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1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Názov školy:  Základná škola Jozefa Cígera Hronského 

Adresa:   Krátka 2, 927 01 Šaľa 

Telefón:   031/ 770 5811 

Mobil:   0903 474 021 

E-mail:   zsjchronskeho@gmail.com 

      Web stránka:  https://zskrsala.edupage.org/ 

 

 

Zriaďovateľ:  Mesto Šaľa, Námestie Sv. Trojice, 927 01 Šaľa 

      Riaditeľ školy:  Mgr. Katarína Grznárová 

Zástupcovia riaditeľa školy: Mgr. Jarmila Husáriková – pre roč. 5. – 9. 

                                              PaedDr. Lucia Vrbišťanová – pre roč. 1. – 4.  

 

 

Vyučovací jazyk: slovenský 

 

 

Učebné plány:  

1. Stupeň: 

UP – Inovovaný školský vzdelávací program pre 1. stupeň (ďalej iŠkVP) pre 1. – 4. 

ročník aj v triedach pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (ďalej VIN). 

 

2. stupeň: 

UP – Inovovaný školský vzdelávací program pre 2. stupeň (ďalej iŠkVP) pre 5. – 8. 

ročník  aj v triedach pre žiakov s VIN. 

 

Poznámka: V 9. ročníku sme nemali triedu pre žiakov so všeobecným intelektovým 

nadaním. 

 

 

        

Charakteristika školského vzdelávacieho programu „ Šanca pre všetkých „ 

 

Základná škola  Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2 je štátnou školou s právnou subjektivitou, 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Šaľa. Súčasťou školy je zariadenie školského stravovania 

a školský klub detí. 

Poslaním školy je poskytovať základné vzdelanie, výchovu a prípravu žiakov na ďalšie 

štúdium a prax. Škola sa snaží vytvárať priaznivé podmienky pre slobodný a tvorivý prejav 

detí, rozvíjať ich talent a schopnosti, osvojovať si základné komunikačné, pohybové a 

sociálne zručnosti. 

https://zskrsala.edupage.org/


Dôraz kladieme na vytváranie pozitívnej pracovnej atmosféry a prežívanie pocitu úspechu. 

Škola sa dlhodobo zameriava na vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov.   

Hlavným cieľom práce školy je vybaviť žiakov takými kompetenciami, ktoré by im 

v budúcnosti umožnili uplatniť sa na trhu práce a úspešne sa realizovať v živote. 

Kľúčové kompetencie, ktoré preferuje naša škola v oblasti vzdelávania: 

* komunikácia v materinskom jazyku, 

* komunikácia v cudzom jazyku, 

* praktické zručnosti s informačnými a komunikačnými technológiami, 

* rozvoj tvorivosti v matematických a prírodovedných odboroch, 

* zdravie a rozvoj pohybových schopností, 

* vedieť sa učiť a získavať nové informácie, 

* podnikateľstvo, 

* medziľudské a občianske kompetencie, 

* všeobecný kultúrny prehľad. 

V oblasti výchovy: 

* uznanie individuálnych rozdielov medzi žiakmi, 

* pozitívna motivácia, 

* pomoc a spolupráca, 

* sloboda a zodpovednosť. 

 

V oblasti mimo vyučovacích aktivít rozvíjame talent a záujmy žiakov prostredníctvom 

širokej škály záujmových útvarov, kurzov, zapájaním žiakov do vedomostných súťaží, súťaží 

zručností, olympiád a mimoškolských aktivít. 

Silné stránky školy: 

* výhodná poloha, 

* zaujímavý Školský vzdelávací program - škola má dlhoročnú tradíciu vo vyučovaní cudzích 

jazykov a my chceme, aby všetci naši žiaci získali v rámci svojich schopností čo najlepšie 

jazykové a komunikačné zručnosti v oblasti anglického a nemeckého jazyka, a zároveň 

zručnosti v oblasti informatiky a digitálnych zručností. Školský vzdelávací program je 

určený aj pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, ktorých vzdelávame 

v samostatných triedach,  

* primeraný počet žiakov v triedach s možnosťou individuálnej práce so žiakmi za účasti 

asistenta učiteľa, školského špeciálneho pedagóga, 

* využívanie informačných komunikačných technológií vo vyučovacom procese, 

* úspešnosť v prijímaní žiakov na stredné školy, 

* kvalita vyučovania cudzích jazykov s využitím jazykovej učebne a moderných     

   výukových programov, 

* práca s talentovanými žiakmi a ich zapájanie do súťaží a olympiád. 

 

Čo škola ponúka žiakom a rodičom: 

 celodennú starostlivosť o žiaka v rámci školy a ŠKD od 6.00 hod do 17.00 hod., 

 kvalitné vyučovanie prváčikov pod vedením skúsených pedagógov a vychovávateliek, 

 slovné hodnotenie v prvom ročníku, 



 vyučovanie cudzieho jazyka od 1. ročníka a vyučovanie druhého cudzieho jazyka od  

6. ročníka, v triedach VIN od 3.ročníka, 

 špeciálnopedagogické poradenstvo a výchovné poradenstvo, 

 výber záujmového vzdelávania v 1. - 9. ročníku, 

 výchova a vzdelávanie v tematickom prostredí (dopravná výchova, tematické 

vychádzky, exkurzie, environmentálna výchova a pod.), 

 organizovanie školy v prírode pre žiakov 2. - 4. ročníka, 

 organizovanie výchovných a výcvikových kurzov - lyžiarsky a snowboardový výcvik 

pre žiakov 7. ročníka, 

 vzdelávanie žiakov s intelektovým nadaním v samostatných triedach v príslušnom 

ročníku, 

 spoločenské aktivity - Vianočná akadémia,  pasovanie prvákov, karneval, aktivity ku 

Dňu detí, školské výlety a pod., 

 vyučovanie v odborných učebniach – jazyková učebňa, počítačové učebne, učebňa 

fyziky, tabletová učebňa, knižnica, 

 väčšina tried je vybavená interaktívnymi tabuľami. 

 

 

Naším cieľom je : 

• umožňovať každému žiakovi nadobúdanie kompetencií vlastnou činnosťou 

a aktivitami zameranými aj na objavovanie a vytváranie nových významov, 

• motivovať žiakov k zodpovednosti a záujmu o vlastné vzdelávacie výsledky 

prostredníctvom ich aktívneho zapojenia do procesu vzdelávania, 

• aby žiaci získavali kompetencie, a to najmä v oblasti komunikačných schopností, 

ústnych a písomných spôsobilostí, využívania informačno-komunikačných technológií, 

komunikácie v štátnom jazyku, matematickej gramotnosti, kompetencie v oblasti 

prírodných vied, kompetencie k celoživotnému učeniu, sociálne, občianske a kultúrne 

kompetencie, 

• umožniť žiakom získať kvalitné, teoretické, ale v praxi využiteľné poznatky, 

schopnosti, zručnosti, a tak ich pripraviť na úspešné pokračovanie ďalšieho vzdelávania 

a získané zručnosti využívať aj v ďalšom živote resp. práci, 

• vzdelávať intelektovo nadaných žiakov v samostatných triedach, 

• dosiahnuť, aby poznatky,  ktoré si žiaci  osvoja,  neboli  encyklopedickým súhrnom 

vedomostí, ale spojením získaných vedomostí a zručností, 

• rozvíjať osobnosť žiaka takým spôsobom, aby bol schopný samostatne myslieť, 

kultivovane komunikovať s ostatnými, rozvíjať svoje schopnosti a nadanie, slobodne 

sa rozhodovať, prejavovať sa ako demokratický občan v súlade so všeobecne 

platnými morálnymi zásadami, rozvíjať u žiakov sociálne kompetencie, 

• podporovať žiakov pri spoznávaní vlastných schopností, rozvojových možností 

a osvojiť si spôsobilosť učiť sa, viesť ich k využívaniu efektívnych stratégií učenia sa, 

• poskytovať každému žiakovi príležitosť objaviť a rozvinúť svoje schopnosti 

v súlade s reálnymi možnosťami, aby tak získal podklad pre optimálne rozhodnutie 

o svojom ďalšom vzdelávaní, 



• sprostredkovať dostatok príležitostí na  osobnostný rozvoj každého žiaka, 

• viesť žiakov k aktívnemu riešeniu problémov, 

• podporovať žiakov v citlivosti k spolužiakom, učiteľom, rodičom a ostatným ľuďom, 

a zároveň aj k svojmu širšiemu kultúrnemu a prírodnému okoliu, 

• naučiť žiakov uplatňovať svoje práva, a zároveň aj plniť si svoje povinnosti, 

viesť žiakov k rešpektovaniu práv iných ľudí, 

• naučiť žiakov vážiť si svoje zdravie, niesť zaň zodpovednosť, chrániť ho a upevňovať, 

• tvoriť a rozvíjať v žiakoch jasné povedomie národného a svetového kultúrneho 

dedičstva, 

• formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu 

inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie, 

• vytvárať dobrú sociálnu klímu v triede, odstraňovať prípadné negatívne javy 

spolunažívania, rasizmu, xenofóbie, 

• viesť žiakov k spoznávaniu svojich silných a slabých stránok, 

• realizovať aktivity na prevenciu sociálno-patologických javov, 

• naučiť žiakov základom slušného správania sa a komunikácie v spoločenskom 

i úradnom styku, naučiť ich správne a slušne komunikovať s dospelými i rovesníkmi 

(napr. v škole, na verejnosti, na kultúrnych podujatiach a pod.), 

• získavať kompetencie v oblasti regionálnej výchovy a vzdelávania, v oblasti dopravnej 

výchovy, 

• získavať vedomosti a praktické zručnosti v oblasti matematickej a finančnej 

gramotnosti, 

• rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov nielen na hodinách slovenského jazyka 

a literatúry. 

 

 

 

 

Rada školy 

 

Správa o činnosti Rady školy pri ZŠ J. C. Hronského, Krátka 2 v Šali 

v šk. roku 2019/2020 

 

Zloženie Rady školy: 

členovia z radov pedagogických pracovníkov: 

 Mgr. Benedikt Varga - predseda 

PaedDr. Zlatica Szőcsová 

 členovia z radov nepedagogických pracovníkov: 

  Mgr. Zuzana Ivanová 

 členovia z radov rodičov: 

  Ing. Radovan Benkovský 

Mgr. Naďa Fekete Petrová 

PaedDr. Žaneta Gužíková 

PhDr. Martin Sedlár 

 členovia delegovaní za mestské zastupiteľstvo: 



  Ing. Tomáš Meszáros 

Róbert Tolgyesi 

Ing. Helena Psotová 

Miloš Rehák 
 

 

 

V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnili zasadnutia Rady školy: 

 

Prvé zasadnutie – 14. októbra 2019  
Program zasadnutia: 

1. Otvorenie. 

2. Predstavenie nového člena Rady školy a voľba nového predsedu Rady školy. 

3. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení (v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 9/2006  Z. z.). 

