie koronavírusu.
Výučba žiakov prebiehala v špecifických podmienkach diaľkovou formou, online, pomocou
odporúčaní. Viacero súťaží v rámci TSV v rámci mesta, či okresu sa nemohlo zrealizovať.

PK VYV-HUV-VUM
Na jednotlivých stretnutiach si vytýčili ciele a úlohy podľa POP:
-

plniť úlohy, ktoré vytýčili pedagogicko-organizačné pokyny MŠ SR pre školský rok
2019/2020
viesť vyučovací proces v duchu humanizmu a demokracie,
viesť žiakov k aktivite k tvorivému prístupu k práci a k zlepšeniu medziľudských
vzťahov,
v rámci Národného programu podpory zdravia venovať osobitnú starostlivosť boja proti
drogám a prevencie drogových závislostí,
podporovať u žiakov zdravý životný štýl, prvky environmentálnej výchovy, ochrany
prírody a zdravia,

- podporovať nadaných a talentovaných žiakov,
- využívať netradičné formy vyučovania,
- pripraviť program ku vianočnej akadémii.
V oblasti vzdelávania vylepšovali členovia PK ŠkVP, zapracovali prierezové tematiky,
aktualizovali nástenné noviny, využívali rôzne zdroje literatúry, webových stránok
a hudobných softvérov pri vyučovaní.
Webové stránky: www.datakabinet.sk, www.minedu.sk, www.alf.sk, www.e-učebnice.sk,
www.krokotak.sk, www.kreatívnenápady.sk
Vyučovanie bolo doplnené zážitkovým vyučovaním, realizovaním výchovných programov
– či už hudobných, alebo výtvarných, nástennými novinami, výstavami, besedami a tvorbou
projektov.
Počas školského roka sa žiaci zapojili do viacerých súťaží. Účasť žiakov hodnotíme kladne,
ale hľadáme riešenia ako vzbudiť u žiakov väčší záujem o zapájanie sa do súťaží. U týchto
výchovných predmetov je dôležité rozvíjanie talentu u žiakov.
Aktivity pre žiakov:
- výstava – plody jesene
- výchovný koncert ZUŠ
- Deň otvorených dverí – ukážky remeselníckych výrobkov + tvorivé dielne
- Valentínska pošta
- Vianoce kedysi a dnes
- Vianočná akadémia
Zapojenie sa do súťaží:
- Vesmír očami detí
- Požiar v domácnosti
- Komiksiáda
- Čítačka s písačkou
- Talenty 2020
Niektorí žiaci z týchto súťaží budú vyhodnotení až v septembri.
Vyhodnotení súťaží:
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Ako prebiehalo vyučovanie počas mimoriadnej situácie?
Z dôvodu výskytu chrípkového ochorenia a na základe metodického pokynu MŠ učitelia
výchovných predmetov od 5. roč. po 9. roč., vyučovali online spôsobom prostredníctvom
aplikácie Zoom, Messenger, E-mail, Edu.
Hudobná výchova: Žiakom boli posielané hudobné hádanky, prezentácie a linky k danému
učivu- populárna a klasická hudba, muzikál, taktiež odporúčania a odkazy na Youtube. Žiaci
vo vyšších ročníkoch mali vypracovať projekty o známych klasických hudobných
skladateľoch. Úlohy a zadania zasielali spätne prostredníctvom aplikácie Edu a E-mail.
Výtvarná výchova: Žiakom boli zasielané úlohy na spestrenie školskej činnosti v domácom
prostredí na báze dobrovoľnosti, spracované prevažne ľubovoľnou technikou. Boli to témy:
Výtvarný dejepis, Výtvarný zemepis, Veľkonočná pohľadnica, fotokoláž, plagáty
prostredníctvom internetovej stránky www.photopea.com. Výsledné práce žiaci zasielali na Email vo formáte jpg. Žiaci 8. a 9. roč. boli zapojení do súťaže na internetovej stránke
htpp://zazivotarodinu.sk/.
Zadanie: 1. téma: Prečo je rodina dôležitá?
2. téma: Prečo treba chrániť každého, aj toho najmenšieho človeka?
Výsledné práce sa naskenovali a registrovali do súťaže.
Všetky zadania, práce a úlohy z HUV a VYV, ktoré žiaci zasielali boli dobrovoľné. Učitelia
ich prácu ohodnotili kladne, povzbudivo a optimisticky ich naladili v tejto mimoriadnej situácií.

Príloha č. 3
Vyhodnotenie projektu prevencie obezity
Obezita u detí nie je len estetický problém, ale naopak, začína byť vážnym zdravotným problémom
v civilizovaných krajinách.
Cieľom programu prevencie obezity na našej škole je vytvoriť systém, ktorý povedie k zníženiu
nadváhy a obezity našich detí a žiakov. Pre dosiahnutie stanovených cieľov boli realizované akcie, ktoré
mali prispieť k informovaniu, poučeniu, ale aj k športovým aktivitám, aby sme dosiahli stanovené ciele
v rámci prevencie. Dôležité pre nás je motivovať a vyzývať deti k aktívnemu spôsobu života
a dodržiavaniu zdravého životného štýlu.
V priebehu školského roku 2019/2020 sa v rámci programu obezity realizovali nasledujúce podujatia:
-

Zeleninou a ovocím k zdraviu – v tento deň bola ochutnávka zdraviu prospešných a chutných šalátov
Deň jablka – žiaci v tento deň obdarovali svojho kamaráta, spolužiaka jablkom
Zumba – k zdravému životnému štýlu patrí tanec a pohyb
Prednášky zubnej lekárky - ústna hygiena, ochrana a čistenie zubov
Svetový deň mlieka – pohár mlieka každý deň prospieva zdraviu dieťaťa
Deň pitnej vody- triedne aktivity k uvedomeniu si dôležitosti pitnej vody a jej ochrany
Ochrana planéty pred igelitovým smogom – celoškolská akcia, návrhy na ochranu čistého životného
prostredia
zapojenie sa do športového podujatia - prehadzovanej medzi deťmi.
Organizované akcie na škole mali medzi žiakmi kladnú odozvu a našim cieľom je pokračovať
v podobnom duchu ochrany zdravia a prevencie proti obezite.

Príloha č. 4
Vyhodnotenie činnosti zameranej na výchovu k manželstvu a rodičovstvu
Výchova k manželstvu a rodičovstvu na našej škole prebiehala podľa vypracovaného plánu
Koncepcie výchovy k manželstvu a rodičovstvu s cieľom „dosiahnuť, aby žiak základnej školy
na základe vybudovaných poznatkov a vybudovaného hodnotového rebríčka konal a správal sa
v súlade s morálnymi zásadami spoločnosti, vedel odolávať negatívnym vplyvom okolia
a dokázal v dospelosti vybudovať harmonické partnerské vzťahy založené na láske, úcte
vernosti, tolerancii a zodpovednosti, dokázal byť zodpovedným a láskavým rodičom ̋
(koncepcia VMR).
Jednotlivé témy našli svoje opodstatnené miesto v činnosti predmetových komisií,
tematických plánov vyučujúcich jednotlivých predmetov i triednych učiteľov.
Úlohy VMR sa realizovali priebežne podľa plánu aktivít formou besied, prednášok,
prezentácií, plagátov a rozhovorov s fundovanými odborníkmi.
Uskutočnené aktivity:
1. V septembri boli úlohy VMR zakomponované do TVVP jednotlivých predmetov, plánov
PK, MZ a triednych učiteľov. Nadviazal sa kontakt s organizáciami, lekármi a lektormi
zaoberajúcimi sa preventívnymi aktivitami.
2. Októbrový Svetový deň duševného zdravia – bol už tradične venovaný učiteľom školy.
Proti stresu sa „bojovalo“ popíjaním čaju, dopĺňaním vitamínov a družnými rozhovormi.
V tento deň sa neskúšalo a žiaci si mohli cez veľkú prestávku zacvičiť na hudbu, aby si aspoň
takýmto spôsobom uvedomili, že pohyb je veľmi dôležitý v dnešnom uponáhľanom svete
plnom stresu.
3. 1. október - Deň úcty k starším sme si pripomenuli v triedach a rozhovormi na triednických
hodinách.
4. Moja rodina, môj dom - žiaci 5.a 6. ročníka sa na hodinách dejepisu zapojili do projektu:
Nakresli rodokmeň svojej rodiny. Pripomenuli si tak vzťahy medzi členmi ich rodiny
a dozvedeli sa aj veľa nových poznatkov.
5. Týždeň boja proti drogám – v spolupráci s koordinátorom boja proti drogovej závislosti
sa uskutočnila prednáška: Canabis opiáty, pre žiakov 8.ročníka, ktorá poskytla základné
poznatky o tom, že fajčenie, alkohol a ďalšie drogy ohrozujú
zdravie človeka.
6. Mobilománia – pre žiakov 5.ročníka prebehla prednáška o využívaní počítačových
programov s preventívnou problematikou.
7. World Hello day (Svetový deň pozdravov) – v spolupráci s vyučujúcimi ANJ prebehlo
dopoludnie s rôznymi aktivitami zameranými na pripomenutie si dôležitosti podpory
osobného kontaktu a zachovania mieru vo svete.
8. Posolstvo Vianoc – ešte pred odchodom žiakov na vianočné prázdniny si žiaci 1. a 2. stupňa
na hodinách náboženstva a v rámci triednických hodín pripomenuli tematiku Vianoc rozprávali sa o súdržnosti rodiny, šťastí, vianočných zvykoch a tradíciách.