4. Pedagogicko-organizačné zabezpečenie šk. roka 2019/2020. 

5. Inovované učebné plány pre 9. ročník. 

6. Zmena UO v druhom ročníku. 

7. Plán zasadnutí RŠ v školskom roku 2019/2020. 

8. Rôzne. 

9. Diskusia. 

10. Uznesenie. 

11. Záver. 

 

Druhé zasadnutie Rady školy bolo naplánované na mesiac marec a tretie na mesiac jún. Tieto 

zasadnutia sa neuskutočnili z dôvodu prerušenia vyučovania dňom 16.03.2020. Činnosť 

menovanej Rady školy pokračuje aj po období, na ktoré bola zvolená na základe Zákona č. 93 

z 22.apríla 2020 § 39.  

 

Spoluprácu Rady školy s vedením školy hodnotí predseda Rady školy Mgr. Benedikt Varga  

v tomto školskom roku ako kladnú. Vyžadovanie stanovísk a ich rešpektovanie riaditeľkou 

školy hodnotí Rada školy pozitívne. 

 

 

Metodické orgány školy: 

 

1.stupeň:  MZ 1. – 4. roč. 

MZ pre triedy so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním  

v 1. – 4. roč. 

2. stupeň:  PK - slovenský jazyk a literatúra, občianska náuka 

PK - matematika, fyzika, informatika  

PK - cudzích jazykov 

PK - výchovné predmety – hudobná výchova, výtvarná výchova,  

výchova umením, etická výchova, náboženská výchova, telesná 

a športová výchova 

PK -  chémia, biológia, technika 

PK - geografia, dejepis 

PK - prírodovedné predmety pre triedy so žiakmi so 

všeobecným intelektovým nadaním 

ŠKD:  MZ školský klub detí 



 

 

 

2. POČET TRIED/ŽIAKOV  

 

                  Počet žiakov/tried v škole k 15.09.2019 

 Ročník  

Triedy / žiaci 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried 4 3 3 3 3 2 3 2 1 24 

Počet žiakov 65 55 68 46 53 30 46 30 28 421 

z toho integrovaní 1 1 3 2 6 5 8 3 5 34 

z toho intelektovo 

nadaní žiaci 
9 9 12 11 11 9 14 11 0 93 

z toho počet detí 

v ŠKD 
53 58 42 40 0 0 0 0 0 193 

 

Počet oddelení v ŠKD:  7 

 

Na základe splnených kritérií do 1. ročníka triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým 

nadaním  nastúpilo v školskom roku 2019/2020 9 žiakov.  

 

 

2.1 Zápis do 1. ročníka 

 

Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka (apríl 2020):   64 z toho dievčat: 29 

Počet detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou:  5 z toho dievčat:  0 

 

 

Zápis do prvého ročníka prebiehal najmä elektronicky, bez prítomnosti detí 

a zákonných zástupcov. Pre umožnenie zapísania všetkých detí do prvého ročníka škola 

umožnila rodičom aj zapísanie dieťaťa v budove školy vo vyhradenom čase a za 

dodržiavania sprísnených bezpečnostných opatrení.  

 

 

2.2 Prijatie žiakov na stredné školy 
 

.  

 

 GYM 
Bilingválne 

GYM 

SOŠ s 

maturitou 

SOŠ bez 

maturity 
INÉ SPOLU 

Prihlásení žiaci 1 7 19 7 1 35 

Prijatí žiaci 1 6 19 7 1 34 

% úspešnosti 100 % 85,714 % 100 % 100 % 100 % 96,66 % 

 

Slovný komentár:   

Na stredné odborné školy a gymnáziá sa v školskom roku 2019/2020 hlásilo 27 žiakov.  20 

deviatakov bolo prijatých na maturitné odbory, 7 sa hlásili a boli prijatí na nematuritný smer. 

Z 8. ročníka sa hlásilo 7 žiakov na bilingválne gymnázia. Prijatých bolo 6 žiakov, čím klesol 

počet žiakov postupujúcich do deviateho ročníka v triede pre žiakov s intelektovým nadaním 



na 5. Z toho dôvodu v školskom roku 2020/2021 sú piati žiaci deviateho ročníka integrovaní 

ako žiaci so všeobecným intelektovým nadaním v 9.A triede. Piati žiaci 5. ročníka sa hlásili 

a boli prijatí do 8-ročného gymnázia. Jedna žiačka ukončila povinnú školskú dochádzku 

v nižšom ako 9. ročníku (6. ročník). 

 

 

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE 

A DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA 

 

Hodnotiaca správa o hodnotení žiakov počas dištančného vzdelávania a záverečného 

hodnotenia žiakov na konci školského roka 2019/2020 je súčasťou tohto dokumentu a tvorí 

prílohu č. 3. 

 

Celoplošné testovanie žiakov 5. ročníka v roku 2019: 

 

Celoplošného testovania žiakov 5. ročníka sa v 1. termíne zúčastnilo 53 žiakov 5. ročníka 

Výsledky testovania: 

MAT – SR :  63,40 % , škola : 72,10, výsledok od 90-100% dosiahlo 13 žiakov,  

SJL – SR :  64,80  %,  škola : 69,30 %, výsledok od 90-100% dosiahlo 9 žiakov. 

 

V celoplošnom testovaní žiaci 5. ročníka dosiahli opäť lepšie výsledky ako bol celoslovenský 

priemer (MAT + 8,7 %, SJL +4,5 %).  Naším cieľom bude tento trend aj naďalej udržiavať, 

prípadne ešte zvyšovať.  

 

 

Celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka v roku 2020 : 

 

Vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR, reagujúc na opatrenia týkajúce 

sa zabráneniu šírenia nového koronavírusu školy, prerušili vyučovanie a prešli na dištančné 

vzdelávanie. Z uvedeného dôvodu ministerstvo školstva pre školský rok 2019/2020 

zrušilo  Testovanie-9. 
 

 

4. ZAMESTNANCI ŠKOLY 

 

Celkový počet zamestnancov k 30.06.2018:        52 

Z toho pedagogickí zamestnanci: 1. stupeň 13 

2. stupeň 17 

ŠKD 7 

asistentky 6 

psychológ 0 

SPOLU: 43 

Z toho nepedagogickí zamestnanci: administratívni 1 

Vedúca 

ŠJ/kuchyňa 
1/5 

prevádzkoví 6 

SPOLU: 13 

 



4.1 Kvalifikovanosť a odbornosť pedagogických zamestnancov    

 

Počet pedagógov na 1. stupni:                     kvalifikovaných: 13 nekvalifikovaných: 0 

Plnenie kvalifikačného predpokladu:   

 

Počet pedagógov na 2. stupni:                     kvalifikovaných: 17 nekvalifikovaných: 0 

Plnenie kvalifikačného predpokladu:                                                          

 

Počet pedagógov v ŠKD:                            kvalifikovaných:    7  nekvalifikovaných: 0 

Plnenie kvalifikačného predpokladu: 

Počet študujúcich učiteľov/aprobácia/škola:          0 

 

 

Odbornosť vyučovania predmetov v školského roku 2019/2020 

           

 Učitelia v roč. 1. – 4.  - v percentuálnom vyjadrení 

 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. Spolu 

PREDMETY O N O N O N O N O N 

Slov. jazyk a liter. 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

Vlastiveda 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0 

Matematika 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

Prvouka 100 0 100 0 0 0 0 0 100 0 

Prírodoveda 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0 

Obohatenie 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

Cudzí jazyk ANJ/NEJ 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

Pracovné vyučovanie 0 0 0 0 100 0 100 0 100 0 

Výtvarná výchova 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

Hudobná výchova 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

Telesná výchova 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

Etická výchova 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

Náboženská výchova 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

Informatika 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 

Priemer v % 81,8 18,2 81,8 18,2 84,6 15,4 84,6 15,4 85,7 14,3 

 

Poznámka: 

Neodborne sa vyučoval predmet obohatenie v triedach pre žiakov s VIN, ktorý sa neštuduje 

ako aprobačný predmet na vysokých školách a informatika. 

 

Odbornosť vyučovania predmetov v školského roku 2019/2020 

             

 Učitelia v roč. 5. – 9.  - v percentuálnom vyjadrení 

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

PREDMETY O N O N O N O N O N O N 

Slov. jazyk a liter. 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

Matematika 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

Cudzí jazyk  ANJ 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

Cudzí jazyk  NEJ 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

Výtvarná výchova 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

Hudobná výchova 100 0 100 0 100 0 100 0 0 0 100 0 



Telesná a športová 

výchova 
100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

Etická výchova 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

Náboženská 

výchova 
100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

Dejepis 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

Geografia 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

Fyzika 0 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

Chémia 0 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

Biológia 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 100 0 

Občianska náuka 0 0 100 0 0 100 50 50 50 50 50 50 

Svet práce, 

Technika 
0 100 0 100 0 100 0 100 0 0 0 100 

Informatika 60 40 100 0 100 0 100 0 100 0 92 8 

Priemer v % 74,1 8,2 94,1 5,9 88,2 11,8 91,2 8,8 85,3 2,9 90,7 6,4 
 

Poznámka: 

Neodborne sa vyučovali predmety OBN, INF a TECH. Nie je možné navýšiť počet 

pedagogických zamestnancov, a tak zabezpečiť odbornosť všetkých predmetov vyučovaných 

na II. stupni.  

 

4.2 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 

Vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

Funkcia PVPZ 
1. atestácia/ 

náhrada 
2. atestácia 

riaditeľka 

školy 

 

dátum 

ukončenia 
1999 6.12. 1996 - 

vzdelávacia 

inštitúcia 
MC Bratislava MC Bratislava - 

zástupkyňa 

riaditeľa školy  

pre 5. – 9. roč. 

dátum 

ukončenia 
8.6. 2000 27.3. 1998 - 

vzdelávacia 

inštitúcia 
ŠPÚ Bratislava ŠPÚ Bratislava - 

zástupca 

riaditeľa školy  

pre 1. – 4. roč. 

dátum 

ukončenia 
7.3. 2005 19.10. 1999 - 

vzdelávacia 

inštitúcia 
MC Bratislava MC Bratislava - 

 

Funkčné aktualizačné vzdelávanie        1                                                                                              

 

Počet pedagógov z 1. stupňa, ktorí majú 1. atestáciu alebo jej náhradu:   9 

Počet študujúcich učiteľov:          0 

 

Počet pedagógov z 2. stupňa, ktorí majú 1. kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu: 12 

Počet študujúcich učiteľov:         0 

Počet pedagógov, ktorí majú 2. atestáciu:       2 

 

Študujúce vychovávateľky:         0 

 



Vzdelávanie :  
 

Pedagogickí zamestnanci sa počas školského roka zúčastňovali predovšetkým rôznych 

seminárov, zameraných na skvalitňovanie vyučovania jednotlivých predmetov a na 

využívanie moderných vyučovacích postupov a technológií vo vyučovacom procese. 