9. Január sa niesol v duchu zdravého životného štýlu. Na tr. hodinách pripomenuli tr. učiteľa
žiakom dôležitosť pohybu a osobnej hygieny pre zdravie.
10. Zimné radovánky – v rámci triednických hodín žiaci 1. stupňa stavali snehuliakov alebo sa
guľovali.
11. Február sa niesol v znamení prejavu lásky a vďaky svojim najbližším. Valentínsky stánok
v priestoroch našej školy slúžil na to, aby žiaci z lásky tvorili darčeky a Valentínky pre
svojich blízkych.
12. Ako nestratiť dieťa vo svete internetu – znela prednáška o nežiaducom vplyve internetu,
o rizikách zneužitia ich informácií na internete. Bola smerovaná žiakom 4. ročníka
odborníčkou v rámci projektu ovce.sk.
13. V marci lektorka programu Čas premien uskutočnila interaktívne prednášky spojené
s prezentáciou a následnou besedou pre žiakov 7.ročníka.
- Čas premien – pre dievčatá
- Na štarte k mužnosti – pre chlapcov
Cieľom prednášok bolo zdôrazniť význam hygieny a kultivované a zodpovedné
dospievanie.
14. Svetový deň vody a Deň zeme si naša škola pripomenula spoločným projektom: Životné
prostredie a zdravie. Do tohto projektu bola zapojená celá škola. Cieľom bolo uvedomiť si
dôležitosť ochrany a starostlivosti o životné prostredie.
15. Alkoholizmus a fajčenie – prednáška o škodlivosti fajčenia a alkoholu pre žiakov 7. ročníka
sa uskutočnila v apríli v spolupráci s koordinátorom boja proti drogovej závislosti.
16. Krásna až po smrť- v apríli prebehla prednáška pre žiakov 8. ročníka o zdravom životnom
štýle, zdravej výžive, pitnom režime, hygiene (anorexia, bulímia, ortorexia).
17. Dentálna hygiena – Veselé zúbky – naša bývala študentka priblížila žiakom 1. ročníka
spôsob správneho umývania zúbkov a upozornila ich na význam dentálnej hygieny.
18. Zodpovedný prístup k sexualite, intímne vzťahy mladých ľudí, riziká predčasných
a rizikových aktivít - nežiaduca gravidita, interrupcia, pohlavné choroby , nákazy
AIDS/HIV, to bola spoločná téma lekárov a deviatakov. Dievčatá mali besedu
s gynekologičkou a chlapci s urológom. Žiaci diskutovali s lekármi, hovorili im o svojich
problémoch, prípadne si dohodli aj stretnutie. Možno konštatovať, že v mnohých rodinách
je táto problematika stále tabu.
Cieľom VMR bolo dosiahnuť, aby žiaci našej školy na základe získaných poznatkov a
vybudovaného hodnotového rebríčka konali a správali sa v súlade s morálnymi zásadami
spoločnosti, vedeli odolávať negatívnym vplyvom okolia a dokázali v dospelosti vybudovať
harmonické partnerské vzťahy založené na láske, úcte, vernosti, tolerancii a zodpovednosti,
dokázali byť zodpovedným a láskavým rodičom.
VMR má dôležitú úlohu vo výchove detí, nemôže však suplovať rodinnú výchovu.
S nežiaducim vplyvom médií, hlavne facebooku, zvýšeným zaneprázdnením rodičov,
prehlbovaním sociálnych rozdielov rastie agresivita detí, ich ľahostajnosť v súvislosti
s ďalším vzdelávaním, vulgárne vyjadrovanie, nevhodne trávený voľný čas, nadväzovanie
predčasných partnerských vzťahov a bohužiaľ čoraz častejší styk s omamnými a návykovými
látkami. Tento problém je potrebné riešiť celospoločensky.

Príloha č. 5
Vyhodnotenie činnosti zameranej na prevenciu drogových a iných závislostí
V súlade s plánom práce školy a plánmi práce ostatných koordinátorov boli zrealizované
činnosti zamerané na prevenciu drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov. Tie
boli v Pláne práce koordinátora drogovej prevencie závislostí a iných sociálno-patologických
javov a skoncipované na základe Pedagogicko-organizačných pokynov, úloh Koncepcie
prevencie drogových závislostí v rezorte školstva pre obdobie 2013-2020, Dohovoru o právach
dieťaťa, Listiny ľudských práv a v neposlednom rade v súčinnosti so Štátnym vzdelávacím
programom a Školským vzdelávacím programom. Prevencia sa dotýkala aj výchovnovzdelávacej činnosti jednotlivých vyučovacích predmetov v podobe prierezových tém
osobnostného a sociálneho rozvoja, ale aj ochrany života a zdravia.
Plán práce koordinátora sa podarilo naplniť a zrealizovať v súčinnosti s plánmi ostatných
koordinátorov; treba povedať, že v niektorých prípadoch došlo k časovým presunom
realizovania jednotlivých aktivít (vzhľadom k plánovanému uskutočneniu prezentovanému
v Pláne práce koordinátora drogovej prevencie závislosti a iných sociálno-patologických javov)
a to v závislosti na koordinácii, resp. kolidovaní s ďalšími aktivitami prebiehajúcimi v škole (aj
z tohto dôvodu sa nepodarilo uskutočniť dve plánované besedy).
Na začiatku školského roka – september - boli žiaci upozornení riaditeľkou školy na zákaz
nosenia, prechovávania a užívania nelegálnych drog v školskom prostredí zaznamenaného
v Školskom poriadku. Súbežne boli upovedomení o uplatňovaní zákona NR SR č. 67/1997 Z.z.
o ochrane nefajčiarov v podmienkach školy. Na podnet koordinátora prevencie všetci
vyučujúci zapracovali úlohy drogovej prevencie a iných závislosti do učebných plánov
predmetov na I. a II. stupni. V mesiaci september bola zo strany koordinátora Prevencie
drogových závislostí (PDZ) dohodnutá spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie vo Vranove nad Topľou (CPPPaP) a taktiež s Hornozemplínskym
osvetovým centrom vo Vranove n/T (HZOS).
V mesiaci október sa konalo rodičovské združenie, kde triedni učitelia rodičom a triednym
RZ poskytli informácie o opatreniach školy proti šíreniu drog, o možnosti účinnej prevencie
drogovej závislosti o možnostiach poskytovania poradenských služieb.
V mesiaci október bola taktiež v spolupráci s koordinátorom VMR a učiteľa OBN
(koordinátorom PDZ) uskutočnená aktivita týkajúca sa poznania rodiny a vzťahov v rodine,
s názvom „Moja rodina, môj dom“, pre žiakov 6. ročníka. Aktivita súvisela s nakreslením
„rodostromu“; najlepšie práce boli následne vystavené.
V tomto mesiaci bola taktiež v rámci Svetového dňa duševného zdravia (v spolupráci
kolektívu koordinátorov) uskutočnená celodňová aktivita týkajúca sa „dňa bez stresu“, a to
rôznymi aktivitami.
Na mesiac november bola podľa Plánu koordinátora PDZ naplánovaná a uskutočnená
prednáška s názvom: „Canabis opiáty" pre 8. ročník a to v rámci EURÓPSKEHO TÝŽDŇA
BOJA PROTI DROGÁM a MEDZINÁRODNÉHO DŇA BEZ FAJČENIA (prednáška
uskutočnená pracovníčkou CPPPaP Vranov nad Topľou)
Na mesiac február bola naplánovaná prednáška „AKO NESTRATIŤ DIEŤA VO SVETE
INTERNETU (prevencia ohrozenia detí vo virtuálnom prostredí)“, pre žiakov 3. a 4. ročníka s

pracovníkmi CPPPaP Vranov nad Topľou; aktivita prebiehala v súčinnosti s plánom aktivít
výchovnej poradkyne.
V tomto mesiaci v rámci „Valentínskeho sviatku“ (v súčinnosti kolektívu koordinátorov)
prebiehali aktivity venované vzťahom medzi žiakmi i medzi svojimi blízkymi.
.

Príloha č. 6
Vyhodnotenie činnosti ŠKD
Školský klub detí je súčasťou Základnej školy Juh o Vranove nad Topľou. V školskom roku
2019/20 bolo v školskom klube detí vytvorených osem oddelení. Poplatok za ŠKD zostal 6 €
na mesiac. V septembri 2019 sa do školského klubu prihlásilo 238 detí z 1. stupňa základnej
školy. Zo sociálne znevýhodneného prostredia sa do školského klubu detí prihlásilo 6 deti.
Tento počet počas roka sa upravoval a v marci bol stav 227 zapísaných detí. V júni 2020 do
dobrovoľného školského klubu sa prihlásilo 140 detí. V šk. roku 2020/21 plánujeme okolo 235
detí na 7 oddelení.
Školský klub detí v tomto školskom roku zabezpečoval starostlivosť o deti pred vyučovaní
od 6:40 h do 7:40 h a po vyučovaní do 16:30 h.
Výchovná činnosť sa v popoludňajších hodinách realizovala v samostatných priestoroch
tried, v ktorých sa deti v dopoludňajších hodinách učia. Cieľom výchovno-vzdelávacieho
procesu v našom školskom klube detí je rozvoj kľúčových kompetencií každého žiaka,
formovanie a utváranie vzťahu žiaka k svetu – k prírode, k spoločnosti, k sebe samému. Ciele
a úlohy sa premietajú do jednotlivých činností, v ktorých sa riadime špecifickými zásadami –
dobrovoľnosť, záujmové zameranie, rozmanitosť a príťažlivosť obsahu, aktivita, samostatnosť,
tvorivosť, sebarealizácia. Činnosť v školskom klube detí je rôznorodá a pestrá.
V spoločensko-vednej tematickej oblasti sa učili prejavovať úctu k rodičom, učiteľom, pri
hrách v skupine mali možnosť osvojiť si ohľaduplnosť voči spolužiakom. V individuálnych i
kolektívnych činnostiach venovali vychovávateľky veľkú pozornosť rozvíjaniu kamarátskych
vzťahov, utužovaniu kolektívu, keďže v každom oddelení boli deti z rôznych ročníkov. Snažili
sa tým predchádzať nežiaducim javom, ako je násilie, diskriminácia, agresívne a rasistické
prejavy. Zadelenie detí do jednotlivých oddelení z rôznych ročníkov sa nám osvedčilo. Prváci
si našli kamarátov medzi staršími deťmi, a naopak, niektoré staršie deti majú vyvinuté silné
sociálne cítenie a potrebu pomáhať, resp. starať sa o deti z nižších ročníkov. Prejavy
nevhodného správania riešili vychovávateľky výchovným rozhovorom, informovali o tom
rodičov i triednych učiteľov.
V esteticko-výchovnej tematickej oblasti počúvaním prísloví, porekadiel, hádaniek
a pranostík, ako aj čítaním rozprávok mali žiaci možnosť spoznať hodnotu ľudovej
slovesnosti. Počúvaním modernej a ľudovej hudby sme deti viedli aj k tanečnej zložke
a nacvičili s nimi moderné a ľudové tance.
V pracovno-technickej tematickej oblasti sa rozvíjala tvorivosť detí, formovali sa
a rozvíjali základy manuálnych a technických schopností, návykov a zručností. Deti pochopili
význam techniky ako zložky ľudskej kultúry. Svojimi prácami prispievali k celkovej výzdobe
školy a tried. Vytvorili papierové 3D tekvice a na Valentína srdcia, ktoré zdobili priestory
školy. Najradšej pracovali s papierom, plastelínou, korálikmi a kameňom. Do tvorivosti sa
zapájali aj počas pandémie a to svojimi prácami kde inšpiráciu čerpali z internetu.
V prírodovedno-environmentálnej tematickej oblasti dbali deti na ochranu a tvorbu
životného prostredia. Pravidelne ošetrovali kvety v triedach. V oddeleniach sa dodržiavali
zásady správnej separácie odpadu. Rozhovormi o jedle a pitnom režime si dopĺňali vedomosti
o význame zdravej výživy – podstaty zdravého štýlu života. Nezabúdali sme aj na pobyt