Pedagogickí zamestnanci sa zúčastňovali aj vzdelávacích aktivít,  organizovaných SŠÚ v Šali, 

OÚ Nitra, MPC Nitra a inými vzdelávacími organizáciami. 

 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov (PZ): 

 

Funkčné vzdelávanie: 1 PZ 

 

Aktualizačné vzdelávanie – témy: 

 

1. Elektronizácia školy – elektronická žiacka knižka, elektronická triedna kniha, 

elektronická dochádzka 

2. Pracovný a organizačný poriadok  

            Etický kódex 

            Plán profesijného rozvoja  

 

 

5. AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

 

Meno žiaka súťaž umiestnenie 

Kolo krajské/okresné, ak sa 

krajské už nekonalo (COVID) 

Tibor Kováč Olympiáda ANJ- kateg. 1A 2. miesto OK 

Soňa Nosková Olympiáda ANJ- kateg. 1B ÚR OK 

Adrián Jelínek Olympiáda NEJ- kateg. 1A 4.miesto KK 

Soňa Nosková Olympiáda NEJ- kateg. 1B 1.miesto OK 

Martin Čajka Olympiáda BIO - kateg.C 2.miesto OK 

Laura Nagyová Olympiáda BIO - kateg.C 4.miesto OK 

Soňa Nosková Olympiáda SJL 3.miesto KK 

Adriana Gállová Olympiáda MAT-kateg.Z5 ÚR OK 

Viktória Mrvová Olympiáda MAT-kateg.Z5 ÚR OK 

Nina Paldyová Olympiáda MAT-kateg.Z5 ÚR OK 

František Gála, Alex 

Ovári Olympiáda TECH 2.miesto OK 

Adrián Jelínek Olympiáda TECH ÚR OK 

Martin Čajka Olympiáda GEO-kateg.C 2.miesto OK 

Laura Nagyová Olympiáda GEO-kateg.C 4.miesto OK 

Adriana Gálová Olympiáda GEO-kateg.G ÚR OK 

Tibor Kováč Olympiáda GEO-kateg.F ÚR OK 

Adrián Jelínek Olympiáda GEO-kateg.F ÚR OK 

Timotej Lalák Olympiáda GEO-kateg.F ÚR OK 

Ela Sántaiová Olympiáda GEO-kateg.E ÚR OK 

Martin Gramblička Olympiáda GEO-kateg.E ÚR OK 



Laura Nagyová Olympiáda GEO-kateg.E ÚR OK 

Alexandra Andášiková Olympiáda DEJ-kateg.D 1.miesto OK 

Soňa Nosková Olympiáda DEJ-kateg.D 2.miesto OK 

Tibor Kováč Olympiáda DEJ-kateg.E 4.miesto OK 

Adam Budai Olympiáda DEJ-kateg.E ÚR OK 

Šimon Bosák Olympiáda DEJ-kateg.F 3.miesto OK 

Timitej Lalák Olympiáda DEJ-kateg.F 4.miesto OK 

Matúš Síkora Vševedko ÚR   

Lea Viktória Gulyášová Vševedko ÚR   

Lukáš Nagy Vševedko ÚR   

Nina Paldyová online súťaž ATTOMAT 41.miesto   

Ema Benešová online súťaž ATTOMAT 19.miesto   

Richard Malík Maksík 1.miesto   

Dominik Sedlár Matematický klokan 100%   

Ema Benešová Matematický klokan 96,70%   

Alex Forró, Libor Lencsés Vesmír očami detí     

Kováč Ja a koronavírus     

Bondor 

Ochranárik čísla tiesňového 

volania 112 a civilnej ochrany 3.miesto   

 

 

 

 

Vyhodnotenie športových súťaží v školskom roku 2019/2020 

názov súťaže  Kategória 

počet 

žiakov umiestnenie OK 

umiestnenie 

KK 

Cezpoľný beh - MO žiačky ZŠ  2. miesto  

Basketbal - MO žiaci ZŠ  2. miesto  

Memoriál 

zakladateľov atletiky 
družstvá  3. miesto  

Futbal – MO žiaci ZŠ  6. miesto  

Futbal – MO žiačky ZŠ  6. miesto  

Tipos minihandball Žiačky 1.-2. roč.  1. miesto  

Tipos minihandball Žiačky 3.-4. ročník  1. miesto  

 

 

Účasť v súťažiach bola prerušená mimoriadnym prerušením vyučovania. Mnohé olympiády aj 

športové súťaže boli zrušené z dôvodu prijatia mimoriadnych epidemiologických opatrení. 

Konali sa len školské kolá niektorých súťaží.  

 

Celkové umiestnenie školy v okresných a krajských kolách predmetových olympiád 

a postupových súťaží:  Za školský rok 2019/2020 neboli zverejnené výsledky škôl. 



 

Iné aktivity : 

 

V rámci voľného času mali žiaci možnosť zapojiť sa do rôznych záujmových útvarov. Škole 

odovzdalo vzdelávacie poukazy 285  žiakov. V škole pracovalo 20 záujmových útvarov.  

 

Žiaci navštevovali tieto záujmové útvary :  

 

Vzdelávacie:             Čo už viem z MAT – 9. roč.   

                                    Čo už viem zo SJL – 9. roč. 

                                    Počítačový krúžok 

                                    Hravá matematika 

                                    Šachový krúžok 

                                    Múdre hlávky 

                                    Hravá matematika a slovenčina 

                                    Biblický krúžok 

   Spoznávame ruský jazyk 

Vševedko 

Učíme sa hravo 

Školáčik 

 

 Športové:   Pohybovo-tanečný krúžok 

                                     Gymnastický krúžok 

                                     Hádzaná dievčatá 

 Hádzaná chlapci 

  

Umelecké:                    Tanečný krúžok Hopko a Kratulienka 

 Šikovné ruky 

                                     Výtvarný krúžok 

  

 

Environmentálna výchova   

• Deň Zeme – tematický deň – ochrana životného prostredia - EKO hodiny, besedy, 

• Čistenie areálu a okolia školy v rámci Dňa Zeme, 

• Deň Zeme– praktické aktivity v okolí školy, výtvarné práce z vrchnákov PET fliaš, 

• Výstava jesenných plodov, 

• Výstava zvierat, 

• Starostlivosť o školský areál - čistota, zeleň, 

• Separácia plastov – zber  PET fliaš a vrchnákov PET fliaš – pre Úniu nevidiacich 

v Šali, 

• Ochrana prírody v rámci LVVK, vychádzky do prírody, 

• Zber použitých batérií, 

• Svetový deň vody –  tematický deň. 

 

Zdravá škola    

• Jarmok zdravej výživy – tematický deň, 

• Deň jablka – tematický deň vo vyučovaní v triedach s VIN, 

• Deň mlieka – tematický deň, 

• Deň tekvíc N-triedy, 

• Európsky týždeň športu,  



• Svetový deň vody -  potreba konzumácie pitnej vody pre ľudský organizmus, šetrenie  

vodou, 

• Lyžiarsky a snowbordový kurz – 7. ročník  - jeden turnus – Tatranská Lomnica, 

• Zabehni čo najďalej – 2. ročník športového bežeckého podujatia pre žiakov školy, 

rodičov a aj ostatných záujemcov. 

 

Exkurzie a výstavy    

• Návšteva Domu ľudového bývania v Šali, 

• Exkurzia – návšteva Kostola svätej Margity a mestského cintorína v Šali, 

• Návšteva vianočnej Viedne, Technické a Prírodovedné múzeum vo Viedni, 

• Návšteva Hvezdárne v Hlohovci, 

• Návšteva vianočných trhov v Šali, prehliadka Betlehema, 

• Exkurzia v Zábavnom centre vedy AURÉLIUM v Bratislave – 5. a 6. ročník, 

• Návšteva výstavy „VESMÍR OČAMI DETÍ“ – KS Večierka v Šali, 

• Exkurzia Stretnutie s Veľkou Moravou, 

• Exkurzia  Múzeum M.R. Štefánika, Bradlo, 

• Exkurzia Ekoland  Mochovce, 

• Exkurzia Mesto robotov Bratislava, 

• Exkurzia  NR SR Bratislava, 

• Exkurzia Hydrometeorologický ústav Bratislava, 

• Výstava – Život v minulosti – Dom ľudového bývania. 

 

 

Návšteva divadelných predstavení, výchovných koncertov a výchovno – vzdelávacích 

programov   

• Anglické divadlo – DK Šaľa – 4. – 9. ročník, 

• Divadelné predstavenie SND Bratislava: Tri prasiatka, 

• Návšteva divadelných predstavení v Nitre: Sám a Esmeralda, Legenda o Svoradovi 

a Benediktovi, Dlhý Široký a Bystrozraký, Danka a Janka, Tri prasiatka, Kráska 

a zviera, Trója, Kocúr v čižmách, 

• Výchovný koncert – Dr. Zembolí, Čarovná pastelka. 

 

 

Iné podujatia    

• Finančná zbierka Biela pastelka, 

• Výstava plody jesene, 

• Európsky deň jazykov, 

• Výstava anglických kníh v škole, 

• iBobor – internetová súťaž z informatiky, 

• Šalianske obyčaje – regionálna výchova, 

• Mesiac úcty k starším – kultúrne programy pre dôchodcov – domovy dôchodcov Šaľa, 

Kaskády, 

• Halloween – tematický deň – spoznávanie iných kultúr, vyučovanie v maskách 

• Burza stredných škôl,  

• Deň otvorených dverí – návšteva Gymnázia J. Fándlyho v Šali, SŠ Nivy v Šali, 

• Zabehni čo najďalej, 

• Deň vedy na ŠpMNDaG, 

• Projekt Komparo – testovanie žiakov 8. a 9. ročníka, 

• Vítanie prvákov a školská imatrikulácia prvákov, pasovanie prvákov, 

• Imatrikulácia prvákov – ŠKD, 



• Vystúpenie žiakov s vianočným programom na Vianočnom jarmoku mesta Šaľa, 

vystúpenie  na Vianočnej akadémii mesta Šaľa, 

• Vianočné besiedky, Jedličková slávnosť,  

• „Prišiel k nám Mikuláš“, 

• Vianočná pošta, 

• Vianočné tvorivé dielne, 

• Láska v škatuli od topánok, 

• Vianočná Viedeň, 

• Školská vianočná slávnosť + tvorivé dielne 1. stupeň, 

• Vianočné zvyky, pečenie a zdobenie medovníkov, 

• Celoklubová Jedličková slávnosť v ŠKD, 

• Teplákový deň – vyučovanie v športovom oblečení, 

• klzisko, 

• karneval v ŠKD, 

• burza hračiek, 

• návšteva výstavy „Vesmír očami detí“, 

• DOD pre predškolákov, 

• Mini hádzaná –súťaž s TIPOS-om, 

• výtvarná súťaž Záchranári.  