v prírode a navštívili sme aj náučný chodník spojený s kyslíkovou dráhou v našom lesoparku
v jesennom období. Ani počas online vyučby sme nezabudli na prírodu, kde sa deti zapájali či
už prechádzkami s rodičmi v prírode, alebo hľadaním na internete rôznych živočíchov a ich
význam pre nás.
V telovýchovnej, zdravotnej a športovej tematickej oblasti išlo o pobyt a pohyb detí
na školskom ihrisku, na školskom dvore. V školskom areáli pribudla aj ľadová plocha, ktorú
deti využívali počas celej zimy a naučili sa korčuľovať. Raz týždenne sme navštevovali
plaváreň na ZŠ Bernolákova. Pohybovými aktivitami – futbalom, vybíjanou a inými hrami
s loptou deti relaxovali a zároveň rozvíjali svoj športový talent a pohybové zručnosti.
Dôležité miesto mala vzdelávacia činnosť, kde deti kolektívne i individuálne
vypracovávali domáce úlohy. Využívali sme zábavné formy učenia – didaktické hry, hádanky,
doplňovačky, kvízy. Výchovné problémy žiakov sa riešili v spolupráci s triednymi učiteľkami,
rodičmi, prípadne vedením školy. Často sme pracovali s knihou, učili deti čítať s porozumením
formou zábavy.
Príprava na vyučovanie je realizovaná len so súhlasom rodiča. Väčšina detí si domáce úlohy
v školskom klube detí písala v presne stanovenom čase. Deti nadobúdali vedomosti aj v rôznych
spoločenských a kolektívnych hrách, súťažiach, v kvízoch, besedách, lúštením tajničiek,
čítaním rôznych detských časopisov.
Podujatia a aktivity :
Naplánované podujatia na jednotlivé mesiace plnili vychovávateľky počas celého
školského roka do marca 2020. Po 16.marci 2020 z dôvodu pandémie sa zrušili všetky podujatia
a aktivity v rámci ŚKD. V októbri je už tradíciou imatrikulácia, slávnostný zápis detí za členov
ŠKD. V jeseni nechýbala ani šarkaniáda, kde deti prezentovali svojich šarkanov V mesiaci
november a február sme navštívili filmové predstavenie. Počas pandémie koronavírusu
vychovávateľky pracovali s deťmi online cez edupage, zakladali si na faceboku skupiny kde
deti uverejňovali svoje výrobky a práce, ktoré sme následne zverejňovali na FB stránke školy,
alebo ŚKD.
Deti sa v ŠDK cítili veľmi dobre, naučili sa spoločne pracovať, hrať sa a pomáhať si jeden
druhému. Návrat do školy po pandémii v júni deti zvládli a do školy sa tešili.

Príloha č. 7
Vyhodnotenie činnosti environmentálnej výchovy
Environmentálna výchova je na škole zaradená do tematických plánov jednotlivých
predmetov na I. aj II. stupni a v školskom klube ako prierezová téma. Environmentálna výchova
bola zameraná na ochranu a zlepšovanie životného prostredia, pochopenie problémov
znečisťovania životného prostredia, vody, pôdy, ovzdušia, využívanie prírodných zdrojov,
recyklovanie a využitie odpadu, spotrebu energií a uplatňovania ekologických zásad
v každodennom živote.
Žiaci sa oboznamovali s environmentálnou výchovou aj na triednických hodinách,
exkurziách a v rámci cvičení k ochrane života a zdravia. Zároveň bolo pre žiakov realizovaných
počas roka viacero podujatí a akcií s environmentálnym zameraním.
V priebehu školského roku 2019/2020 sa v rámci environmentálnej výchovy realizovali
nasledujúce podujatia:
• Hodnotenie čistoty a poriadku v triedach,
• Tvorba projektov o lesných zvieratách – Svetový deň zvierat,
• Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy – informácie pre žiakov,
• Prednáška o zimnom prikrmovaní vtáctva a tvorba správnej vtáčej búdky,
• Jesenné hrabanie lístia – úprava exteriéru školy,
• Svetový deň biodiverzity – tvorba a prezentácia projektov pre žiakov 5. ročníka,
• Podmienky chovu domácich miláčikov – prezentácia projektov a domácich miláčikov
pre žiakov 6. ročníka,
• Svetový deň mokradí – premietanie filmu,
• Zber papiera a plastových vrchnáčikov.
.
Žiaci sa zapojili do biologickej olympiády – kategórie C, zberu papiera a plastových
vrchnákov. Na škole je zavedený separovaný zber v triedach. Počas jesene sme využívali
školský náučný chodník a náučný chodník „Bila Hura“. Žiaci sa počas roka starali o zeleň
v priestoroch školy a jej okolia, realizovali brigády. Spolupracovali sme s pracovníkmi rôznych
inštitúcií v našom regióne.
Úlohy, ktoré boli plánované v mesiacoch marec – jún sa nerealizovali v dôsledku pandémie
koronavírusu a prerušenia vyučovania na školách. Počas prerušeného vyučovania bol žiakom
odporúčaný pobyt a pohyb v prírode, preto aj úlohy zadávané z biológie súviseli s priamym
pozorovaním rastlín a živočíchov, realizáciou pozorovaní a experimentov v domácich
podmienkach a získavaní informácií prostredníctvom internetových stránok a využívaní
environmentálnych programov.

Príloha č. 8

Vyhodnotenie činnosti koordinátora pre ľudské práva
Ľudské práva sú dané práva, ktoré prislúchajú každému človeku od narodenia. Medzi
základné ľudské práva patrí napríklad právo na život, osobnú slobodu a bezpečnosť, prejavu,
svedomia, spolčovania, právo zhromažďovania a iné. V Ústave SR v Čl. 12 sú tieto práva
zakotvené:
Ľudia sú slobodní a rovní v dôstojnosti i v právach. Základné práva a slobody sú
neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné.
Základné práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu
na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný
alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné
postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo
znevýhodňovať.
Každý má právo slobodne rozhodovať o svojej národnosti. Zakazuje sa akékoľvek
ovplyvňovanie tohto rozhodovania a všetky spôsoby nátlaku smerujúce k odnárodňovaniu.
Nikomu nesmie byť spôsobená ujma na právach pre to, že uplatňuje svoje základné práva a
slobody.
Cieľom výchovy a vzdelávania k ľudským právam v školách je osvojiť si vedomosti a
zručnosti, formovať postoje, ktoré sú dôležité na podporovanie ľudskej dôstojnosti,
informovanej a nezávislej participácie na vývoji demokratickej spoločnosti a to v súlade s
hodnotami, ako sú ľudské práva, rovnosť, pluralita a spravodlivosť. Vzhľadom na ciele
výchovy k ľudským právam sme sa sústredili na osvojenie všeobecných poznatkov a
vedomostí veku primeranou formou od intuitívneho a zážitkového osvojenia až po kognitívne
poznatky a vedomosti a naopak, od pochopenia pojmov – poznatkov, po zručnosti a ich
aplikácie do každodenného života. Implementovali sme problematiku ĽP do výchovnovzdelávacieho procesu, do aktivít so žiakmi, v spolupráci s rodičmi a mimovládnymi
organizáciami. Zvýšili sme informovanosť žiakov v problematike ĽP a ich ochrany, zvyšovali
osobnú zodpovednosť žiakov za vlastné správanie. Priebežne sme hodnotili sociálnu klímu v
triedach a vytvárali podmienky, ktoré podporujú pocit bezpečia a motivujú k učeniu. Motivovali
sme žiakov a viedli ich k záujmu o problematiku ĽP, k aktívnemu osvojovaniu si základných
pojmov, vedomostí, zručností a návykov v súlade s Národným plánom výchovy k ĽP.
Motivovali a viedli sme žiakov k aktívnej účasti na živote v občianskej spoločnosti, viedli ich
k aktívnemu zapájaniu sa do činností a aktivít školy. Formovali sme postoje na podporu ľudskej
dôstojnosti, humanizmu a tolerancie. Rozvíjali sme postoje a hodnoty globálnej solidarity,
tolerancie a povedomia hodnoty a ochrany človeka, života, životného prostredia.
Tieto aktivity sa v prevažnej miere organizovali na hodinách dejepisu, občianskej náuky,
geografie, mediálnej výchovy, informatiky a na rôznych besedách.