 

Akcie školského klubu detí    

• vítanie prvákov – športovo-zábavné popoludnie, 

• „Týždeň mobility“ – kresba automobilov budúcnosti, 

• výstavka prác „Jesenné variácie z darov prírody“, 

• výtvarné a literárne spracovanie témy: „Svetový deň boja proti fajčeniu“, 

• vystúpenie detí na vianočnej besiedke pre rodičov, 

• vianočná výzdoba tried, výroba vianočných pozdravov, 

• mikulášska čižmička – príprava prekvapenia pre kamaráta, 

• vianočné popoludnie pre žiakov a rodičov 1. stupňa – tvorivé dielne, vianočný 

kultúrny program žiakov, vianočný nealko punč, 

• súťaž v stavaní snehuliakov, 

• celoklubový karneval, 

• návšteva mestskej knižnice, 

• futbalový turnaj medzi oddeleniami, 

• zábavné popoludnie v telocvični. 

 

Po 16.03.2020 boli všetky ďalšie plánované podujatia školy zrušené z dôvodu prerušenia 

vyučovania. 

 

Spolupráca s regionálnymi zamestnávateľmi, inštitúciami, občianskymi združeniami 

CPPPaP – žiaci so ŠVVP, nadaní žiaci,  

Mestská knižnica Jána Johanidesa – návštevy knižnice, besedy o knihách, 

Mestské kultúrne stredisko Šaľa, Večierka – výstavy, filmové predstavenia 

a výchovné koncerty, 

Štátny archív Šaľa – exkurzie, súťaž, 

Dom ľudového bývania – exkurzie,  

Liga proti rakovine, Biela pastelka (Únia nevidiacich), Hodina deťom – finančné 

zbierky. 



 

Spolupráca s partnerskými školami, strednými školami, školskými zariadeniami  

 s materskými školami: otvorené vyučovanie pre rodičov detí predškolského veku 

z MŠ,  Deň otvorených dverí pre rodičov budúcich prvákov, Jarné tvorivé dielne pre 

predškolákov z MŠ, účasť pedagógov na stretnutiach rodičov MŠ, prezentácia školy 

rodičom detí z MŠ, cvičenie detí z MŠ Budovateľská v telocvični školy, Mikuláš pre 

deti z MŠ Budovateľská, 

 so strednými školami: spolupráca so všetkými strednými školami v Šali – Burza SOŠ 

v DK Šaľa, návšteva SŠ v rámci DOD, spolupráca so ŠpMNDaG v Bratislave – 

stretnutia vedúcich zamestnancov a pedagógov škôl vzdelávajúcich nadané deti 

v rámci Slovenska 

 s inými školskými zariadeniami a inštitúciami: s CPPPaP v Šali – diagnostika 

žiakov,  práca s nadanými žiakmi a žiakmi so ŠVVP, s Mestskou knižnicou v Šali – 

prvá návšteva knižnice, besedy,  s Mestským kultúrnym strediskom v Šali. 

 

Škola aj naďalej spolupracuje so Špeciálno-pedagogickou poradňou pri Spojenej škole v Šali.  

 

Vďaka spolupráci s Radou rodičov sme mohli finančné prostriedky použiť na nákup učebných 

pomôcok, hygienických potrieb, odmien pre víťazov školských kôl súťaží, knižných odmien 

pre žiakov s výbornými výsledkami a ďalšie. Aj naďalej je potrebné zlepšovať spoluprácu 

s rodičmi tzv. problémových žiakov (hrubé, opakované porušovanie školského poriadku, 

slabý prospech, zlá školská dochádzka). Nie všetci rodičia majú záujem o informácie 

o prospechu a správaní svojich detí a nezúčastňujú sa stretnutí s pedagógmi, čo sťažuje 

riešenie rôznych problémov v triedach. Tento nezáujem sa prejavil aj na slabej, alebo žiadnej 

účasti niektorých žiakov na dištančnom vzdelávaní.  

 

 

6. VYHODNOTENIE PROJEKTOV A PROGRAMOV ŠKOLY 

 

Škola bola zapojená aj do projektu Európsky program podpory konzumácie ovocia 

v školách s finančnou podporou Európskej únie. Ďalším realizovaným projektom bol projekt 

Mlieko pre školy v Európskej únii, v rámci ktorého sme poskytovali žiakom mliečne 

výrobky dotované Európskou úniou v rámci školského mliečneho programu. Opäť sme sa 

zapojili  aj do projektov Deň narcisov, Biela pastelka a podobne, prostredníctvom ktorých sa 

snažíme v žiakoch vypestovať spolupatričnosť s tými, ktorí potrebujú pomoc iných. 

 

Pokračuje realizácia projektu Šanca pre všetkých v rámci výzvy  Operačného programu 

Ľudské zdroje, spolufinancovaného Európskym sociálnym fondom  – „ V základnej škole 

úspešnejší“. 

Škola vypracovala projekt v rámci výzvy s názvom Národný projekt – Pomáhajúce profesie 

v edukácii detí a žiakov II. 

 

 

7. VÝSLEDKY INŠPEKČNEJ ČINNOSTI ŠŠI A INEJ KONTROLNEJ ČINNOSTI 

 

V školskom roku 2019/2020 v škole nebola realizovaná inšpekčná ani iná kontrolná činnosť. 



 

8. PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ PODMIENKY ŠKOLY 

 

Nakúpili sa učebné pomôcky,  nástenné obrazy a mapy, výučbové programy, väčší počet kníh, 

odborné časopisy, interaktívne tabule 2 ks, dataprojektory 2 ks, 20 počítačov ako nové 

vybavenie počítačovej učebne, didaktické prostriedky na výučbu anglického jazyka pre 1. a 2. 

stupeň.  V spolupráci so zriaďovateľom bola školská jedáleň vybavená novým kovektomatom 

a nainštalovaná bola nová vzduchotechnika.  

Údržba – oprava panvice v ŠJ, ciachovanie váh, náhradná výsadba zelene, náhradné diely do 

kosačky, odborná prehliadka a údržba telovýchovného náradia, rekonštrukcia rozvodov 

kúrenia, revízia elektroinštalácie a bleskozvodov, kontrola a revízia hydrantov a hasiacich 

prístrojov, odvoz zeleného odpadu, oprava svietidiel, radiátorov, umývadiel, WC poklopov, 

kopírok, elektrospotrebičov v školskej jedálni, nákup a výmena súčiastok do traktorovej 

kosačky, opakované čistenie  kanalizácie, maľovka niektorých priestorov školy a školskej 

kuchyne. 

 

9. FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACIEHO 

PROCESU 

 

 

9.1 Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

Celková dotácia zo štátneho rozpočtu vrátane nenormatívnych prostriedkov v r. 2019 bola 

škole zaslaná vo výške 922 400,70 €, z čoho bolo vyčerpané na osobné náklady 733 603,03 € 

(z toho: mzdy 539 180,55 €, odvody 194 422,48 €), na bežné prevádzkové výdavky 91 947,77 

€ a účelovo viazané transfery vo výške 96 849,90 € (dotácia na vzdelávacie poukazy, 

stravovanie pre všetkých žiakov, učebné pomôcky pre deti zo sociálne znevýhodneného 

prostredia, dopravné pre dochádzajúcich žiakov, dotácia na lyžiarsky kurz žiakov a pobyt 

žiakov v škole v prírode, dotácia na asistentov učiteľa, učebnice prvouky, CJ, odchodné).  

 

9.2 Dotácie na financovanie originálneho výkonu zriaďovateľa – školská jedáleň (ŠJ) 

a školský klub detí (ŠKD) 

 

Celková dotácia z rozpočtu zriaďovateľa pridelená škole v rámci jeho príjmu z podielových 

daní činila 182 581 €. Z toho 94 509 €  bolo pridelených na ŠKD a 66 572 € škola dostala na 

činnosť ŠJ. V ŠJ sa na bežné prevádzkové výdavky použilo 1 050,66 € (povinný príspevok na 

rekreáciu, náhrada príjmu počas práceneschopnosti). Ostatné finančné prostriedky sa 

vyčerpali na osobné náklady, t. j. mzdy a odvody zamestnancov. Náklady na prevádzku ŠJ 

bola škola, tak ako i po iné roky, nútená financovať z vlastných príjmov, ktoré sú hradené 

rodičmi v súlade s platnými VZN, schválenými zriaďovateľom, ako aj z ostatných príjmov, 

ktoré škola získala svojou činnosťou. V ŠKD bolo z celkovo pridelených finančných 

prostriedkov vyčerpaných na povinný príspevok na rekreáciu a náhrady príjmu počas 

práceneschopnosti 341,89 €. Ostatné finančné prostriedky boli vyčerpané na osobné náklady, 

t.j. mzdy a odvody. Z finančných prostriedkov pridelených škole v rámci originálneho výkonu 

zriaďovateľa bola suma 1 551,16 € použitá na spolufinancovanie projektu „Šanca pre 

všetkých“, do ktorého je škola zapojená. 21 500 € škola dostala na kapitálové výdavky a boli 

použité na zakúpenie konvektomatu a systému na odsávanie pár pre školskú kuchyňu 

a traktorovej kosačky.  

 



9.3 Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy  

 

Dotácia za žiakmi vrátené vzdelávacie poukazy v roku 2019 činila 9 850, €. Čerpané boli na: 

mzdy a odvody vedúcich krúžkov:    7 685,26 €   

odmena za dohody o prac. činnosti vedúcich krúžkov: 1 420,00 € 

výdavky na energie:         526,76 € 

výdavky na materiál na krúžkovú činnosť:      217,98 € 

 

9.4 Finančné prostriedky od rodičov, alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických, 

alebo fyzických osôb 

 

V roku 2019 mala škola príjmy v celkovej výške 75 842,14 €. Skladba uvedených príjmov 

bola nasledovná: 

príjmy z prenájmu priestorov školy:      6 184,28 € 

príjmy z poplatkov rodičov za ŠKD:    15 703,00 € 

príjmy z poplatkov za režijné náklady stravníkov:  10 173,44 € 

príjmy od cudzích stravníkov:      5 466,56 € 

príjmy od rodičov za UP pre 1. roč.:         762,10 € 

príjmy z dobropisov min. rokov, kredit. úrokov, pois.:   2 574,94 € 

príjmy od rodičov z platieb za ŠvP         792,01 € 

príjmy od rodičov z platieb za LVVK   4 481,52 € 

príjmy z projektu „Šanca pre všetkých“ (asis.uč.)                29 420,37 € 

príjmy z darov        97,33 € 

ostatné príjmy:      186,59 € 

 

Ich čerpanie bolo nasledovné: 

Mzdy               0 € 

Cestovné       19,50 € 

Energie                                                                                12 590,96 € 

všeobecný mat. – čistiace, hygien. pom.,mat.na údržbu 1 571,64 € 

knihy, časopisy, UP, mat. na výchovu a vzdeláv.    173,73 € 

učebné pomôcky pre 1. ročník    762,10 € 

výpočtová technika 1 076,40 € 

interiérové vybavenie 3 130,56 € 

prevádzkové stroje, prístroje, náradie 1 225,29 € 

pracovné odevy, obuv    317,06 € 

doprava do ŠvP a LVVK 2 277,75 € 

údržba budov, strojov, prístrojov, náradia, softvéru           14 995,24 € 

školenia      85,00 € 

revízie a odborné prehliadky     503,47 € 

odvoz bio odpadu zo ŠJ a komunál. odpadu 1 966,60 € 

povinný prídel do soc. fondu ŠKD a ŠJ 1 230,87 € 

ŠvP a LVVK – účastnícky pop.žiakov + ostat.služby 3 207,50 € 

príspevok na rekreáciu    365,91 € 

všeobecné služby    250,39 € 

dofinancovanie kapitálových výd.    590,80 € 

fin. pros. čerpané na projekt „Šanca pre všetkých“ 

(z toho nedočer. z r. 2018 bolo 8 200,40 €)                        24 819,34 € 

nedočerpané fin. pros., ktoré zostali v rozpočte zriaďov. 

z titulu nedočer. fin. pros. z projektu „Šanca pre ...“          12 801,43 € 



nedočerpané fin. pros., ktoré zostali v rozpočte zriaďov. 

a boli navýšené do rozpočtu školy na OK v r. 2020  

(budú použité na úhradu bežných výdavkov školy)       80,00 € 

 

 

9.5 Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

 

Škola nemala príjmy tohto druhu. 
 