Príloha č. 9
Vyhodnotenie činnosti prevencie šikanovania
Plán práce vychádzal z vnútorného predpisu školy k prevencii a riešeniu šikanovania
žiakov, ktorý je v súlade v súlade so smernicou č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania
detí a žiakov v školách a školských zariadeniach a z plánu práce školy. Činnosť sa
zameriavala na vytvorenie dobrej školskej klímy, pozornosť bola venovaná novým žiakom,
snahou bolo vytvoriť spolupracujúcu triedu a veľká pozornosť bola venovaná práci s rodičmi.
Prevencia šikanovania bola realizovaná takto:
• základným preventívnym opatrením školy je osvojiť si základný princíp „Sme škola, kde
sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“
• poskytovaním preventívno-výchovných konzultácií žiakom a ich zákonným zástupcom
• koordinovaním a metodickým usmerňovaním preventívnej a informačnej činnosti
pedagogických zamestnancov, ale i žiakov
• rozvíjaním záujmovej činnosti a tvorivosť žiakov,
• informovaním žiakov, zákonných zástupcov o činnosti preventívnych, poradenských a
iných odborných zariadení a o preventívnych programoch organizovaných školou,
• v zmysle Deklarácie práv dieťaťa zabezpečovaním aktívnej ochrany detí, monitorovaním
zmien v správaní detí v školskom prostredí,
• poskytovaním metodických materiálov a pomôcok pre žiakov, učiteľov, rodičov
• organizovaním besied, prednášok na zvolené témy
Činnosť koordinátora prebiehala podľa harmonogramu vypracovaného v pláne práce na
začiatku školského roka.
• V septembri bol doplnený plán práce prevencie šikanovania a boli zosúladené plány a
úlohy jednotlivých koordinátorov pracujúcich na škole
• Žiaci boli na triednických hodinách oboznámení s podstatou, formami a nebezpečnými
dôsledkami šikanovania ako antisociálneho správania jednotlivcov i skupín.
Oboznámili sa predovšetkým s negatívnymi dôsledkami šikanovania, s postupom
v prípade zistenia šikanovania.
• Zvýšená pozornosť bola venovaná novovzniknutým kolektívom 5. ročníka s cieľom
spoznať klímu v triede - využitie sociometrie na triednických hodinách, v spolupráci
s výchovným poradcom boli uskutočnené besedy pre žiakov a rodičov s cieľom pomôcť
prekonať žiakom prechod na druhý stupeň (uskutočnené besedy so žiakmi 5. ročníka na
tému „Ako sa správne učiť“)
• V priebehu
mesiaca
november
–
marec
bol
uskutočnený
monitor
šikanovania/kyberšikanovania na škole. Monitoru sa zúčastnili všetci žiaci 4. –
9.ročníka, zvýšená pozornosť bola venovaná novým žiakom. Monitor bol následne
vyhodnotený a analyzovaný. Vzniknuté problémy boli riešené (pohovormi so žiakmi a
rodičmi, formou besied so sociálnym pedagógom a využitia aktivít na triednických
hodinách, ...)
• Na triednických hodinách v októbri bola venovaná pozornosť zvyšovaniu úcty
a pozornosti voči starším ľuďom
• Na triednych združeniach boli rodičia informovaní o opatreniach proti šikanovaniu
• Mikulášske a vianočné posedenie – vytváranie atmosféry dôvery, tolerancie, pokoja

•

•

•
•

•

•
•
•
•

V priebehu celého školského roka boli monitorované sociálne skupiny a klíma
(nebezpečenstvo zlých vzťahov v kolektíve) a vykonávané následné opatrenia v daných
kolektívoch (rozhovormi so žiakmi s problematickým správaním, komunikáciou
s rodičmi, psychológom – preventívny program v 6.A triede (ako zvládame konflikty,
ako sa správam ja a ľudia okolo mňa v konfliktných situáciách, ako vnímame toho
druhého), v prípade výskytu nevhodného správania sa v triede boli následne
uskutočňované prednášky, pohovory na zlepšovanie vzťahov v triede,...)
V spolupráci s koordinátormi ( VMR, koordinátorom protidrogovej výchovy) boli
uskutočňované besedy, skupinové aktivity pre žiakov 5.-9. ročníka so sociálnym
pedagógom, pracovníkom Hornozemplínskeho osvetového strediska, príslušníkom PZ,
lekárom na témy týkajúce sa predchádzania kriminality, šikanovania, kyberšikanovania,
delikvencie, odolávaniu negatívnym javom, napríklad „Ako nestratiť dieťa vo svete
internetu“, „Mobilománia“, „Domáce násilie“, a pod.
V rámci vyučovania informatiky boli pre žiakov uskutočňované aktivity na tému: „Ako
sa nestratiť a nenechať pohltiť svetom internetu, televízie, kyberšikana“
Pre žiakov vybraných tried 5., 8. ročníka boli uskutočnené besedy so sociálnym
pedagógom vo Vranove nad Topľou na témy „Šikanovanie a kyberšikanovanie na
školách“ a „Vzťahy v triednom kolektíve“
V mesiaci november sa žiaci 9.A zúčastnili besedy so Slávkou Kubíkovou zameranej
na rozbor knižnej novinky Krotitelia displejov, ktorá voľne nadväzuje na
jej bestseller Klub nerozbitných detí. Kniha prináša množstvo inšpiratívneho čítania
a rozhovorov a hľadá spôsoby, ako nad digitálnym svetom udržať kontrolu, pomáha
vychovávať deti tak, aby život s digitálnymi médiami zvládli.
V 6.A bol v priebehu 1.polroka realizovaný preventívny program na zlepšenie triednej
klímy a vzťahov v triede, na odstránenie náznakov šikanovania.
„Deň duš. zdravia“ – pohybové aktivity
„Šport zbližuje“ – ochrana človeka a prírody (september)
Na triednických hodinách rozhovory na tému „Zdravá a harmonická rodina“,...

Niektoré úlohy z plánu KPŠ neboli zrealizované v dôsledku uzavretia školy z dôvodu
nariadenia vlády SR o prerušení vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od
16. marca 2020 do 1.6.2020, ktoré bolo zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného
novým koronavírusom COVID-19

Príloha č. 10
Správa o činnosti koordinátora voľného času
Cieľom činnosti v tejto oblasti bolo vytvárať podmienky pre aktívne naplnenie voľného
času u detí.
Formovať u nich návyky racionálneho využívania času na oddych, regeneráciu duševných
a fyzických síl, na rozvoj talentu, tvorivosti a schopnosti.
V septembri spolu s deťmi sme urobili výstavku z prírodnín v ŠKD. Prebehol futbalový
a volejbalový turnaj medzi oddeleniami ŠKD.
Kriedami si deti nakreslili na asfalt svojho októbrového šarkana. V tejto úlohe deti pracovali
ako jeden tím.
November sme začali návštevou kina, filmovým predstavením Trollovia.
V decembri prebehol vianočný bazár, na ktorý deti priniesli svoje výrobky z domu.
V mesiaci január sme často využívali ľadovú plochu s množstvom súťaží.
Vo februári prebehla vychádzka v okolí školy s cieľom pozorovania prírody a okolia.
V tomto mesiaci si taktiež deti vyrobili Valentínske srdiečko, z ktorých sme si
urobili výstavku v priestoroch školy.
Z dôvodu covid -19 bolo prerušenie vyučovania na školách 16.3.2020 do odvolania. Z tohto
dôvodu sa ďalšie aktivity neuskutočnili.

Príloha č. 11
Správa o hospodárení za kalendárny rok 2019
Prenesené kompetencie
- normatívne prostriedky
- vzdelávacie poukazy
- dopravné
- sociálne znevýhodnené prostredie
- učebnice
- lyžiarsky výcvik
- škola v prírode
- mimoriadne výsledky žiakov

1 035 246 €
16 192 €
6 526 €
3 897 €
241 €
9 450 €
6 150 €
1 200 €

Vlastné príjmy – za prenájom priestorov
SPOLU

12 431 €
1 091 333 €

Výdavky na mzdy: 642 673 €, na odvody: 218 508 €.
Z príspevku na vzdelávacie poukazy bolo formou dohôd o vykonaní práce za krúžkovú činnosť
(odmena + odvody) vyplatených 10 587 €, 5 605 € sa použilo na nákup šatňových skriniek pre
žiakov.
Dopravné (vyplatené zákonným zástupcom žiakov zo spádových obcí) vo výške 6 526 €.
Prostriedky určené pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia vo výške 3 897 € sme
použili na zakúpenie učebných pomôcok (čítanka k šlabikáru Virgovičová + CD, čítanky pre 2
– 4. roč. ZŠ – CD, reproduktor s mikrofónom – prenosný, mapy - základné pojmy, percentá,
abeceda ZŠ, metódy merania techniky, porovnávanie čísel, CD číselná os, Chémia a geografia–
výučbový softvér, virtuálna knižnica, športový inventár).
Prevádzkové náklady:
Cestovné náhrady: pracovné cesty pedagogických a nepedagogických zamestnancov.
Najvyššiu čiastku tvorili výdavky za energie, vodu a komunikácie.
Ďalšie náklady tvorili prostriedky vynaložené na:
Materiál:
Interiérové vybavenie (trezorová skriňa, nové podlahy, šatňové skrinky), výpočtová technika
(počítače), prevádzkové stroje, prístroje (kosačka, kalové čerpadlo, vysávače, tepovač),
všeobecný materiál (školské tlačivá, hygienické, čistiace a dezinfekčné prostriedky,
kancelárske potreby, tonery, krieda, dopravné značenia, drobný kameň na parkovacie miesta),
knihy, časopisy, UP (predplatné časopisov, UP pre 1. st. geografiu, chémiu, matematiku,
fyziku, SLJ) pracovné odevy (pre prevádzkových zamestnancov), licencie (aSc agenda 2019,
Rozvrh 2019), palivá ako zdroj energie ( benzín do kosačky).
Dopravné: (SUPERTRIEDA – celoštátne kolá, celoštátna súťaž Bratislava a späť, LV 2019,
exkurzia Poľsko)

Rutinná a štandardná údržba:
výpočtová technika, strojov a prístrojov (oprava počítačov, kosačky a tlačiarne), budov,
priestorov (oprava kanalizácie, výmena osvetlenia vstupnej chodby na prízemí, výmena
oplotenia, oprava povrchu PŠH)
Nájomné za prenájom:
prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení ( prenájom poštového priečinka)
Služby:
školenia, kurzy a semináre (zamerané na vzdelávací proces, účtovníctvo a rozpočtovníctvo),
konkurzy a súťaže technické zabezpečenie podujatia Deň Zeme), propagácia, reklama,
inzercia (uverejnenie inzercie v okresnom periodiku týkajúcej sa zápisu žiakov do 1. ročníka
ZŠ, výroba a odvysielanie reklamného spotu TVB-52,) všeobecné služby (podpora a servis k
APV Korwin, doména.sk, revízia a oprava hasiacich prístrojov, hydrantu, servisný prenájom
rohoží, spracovanie miezd, revízia kotolne – pomerná časť, poplatky BOZP, OPP, ZPS,
sprevádzanie wifi, prebíjanie a čistenie odpadových potrubí, biologické čistenie odpadov,
renovácia tonerov, učebňa plávania pre žiakov 3. ročníka a 5. ročníka – základný plavecký
výcvik), poplatky, odvody, (poplatky za vedenie účtov), stravovanie (príspevok
zamestnávateľa na stravovanie zamestnancov), poistné (poistenie budovy, poistenie
zodpovednosti za škody, majetku školy, zdravotné poistenie žiakov ), prídel do sociálneho
fondu, dohody (správa počítačovej siete) dane (odvoz a likvidácia tuhého komunálneho
odpadu).
Bežné transfery:
na nemocenské dávky (nemocenské, ošetrovné).
Vedenie školy sa snažilo využiť pridelené finančné prostriedky efektívne, s cieľom
zabezpečiť vhodné prostredie pre žiakov, ako aj materiálne vybavenie, ktoré posúva školu
medzi školy moderného typu s kvalitným technickým vybavením.