10. CIEĽ  V KONCEPČNOM ZÁMERE ROZVOJA ŠKOLY NA PRÍSLUŠNÝ 

ŠKOLSKÝ ROK A VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA 

 

• Vzdelávanie  žiakov so všeobecným intelektovým nadaním (VIN) 

Vzdelávanie týchto žiakov pokračovalo v 1. až 8. ročníku. Žiaci týchto ročníkov sa vzdelávali 

podľa ŠkVP a podľa platnej legislatívy. Do 1. ročníka nastúpilo deväť žiakov s VIN. Stále 

pretrváva záujem zo strany rodičov o vzdelávanie týchto žiakov v samostatných triedach, teda 

nie formou integrácie. 

 

• Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov 

Profilácia školy na vyučovanie cudzích jazykov sa zachovala. V rámci Inovovaného 

školského vzdelávacieho programu (ďalej iŠKvP) sa vyučoval povinne anglický jazyk 

v rozsahu dvoch vyučovacích hodín od 1. ročníka. V piatom ročníku sú posilnené tri hodiny 

anglického jazyka na päť hodín týždenne. V 6. – 7. ročníku v bežných triedach podľa iŠkVP 

boli rozdelené 2 disponibilné hodiny týždenne na vyučovanie nemeckého jazyka. V 5. – 8. 

ročníku pre žiakov s VIN podľa iŠkVP boli rozdelené 3 disponibilné hodiny týždenne na 

vyučovanie nemeckého jazyka. V ročníkoch 6 - 9  sa vyučovali 2 hodiny NEJ týždenne podľa 

ŠkVP  v bežných triedach.  

Žiaci sa úspešne zapájali do jazykových olympiád. V schválených inovovaných učebných 

plánoch zostávajú posilnené hodiny cudzích jazykov, aj keď v rámci možných disponibilných 

hodín celkovo v nižšom počte. V 9. ročníku sa posilnilo vyučovanie dejepisu z 2 hodín na 3 

hodiny. Anglický jazyk sa vyučuje v 9. ročníku 3 hodiny namiesto 4 hodín a biológia v 9. 

ročníku pre triedy VIN 1 hodinu namiesto 2 hodín. 

 

• Dosahovanie čo najlepších výchovno-vzdelávacích výsledkov 
Vo výchovno-vzdelávacom procese sa nám darí napĺňať zámer dosahovať čo najlepšie 

výsledky. Žiaci  sú opakovane úspešní v rôznych predmetových olympiádach a postupových 

súťažiach, čo je zdokumentované v časti Súťaže. 

 

• Skvalitňovanie materiálno-technického vybavenia 
Priebežne na základe požiadaviek pedagógov sa dopĺňal knižný fond školskej knižnice 

novými titulmi kníh, rôzne učebné pomôcky, IKT technika.  

 

• Získavanie finančných prostriedkov 

Škole sa podarilo získať finančné prostriedky z 2% zaplatených daní fyzických a právnických 

osôb prostredníctvom Združenia rodičov – dobrovoľné príspevky rodičov, 2% dane – 

prispievajú rodičia, rodinní príslušníci, takmer  všetci zamestnanci školy a priatelia školy. 

 

Iné zdroje – z prenájmu bytu, bufetu, telocvične. 

 



11. OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY; OBLASTI, 

V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY A  NÁVRHY OPATRENÍ NA SKVALITNENIE 

ÚROVNE VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

 

N a základe doterajších skúseností, poznania prostredia školy, rozhovorov s rodičmi, žiakmi 

i kolegami sú riziká a šance našej školy v závislosti od vnútorných i vonkajších podmienok: 

 

Silné stránky školy 

 priaznivá klíma v škole, 

 samostatne tvoriví učitelia, 

 flexibilný pedagogický zbor, 

 vynikajúce výsledky v práci so žiakmi so všeobecným intelektovým nadaním, 

 široká ponuka záujmovej činnosti, 

 dobrá vybavenosť školy odbornými učebňami, fyzikálna učebňa, jazyková učebňa, tri 

počítačové učebne, tabletová učebňa, IKT technikou,  

 zavádzanie progresívnych metód a aktívna práca s interaktívnou tabuľou,  tabletami 

a ostatnou IKT technikou, 

 využívanie IKT vo vyučovaní všetkých predmetov, 

 spolupráca školy s rôznymi inštitúciami so zameraním na rozvoj školy, 

 kvalitné vybavenie školy učebnými pomôckami, 

 starostlivosť o žiakov so ŠVVP, 

 fungujúci ŠKD, 

 počítačová gramotnosť učiteľov, 

 tradícia organizovania rôznych podujatí: DOD, metodické dni, organizácia olympiád 

a súťaží, netradičný zápis predškolákov; kultúrne, vzdelávacie, spoločenské a športové 

podujatia organizované školou, 

 spolupráca s materskými školami, 

 emotívna naviazanosť pracovníkov na tradíciu školy, 

 estetická úprava interiérov, tried a ostatných priestorov školy, 

 dosahované výchovno-vzdelávacie výsledky, 

 spolupráca so zriaďovateľom, Radou školy, Radou rodičov, strednými školami, 

základnými školami, materskými školami, 

 funkčné a konštruktívne vzťahy vedenia školy a pedagogických zamestnancov, 

 prepracovaný systém vnútornej komunikácie a komunikácie s verejnosťou, 

 vysoké percento úspešnosti prijatia žiakov na stredné školy, 

 vlastná web stránka školy, 

 facebooková stránka školy, 

 výstavy výtvarných prác žiakov v priestoroch základnej školy, účasť vo  výtvarných 

súťažiach, 

 vianočné vystúpenie, 

 lyžiarske a snowboardové kurzy, školy  v prírode, exkurzie, divadelné predstavenia, 

 protidrogová prevencia, prevencia proti šikane, 

 zapájanie sa do projektov podporujúcich a modernizujúcich školu, 

 starostlivosť o rehabilitáciu,  zdravie a kultúrne vyžitie zamestnancov školy, 

 skúsenosti s realizáciou projektov, 

 kvalitné vybavenie školy pomôckami, 

 estetická úprava a výzdoba interiéru školy. 

  

 



Slabé stránky školy 
 nedostatočná  motivácia časti žiakov, 

 nezáujem niektorých rodičov o dianie v škole, 

 energetická náročnosť vykurovania telocvične školy, nie je zateplená, časť okien 

v zlom stave, opadávanie omietky, z čoho vyplýva aj celkový estetický vzhľad budovy 

telocvične, 

 neudržiavaná bežecká dráha, 

 technický stav multifunkčného ihriska, 

 nárast administratívnej práce v školách, 

 havarijný stav kanalizácie školy. 

 

Príležitosti 
 možnosť získavať mimorozpočtové zdroje, 

 možnosť zapájať sa do rôznych súťaží, 

 potenciál zamestnancov školy, 

 vzdelávanie pedagogických i nepedagogických zamestnancov, 

 zapájanie do projektov, 

 riešenie energetickej náročnosti školy výmenou okien a zateplenie budovy školy. 

  

Ohrozenia 
 nestále legislatívne prostredie, 
 nedostatočné finančné a spoločenské ocenenie učiteľa, 
 nedostatok kvalitných učebníc, pracovných listov a metodických materiálov, 
 nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách, 
 odchod výborných žiakov na osemročné  a bilingválne gymnázia, 
 trend znižovania nárokov na absolventov základných škôl pri prijímaní na stredné 

školy a s tým súvisiaca klesajúca motivácia žiakov k dosahovaniu výborných 

výsledkov vo  vyučovaní. 

 

 

Vypracovala:    Mgr. Katarína Grznárová 

 

 

V Šali dňa 7.10.2020                                                                ______________________ 

                                                                                               Podpis a pečiatka 

 

Správa bola prerokovaná a schválená na zasadnutí pedagogickej rady školy dňa 12.10.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 1: 

 

Vyjadrenie Rady školy:  

 

 

   Rada školy prerokovala a schválila predloženú Správu o výsledkoch a   

podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Jozefa Cígera Hronského, 

Krátka 2,  Šaľa za školský rok 2019/2020. Odporúča zriaďovateľovi, Mestu Šaľa, schváliť 

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy Jozefa 

Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa za školský rok 2019/2020. 

 

 

V  Šali  dňa   14.10.2020 

 

 

                                                                                   _________________________________                              

                                                                                           Mgr. Benedikt Varga 

          predseda Rady školy 

                                                                                 pri  ZŠ J.C. Hronského, Krátka 2, Šaľa 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2: 

 

Schválenie  zriaďovateľom školy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V .......................................   dátum: .................................  

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 3 

HODNOTENIE A KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE 

A DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA 

 

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v jednotlivých MZ a PK počas mimoriadnej 

situácie za obdobie od 16.3.2020 – 30.6.2020 

 

Od 16. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom 

v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. 

Od 13. marca  do 1.júna 2020 prebiehalo vyučovanie dištančnou formou. Od 1. júna do 30. 

júna 2020   sa  vyučovalo podľa Metodického odporúčania č. 2/2020 od 1.6.2020 pre ZŠ . 

 

V obsahu vzdelávania vyučujúci vychádzali z Usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania 

žiakov ZŠ 2019/2020 z 29.4.2020 a Metodického odporúčanie č. 2/2020 k obsahu výchovy a 

vzdelávania po obnovení vyučovania od 1. 6. 2020 do konca školského roka 2019/2020.                                                                                                                                           

Od 1.6. 20220 sme sa v našej ZŠ zamerali predovšetkým na adaptáciu žiakov na školské 

vzdelávanie, podporenie socializácie žiakov, zlepšovanie zručností a vedomostí hravou 

formou.   

 

Vyučujúci počas dištančného vzdelávania využívali komunikáciu so žiakmi nielen na zaslanie 

pracovných listov, PPT, vypracovanie projektov na dlhšie obdobie, aktivity súvisiace s 

prierezovými témami ale tiež  na vyjadrovanie názorov na  aktuálnu situáciu, v ktorej sa ešte 

nikdy neocitli. 

 

Vyučujúci akceptovali individuálne tempo žiakov a zohľadňovali ich špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby. Učivo, aktivity a zadania vyučujúci vyberali s prihliadnutím na 

schopnosti a možnosti žiakov na ich realizáciu. K vypracovaným a zasielaným úlohám 

vyučujúci poskytovali žiakom spätnú väzbu prostredníctvom slovných komentárov. 

Upozornili ich na chyby, pochválili správne vypracované úlohy, žiakov povzbudzovali a 

motivovali. Učitelia hodnotili úlohy prevažne slovne, na Edupage  aj percentuálne. 

S rodičmi žiakov sa učitelia spájali telefonicky, emailom, cez Edupage alebo messenger.                                                                                                                                                                       

Väčšina žiakov sa do dištančného vzdelávania aktívne zapájala, niektorí žiaci neodovzdávali 

zadané úlohy včas, pomerne nízke percento žiakov sa nezapájalo vôbec, hoci nie všetci len z 

dôvodu, že nemali prístup na internet. 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov  v čase prerušeného 

vyučovania v školách boli získané  najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, 

príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi boli aj projekty spracované žiakmi počas domácej 

prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka. Počas prerušeného 

vyučovania v školách sme podľa odporúčania nehodnotili žiakov na základe testov a 

písomných skúšok.                                                                                        

 

Počas obdobia dištančného vzdelávania sa vyučujúci  online vzdelávali a rozvíjali svoje 

počítačové zručnosti. Zúčastňovali sa webinárov, študovali online materiály, ktoré im 

pomáhali pri práci počas dištančného vzdelávania. 

VYUČOVANIE od 1.6. 2020 do konca školského roka 

Dňa 1.6. 2020 väčšina žiakov 1. stupňa a 5. ročníka nastúpila do školy. Vyučovanie 

prebiehalo v malých skupinkách za prísnych hygienických opatrení. Bol vypracovaný rozvrh 

hodín s prestávkami pre každú triedu tak, aby sa skupinky podľa hygienických nariadení 

nestretávali. Vyučovalo sa blokovou formou, najmä SJL, MAT, PRVO, PRI, VLA, GEO, 

BIO a DEJ. Dôraz sa kládol na to, aby sa učivo preberané počas dištančného vzdelávania 



opakovalo a precvičovalo. Pri priaznivom počasí sa vyučovalo vonku.  Žiaci, ktorí do školy 

nenastúpili, pokračovali v dištančnom vzdelávaní. 

 

Správy členov MZ a PK o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie 

zapríčinenej šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 , 

o formách, metódach a hodnotení počas  dištančného vyučovania. 

 

MZ 1.-4. ročník  

Počas dištančného vzdelávania boli žiakom odosielané didaktické materiály a zadávané úlohy 

na precvičenie, prehĺbenie a vyvodenie učiva cez portál Edupage a bezkriedy.sk. 

Komunikácia s rodičmi a žiakmi prebiehala prostredníctvom Edupage, bezkriedy.sk, mailom, 

cez Messenger i telefonicky. Využívali sme i stránku Kozmix, na ktorej si žiaci interaktívnou 

formou overovivali svoje vedomosti. 2-4x do týždňa boli realizované online stretnutia 

prostredníctvom videokonferencie Zoom (predmety SJL, MAT, PRVO, VYV, HUV). 

Žiakom a zákonným zástupcom vyučujúci poskytovali poradenstvo, odbornú pomoc( 

vysvetlenie, inštruktáž k učivu, vyhodnotenie a oprava žiackych prác, nafotenie 

vypracovaných úloh) cez rôzne internetové kanály( písomne mailom, cez messenger, 

edupage, ale tiež cez videohovory, telefonicky) U žiakov, ktorí nemali prístup k internetu 

prebiehali aj osobné stretnutia zo zákonným zástupcom. 

Formy a metódy vzdelávania sme realizovali v rôznych rovinách: zasielanie súborov Power 

Point (prezentácia, interaktívne úlohy), Word (písomný výklad učiva), PDF (pracovný list), 

videohovory, videonahrávky (príhovor rodičom a žiakom; nácvik písania písmen), Edupage ( 

tvorba vlastných úloh), bezkriedy.sk a Kozmix.sk (interaktívne úlohy). 

Hodnotenie vypracovaných úloh v pracovných zošitoch, učebnici, v písankovom zošite bolo 

uskutočňované denne. Vyučujúci dbali na pravidelnú spätnú väzbu, ktorá prebiehala najmä 

písaným slovným komentárom. Medzi práce žiakov boli zaradené aj hlasové nahrávky z 

čítania slov, textu, z prednesu básne, z počítania či videonahrávky zo športovania, ktoré boli 

rovnakým spôsobom vyhodnocované. Žiaci sa podieľali na tvorbe projektov z predmetov 

prvouka ( nákres živočícha a jeho písomný opis), z predmetu matematika (tvorba slovnej 

úlohy spojenej s nákresom), SJL ( Môj literárny hrdina), VLA ( Moje mesto), na tvorbe 

výtvarných prác. 

Žiaci si systematicky plnili svoje povinnosti, prevažná väčšina pravidelne  odosielala 

vypracované úlohy. Akceptovali sme individuálne tempo žiakov a zohľadňovali sme ich 

špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Mnohým žiakom prospel individuálny prístup 

rodiča, hlavne pri čítaní. Po návrate do školy sa však práca niektorých žiakov javí ako 

nesamostatná, vyžadujúca individuálny prístup učiteľa. 

Počas obdobia dištančného vzdelávania sme sa snažili prebrať všetko základné učivo, avšak 

jeho dostatočné prehlbovanie nebolo v plnej  miere možné.  

Žiaci sa zapájali do dištančného vyučovania, úlohy odovzdávali v rôznom čase počas dňa, 

pretože časť rodičov pracovala a mohli sa im venovať až večer. Ak žiak nemal možnosť 

pracovať s počítačom,  mal zadávané úlohy individuálne, pri ktorých počítač nepotreboval.  

 

1.ročník  

 

SJL - nebola precvičená práca s textom( jeho čítanie so správnou intonáciou, reprodukcia a 

tvorba osnovy textu) ale aj pravopisné javy predpísané pre 1. ročník (aplikácia mäkkých 

slabík v slovách, písanie hlások „ ä, ô“, skladanie slabík do slov, usporiadanie slov vo vete, 

dopisovanie slov do viet,  tvorivé písanie - tvorba viet, samostatné písomné vyjadrovanie), čo 

bude potrebné v 2. ročníku precvičiť. 



MAT – odporúčame sa zamerať na upevnenie učiva v oblasti slovných úloh, ich tvorby, 

zápisu, riešenia a precvičiť si rovnice s jednou neznámou. 

PRVO -  zacieliť pozornosť na zopakovanie tém: Svetlo a tiene, Živá a neživá príroda a 

tematických celkov: Kráľovstvo živočíchov a rastlín. 

S integrovaným žiakom pracovala  asistentka online. 

 

2.ročník 

 

Žiaci vypracovali projekty ku Dňu Zeme, Živočíšne spoločenstvo, zrealizovali pokusy z 

prvouky/ klíčenie semien, rast rastlín vo vhodných a v nevhodných podmienkach/. Tvorili 

reklamu o čokoláde, učili sa básne, ktoré vo forme videa posielali. 

SJL - preberali sa učivá:  veta, písanie listu- časti listu, adresa, opakovanie hlások, opis 

predmetu, opis zvieraťa-projekt. V budúcom školskom roku je potrebné zamerať sa na 

rozprávanie o prečítanom príbehu, o zážitku. Upevniť intonáciu opytovacích viet, písanie i/y , 

pravopis.  Žiaci čítajú pekne, treba však klásť dôraz na čítanie s porozumením.  

MAT - prebrali sa učivá:  odčítanie, sčítanie s prechodom cez základ do 100, /rozkladom, aj 

pod seba/, slovné úlohy/ jednoduché aj zložené,  geometria/ rysovanie úsečiek, priamok, dĺžka 

úsečky, jednotky dĺžky, stavby aj plán stavby/, kombinatorika.                                                                                                                           

V budúcom školskom roku je potrebné sa zamerať na slovné úlohy , sčítanie a odčítanie pod 

seba s prechodom a na rysovanie.                                                                                                                                                                          

Žiaci učivo 2. ročníka zvládli. 

 

3. ročník 

 

SJL- tvorba vizitky, práca v PZ, úlohy z učebnice, úlohy z brožúrky – Precvičovanie 

pravopisu, diktáty cez youtube,  mimočítankové čítanie, úlohy na vypracovanie priamo v 

Edupage,... Počas tohto obdobia sa prebrali nasledovné tematické celky: Prídavné mená, 

Zámená, Číslovky, Slovesá , Opis ilustrácie, Rozprávanie. V budúcom ročníku je potrebné 

upevniť učivo Slovné druhy. 

MAT -  práca v PZ, úlohy z učebnice, úlohy z Hravej matematiky, úlohy na vypracovanie 

priamo v Edupage... Prebraté tematické celky: Rozdeľovanie a delenie, Švorciferné čísla, 

Sčítanie a odčítanie do 10 000, Násobenie a delenie, Počítanie po 10, 100,1000. V budúcom 

ročníku je potrebné upevniť učivo z MAT: Zaokrúhľovanie čísel. 

PRI - tvorba projektov, pokusy, práca v PZ. Prebraté tematické celky: Živočíchy, Rastliny a 

huby. 

VLA -  tvorba prezentácie, práca v pracovnej učebnici. Prebraté tematické celky: Obec, 

Sviatočné dni,  

INF -  tvorba prezentácie, práca v programe Skicár, Baltík, využitie web. stránok na 

precvičovanie - https://www.gramar.in/sk/, https://www.viemeposlovensky.sk, 

https://www.matika.in/sk/, https://www.zlatka.in/sk/, https://program.smartbooks.sk/, 

https://moj.kozmix.sk/,http://www.testokazi.hol.es/on-line-vyukove-hry-na-usporiadanie-a-

porovnavanie-prirodzenych-cisel.html,  http://detskeprogramy.szm.com/top.html, 

www.Alfík.sk...  

Výchovy a pracovné vyučovanie – zhotovenie výrobkov prostredníctvom youtube a domáce 

práce. 

S integrovanou žiačkou pracovala online jej asistentka. Jeden žiak úlohy vypracovával 

samostatne s pomocou rodičov a dvaja  žiaci sa do dištančného vzdelávania vôbec nezapojili. 

 

4. ročník 

 



Učivo 4. ročníka vo väčšine predmetov žiaci zvládali bez väčších problémov. Počas 

dištančného vzdelávania žiakom robilo problém pochopiť učivo SJL, ktoré je zamerané na 

delenie slovných druhov a gramatické kategórie slovných druhov. Toto učivo je pre žiakov 4. 

ročníka náročné aj pri klasickom spôsobe vyučovania, teda počas ich priamej účasti na 

vyučovaní v triede. Napriek snahe vyučujúcich vysvetliť slovné druhy prostredníctvom 

prezentácií či videohovorov, veľká časť žiakov učivu neporozumela. V priebehu ďalšieho 

školského roka odporúčame zamerať pozornosť práve na tému slovných druhov. Žiaci 

vypracovávali cvičenie v PZ, PL, online cez portály bezkriedy.sk, kozmix.sk. V rámci hodín 

literatúry sme podporovali mimočítankové čítanie. 

 

Na hodinách matematiky žiaci riešili príklady z PZ, PL. Učivo väčšina žiakov zvládla.  Učivo 

z vlastivedy a prírodovedy sme prezentovali žiakom najmä formou prezentácií. Žiakov sme 

viedli aj k tvorbe vlastných projektov. Hodiny pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy 

sme sa snažili zamerať na rozvoj fantázie a manuálnych zručností žiakov. 

1.- 4. ročník – VIN  

 

Od 16.3.2020 do 1.6.2020 sa žiaci 1.stupňa v triedach VIN po uzatvorení školy začali 

vzdelávať dištančne doma. Prostredníctvom školského portálu Edupage im boli zadávané 

úlohy, cvičenia, prezentácie, videá a pokyny k štúdiu. Podľa pokynov vypracovávali úlohy v 

pracovných zošitoch, z učebníc a priamo na portáli Edupage či Bezkriedy. Žiaci mali 

možnosť overovať si svoje poznatky aj vypracovaním úloh prostredníctvom rôznych 

výučbových programov. 

 

Informácie a problémy sa riešili aj cez Messenger a správami na Edupage a Bezkriedy. Ich 

prostredníctvom boli učiteľom spätne posielané vypracované úlohy. Rodičia využívali tiež 

možnosť sa s triednymi učiteľmi spájať  telefonicky a emailom. 

 

Po prvom týždni začalo vyučovanie online formou, pomocou aplikácie Zoom. Cieľom 

takéhoto vyučovania bolo zabezpečiť čo najväčšiu kontinuitu výučby a poskytovať žiakom 

vzdelávanie na diaľku. Vyučovanie prebiehalo podľa vopred stanoveného rozvrhu. Konalo sa 

v rozsahu dvoch 40-minútových vyučovacích hodín dva-trikrát v týždni. Podľa potreby aj 

častejšie. Na začiatku každej vyučovacej jednotky si učitelia so žiakmi urobili komunitu, 

porozprávali sa o situácii, čo sa im podarilo, ako zvládajú úlohy. Vyučovali sa predmety: 

slovenský jazyk a literatúra, matematika, prvouka, vlastiveda a prírodoveda. 

 

Hodnotenie a spätná väzba v 1.- 4. ročníku a v triedach pre žiakov s VIN 

 

Mimoriadnu pozornosť vyučujúci sústredili na poskytovanie slovnej spätnej väzby a 

akceptovanie jedinečnosti podmienok žiakov na vzdelávanie. K vypracovaným a zasielaným 

úlohám vyučujúci poskytovali žiakom spätnú väzbu prostredníctvom slovných komentárov. 

Upozornili ich na chyby, pochválili správne vypracované úlohy, žiakov povzbudzovali a 

motivovali. Učitelia hodnotili úlohy prevažne slovne, na Edupage  aj percentuálne. 

 

S rodičmi žiakov sa učitelia spájali telefonicky, emailom alebo cez messenger. V každej triede 

bolo zväčša učivo prebraté. V septembri však bude potrebné sa k nemu ešte vrátiť a dôkladne 

ho zopakovať a precvičiť. 

 

Hodnotenie žiakov sa realizovalo v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných 

škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom 



roku 2019/2020 s  rešpektovaním individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné 

vzdelávanie. 

 

V ročníkoch 1.-4. , v čase mimoriadnej situácie sme realizovali záverečné hodnotenie  formou 

slovného hodnotenia. Predmety: SJL,MAT,ANJ,PRVO,PRÍR,VLA, sme hodnotili slovným 

hodnotením, podľa kritérií  odsúhlasených  na klasifikačnej porade a členmi MZ. 

VYV,HUV,PRAV,TSV,ETV,NAV,INF sme hodnotili slovom absolvoval.  Žiaci zvládli 

základné učivo vo všetkých ročníkoch  primerane k svojim schopnostiam a možnostiam.  

Žiakom, ktorí dosahovali slabšie výsledky, sa  budeme venovať viac vo vyššom ročníku. Do 

vyššieho ročníka postúpili všetci žiaci. 

 

Žiaci v triedach s VIN dostali  vysvedčenie / vzor 606 / so slovným hodnotením. Slovne 

hodnotení budú zo Slovenského jazyka a literatúry, matematiky, prvouky, prírodovedy a 

vlastivedy. Z predmetov pracovné vyučovanie, telesná výchova, výtvarná výchova, hudobná 

výchova, etická výchova, náboženská výchova, informatika a obohatenie budú hodnotení 

slovom absolvoval. 

 

V čase mimoriadnej situácie bolo nutné prispôsobiť novým podmienkam aj spôsob 

odovzdávania a obhajoby záverečných prác žiakov v triedach VIN. Termín  a spôsob 

odovzdávania prác určil triedny učiteľ po dohode so žiakmi. Odovzdané práce boli  

akceptované  bez ohľadu na formát, obsah a rozsah práce. Žiaci počas pobytu v domácom 

prostredí nemali možnosť konzultácií s vyučujúcim, obmedzené mali aj možnosti realizácie 

experimentov, prieskumov a iných činností potrebných na plnohodnotné ukončenie 

ročníkových prác. V  školskom roku 2019/2020 sa zrušili triedne a školské kolo obhajoby 

ročníkových prác. 

 

PK – GEO a DEJ 

 

Počas dištančného vzdelávania využívali členovia PK prevažne platformu Edupage, 

zborovna.sk, bezkriedy.sk. Žiaci sa na hodinách geografie aktivizovali aj pomocou stránky 

lepsiageografia.sk.  Navrhnuté učivo, aktivity a zadania členovia PK vyberali s prihliadnutím 

na schopnosti a možnosti žiakov na ich realizáciu. 16.3. - 20.3.2020 prebiehalo dištančné 

vyučovanie podľa pôvodného rozvrhu. Od 23.3.2020 sa vzdelávali žiaci 5.-9. ročníka podľa 

upraveného, redukovaného rozvrhu. V 5. ročníku bol zredukovaný počet hodín geografia z 2 

na 1 a v 9. ročníku bol zredukovaný počet hodín dejepisu z 3 na 1.  

 

Členovia PK pri dištančnom vyučovaní:  

• využívali on-line vyučovanie, pracovné listy, projekty, posielanie rôznych študijných 

materiálov, prezentácií, 

• využívali dostupné www stránky a materiály odporúčané MŠ a tvorili vlastné 

výučbové materiály, 

• odovzdávali študijné materiály individuálne, žiakom s dočasnými  technickými 

problémami, 

• na skvalitnenie výučby využívali vzájomné konzultácie, konzultácie so žiakmi 

a rodičmi. 

 

Počas prerušenia výchovno- vzdelávacej činnosti od 16.3. 2020 do 22.6.2020 členovia PK 

pracovali a hodnotili žiakov podľa usmernení MŠ a pokynov vedenia školy. Na základe 

„Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej 

prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020" sme sa po spoločnom 



prerokovaní v PK  a Pedagogickej rady vyjadrili o spôsobe hodnotenia žiakov na vysvedčení 

takto: predmety geografia a dejepis -  slovné hodnotenie. Priebežné hodnotenie členovia PK 

realizovali bodovaním zadaných úloh, ich slovným hodnotením, percentuálnym hodnotením a 

podporovali aj sebahodnotenie žiakov. 

Medzi silné stránky počas mimoriadnej situácie v rámci PK by som určite zaradila výbornú 

IKT pripravenosť členov PK. Medzi slabé stránky patrila skôr slabá pripravenosť a 

informatizácia žiakov (slabé príp. žiadne internetové pripojenie). Členovia PK aj túto situáciu 

vyriešili osobným doručením úloh. 

 

V obsahu vzdelávania sme vychádzali z USMERNENIA K OBSAHU A ORGANIZÁCII 

VZDELÁVANIA ŽIAKOV ZŠ 2019/2020 z 29.4.2020 a Metodického odporúčanie č. 2/2020 

k obsahu výchovy a vzdelávania po obnovení vyučovania od 1. 6. 2020 do konca školského 

roka 2019/2020.  

 

Tematické výchovno-vzdelávacie plány a prierezové témy predmetu Geografia vychádzajúce 

z iŠkVP sa splnili v termíne.  TVVP neboli splnené z predmetu Dejepis, z dôvodu 

mimoriadnej situácie za obdobie od 16.3.2020 – 22.6.2020 a budú sa prenášať učivá na 

budúci školský rok v 6. ročníku: Kultúra stredoveku, Stredoveké európske mocnosti. Učitelia 

dôsledne plnili včlenené prvky do TVVP ako je čitateľská gramotnosť, globálne vzdelávanie a 

finančná gramotnosť.  

Učivo geografie bolo vo všetkých ročníkoch prebrané v plnom rozsahu podľa učebných osnov 

a bude utvrdené v septembri 2020 pri opakovaní.  

 

Učivo dejepisu bolo v 5.,7.,8. a 9. ročníku prebrané v plnom rozsahu podľa učebných osnov a 

bude utvrdené v septembri 2020 pri opakovaní. Učivo v 6. ročníku nebolo prebraté v plnom 

rozsahu podľa učebných osnov V septembri 2020 bude ešte potrebné dobrať učivá Kultúra 

stredoveku a Stredoveké európske civilizácie. Učivo bude ešte utvrdené v septembri 2020 pri 

opakovaní. 

 

Pre zmiernenie následkov mimoriadnej situácie navrhujeme priebežné utvrdzovanie 

vedomostí a zručností v nasledujúcom školskom roku, venovať osobitnú podporu žiakom, 

ktorí sa menej zapájali do dištančného vzdelávania, zlepšenie niektorých digitálnych zručností 

členov PK. Ďalej odporúčame : 

• zaradiť tematické celky prebrané dištančnou formou do opakovania  a utvrdiť učivá, 

• zaradiť neodučené učivá z dejepisu 6. ročníka do TVVP, 

• využívať naďalej stránku Edupage pri vyučovaní, 

• zlepšovať digitálne zručnosti pedagógov aj žiakov, 

• pokračovať v úzkej spolupráci s rodičmi. 

 

PK - BIO, CHEM, TECHV 

 

Hodiny biológie boli v 5. a 7. ročníku redukované z 2 hodín na 1 hodinu týždenne. Hodinová 

dotácia sa v 6., ., a 9. Ročníku počas dištančného vzdelávania nezmenila. Žiaci dostávali 

zadania raz týždenne formou pracovných listov a prezentácií, niekedy boli zoom hodiny a 

testy online.  90% žiakov pracovalo načas a uložené úlohy boli vypracované dôkladne a 

správne. Žiaci, ktorí nemali každodenný prístup k internetu, pracovali s pracovnými zošitmi.  

 

V každom ročníku žiaci pracovali aj na projektoch, napr. pozorovanie prírody, fotenie rastlín 

a živočíchov, projekty zamerané na správnu životosprávu, pozorovanie rastu fazule. Učivo 

biológie  sa podarilo prebrať vo všetkých ročníkov podľa osnov. 



Vyučovanie chémie  prebiehalo cez edupage. Žiaci vypracovali a spätne posielali vyriešené 

pracovné listy, úlohy v PZ  a projekty. Vyučovanie chémie prebiehalo vo všetkých ročníkoch 

aj online. Hodnotenie žiakov prebiehalo slovne( komentáre) i percentuálne. Všetci žiaci 

prospeli. V každom ročníku bolo prebrané všetko učivo podľa učebných osnov, nebola 

potrebná  redukcia učiva. 

 

Technická výchova – Žiakom  boli posielané  úlohy cez internet. Učivo sa prebralo v súlade s 

osnovami. Vyučovanie prebiehalo podľa plánu, žiaci mali zadané projekty napr. Vynálezy a 

škodlivosť plastov. Pozreli film plastová planéta. 

 

 PK Cudzie jazyky -  ANJ, NEJ 

 

V čase pandémie prebiehalo dištančné vzdelávanie. Predmetová komisia pracovala v súlade s 

Usmernením k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov ZŠ 2019/2020 so zameraním na 

podporu čitateľskej gramotnosti, rozvoj jazykových kompetencií a komunikačné ciele. 

 

Pri plánovaní obsahu sa kládol dôraz i na ťažiskové učivo daného ročníka a učivo, ktoré je 

nevyhnutnou podmienkou porozumenia učiva v nasledujúcom ročníku. Vzhľadom na 

mimoriadne prerušenie vyučovania v školách sa neočakáva, že si žiaci osvoja všetko 

predpísané učivo vyplývajúce z vymedzených ročníkových výkonových štandardov štátnych 

vzdelávacích programov. Vyučovanie bolo založené na využívaní on-line platforiem a úlohy a 

aktivity sa zadávali  žiakom jedenkrát denne. 

 

Námety na obsah učiva boli čerpané z  Metodického  odporúčania č. 2/2020 k obsahu 

výchovy a vzdelávania po obnovení vyučovania od 1. 6. 2020 do konca školského roka 

2019/2020. 

 

Hodnotenie žiakov sme realizovali v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných 

škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom 

roku 2019/2020.  

 

Záverečné hodnotenie bolo realizované formou slovného hodnotenia. 

 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov  v čase prerušeného 

vyučovania v školách boli získané  najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, 

príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi sú aj projekty spracované žiakmi počas domácej 

prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka. Počas prerušeného 

vyučovania v školách sme podľa odporúčania nehodnotili žiakov na základe testov a 

písomných skúšok.  

 

PK - SJL a OBN  

 

Obsah vyučovania SJL bol zameraný na : 

• Preberanie ťažiskového učiva, ktoré je nevyhnutnou podmienkou porozumenia učiva v 

nasledujúcom školskom roku. 

• Prehlbovanie a opakovanie učiva. 

• Čítanie akýchkoľvek druhov a typov textov, ktorých obsah, štýl a jazyk sú primerané 

jazykovej úrovni a skúsenostiam. 

• Vyhľadanie explicitne a implicitne vyjadrených informácií vo veku primeraných 

súvislých a nesúvislých textoch. 



• Tvorba textu na zadanú alebo voľnú tému, ktorý spĺňa znaky konkrétneho slohového 

útvaru/žánru. 

• Vyjadrenie vlastného čitateľského zážitku. 

• Na základe explicitných a implicitných informácií z umeleckého textu vyvodiť hlavnú 

myšlienku. 

• Vytvoriť na zadanú alebo voľnú tému ucelený text. 

• Aplikovať poznatky z literatúry na literárne texty. 

• Sformulovať vlastné hodnotenie diela a podložiť svoje stanovisko argumentmi. 

• Utvrdzovanie získaných poznatkov z gramatiky doplňovaním správnych hlások do  

textu. 

 

Obsah vzdelávanie SJL bol upravený do troch vyučovacích hodín, z čoho jedna  hodina sa 

využívala na literárne učivo a dve hodiny na učivo z jazykovej a slohovej zložky predmetu. 

Vyučujúce využívali najčastejšie komunikáciu so žiakmi cez EduPage, zaslanie pracovných 

listov na vypracovanie pre žiakov, ktorí nemali prístup na internet, komunikovali so žiakmi a 

rodičmi aj bez Facebook, niektoré hodiny boli odučené aj cez zoom. Väčšina žiakov sa 

aktívne zapájala do dištančného vzdelávania, niektorí žiaci neodovzdávali úlohy včas, 

pomerne nízke percento žiakov sa nezapájalo vôbec, hoci nie všetci len z dôvodu, že nemali 

prístup na internet. 

Záverečné hodnotenie SJL bolo realizované formou slovného hodnotenia. Základné princípy 

hodnotenia :  

• Zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych 

podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie. 

• Sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby. 

 Získavanie podkladov na hodnotenie: 

• Zohľadniť známky získané v II. polroku do 13.3.2020. 

• Z portfólií žiackych prác, konzultáciami so žiakmi, vypracovaných projektov. 

  

Žiadny žiak 5. – 9. ročníka nebol navrhnutý na preskúšanie ani na komisionálne skúšky. 

 

Obsah vyučovanie OBN bol zameraný na: 

• Konkrétne príklady zo života ( rodina, škola), ktoré sú založené na rôznych pravidlách. 

• Socializáciu do spoločenstva, prispôsobenie sa, preberanie pravidiel a noriem. 

• Rôznorodosť spoločnosti, príčiny konfliktov. 

• Dodržiavanie základných ľudských práv. 

• Solidaritu a dobrovoľníctvo. 

• Pochopenie ekonomických pojmov, uspokojovanie potrieb, finančnú gramotnosť. 

• Výber povolania. 

• Vyjadrovanie vlastných názorov a postojov k aktuálnej spoločenskej situácii. 

 

Obsah vzdelávanie OBN bol realizovaný v rozsahu jednej vyučovacích hodín, pričom sme sa 

najviac sústredili na vypracovanie zadaných projektov a podnecovali žiakov k vyjadreniu 

vlastného názoru na danú problematiku.                                                                                                                                                     

Vyučujúce využívali najčastejšie komunikáciu so žiakmi cez EduPage, zaslanie pracovných 

listov, PPT, vypracovanie projektov na dlhšie obdobie, aktivity súvisiace s prierezovými 

témami , ako aj  na vyjadrovanie názorov na  aktuálnu situáciu, v ktorej sa ešte nikdy neocitli.                                                                                                                                                            

Väčšina žiakov sa aktívne zapájala do dištančného vzdelávania, niektorí žiaci neodovzdávali 

zadané úlohy včas, pomerne nízke percento žiakov sa nezapájalo vôbec, hoci nie všetci len z 

dôvodu, že nemali prístup na internet. Záverečné hodnotenie OBN v 6. – 9. ročníku  bolo 

realizované slovom absolvoval/a.  



 

PK – výchovy 

 

Na vyučovaní výchovných predmetov členovia PK: 

• Rešpektovali individuálne zvláštnosti žiakov. Zvýšenú pozornosť venovali 

integrovaným žiakom, žiakom so špeciálno-pedagogickými potrebami. Kládli dôraz na  

aktívne a tvorivé prístupy žiakov vo vyučovacom procese. 

• Rozvíjali telesnú zdatnosť. 

• Motivovali k zvýšenej fyzickej aktivite, pohybu a zmysluplnému využívaniu voľného 

času aj v rámci krúžkovej činnosti. 

• Venovali pozornosť výchove k zdraviu zdravému životnému štýlu. 

• Zameriavali sa na rozvoj estetického cítenia, tvorivosti, predstavivosti a fantázii 

žiakov.  

• Upozorňovali na nežiaduce účinky užívania alkoholu a tabaku. 

• Informovali žiakov o škodlivých a vedľajších účinkoch nelegálnych a dopingových 

látok. 

• Rozvíjali ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, ekonomických 

a politických procesov vo svete. 

• Vedome rozvíjali  kreativitu a tvorivosť, formujeme a rozvíjame gramotnosť žiaka v 

oblasti vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami, rozvíjame cítenie, vnímanie, vlastnú 

fantáziu a predstavivosť.  

• Priebežne žiakov zapájali do výtvarných súťaží 

• Zameriavali sa na vytváranie priaznivej sociálnej klímy v triednych kolektívoch, so 

snahou  empatie  vzájomných vzťahov medzi žiakmi navzájom, ale aj medzi učiteľom a 

žiakom.  

• Vytvárali u žiakov  vedomý vzťah k jednotlivým druhom umenia (nielen hudobného) 

a kultivujeme ich umelecké cítenie a vnímanie. Žiaci sa snažili orientovať vo výrazových 

prostriedkoch hudby, spoznávať hudobné nástroje, ľudové a umelé piesne. 

• Žiaci vo všetkých ročníkoch spoznávali hudobné umenie v kontexte s inými druhmi 

umenia, aby sa hudba stala súčasťou života žiakov a aby si žiaci prostredníctvom tvorivých 

činností a komunikácie s umením vytvárali svoj autentický spôsob bytia.  

 

Členovia PK pracovali a hodnotili žiakov podľa usmernení MŠ a pokynov vedenia školy. Na 

základe "Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, 

spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020", vydaným 

ministerstvom školstva  dňa 6.4.2020. 

 

Počas prerušenia výchovno- vzdelávacej činnosti od 16.3. 2020 do 22.6.2020 sa po úprave a 

redukcii rozvrhu vedením školy dištančné vzdelávanie výchovných predmetov nerealizovalo.  

Po spoločnom prerokovaní v PK  a Pedagogickej rady vyučujúci schválili hodnotenia žiakov z 

výchovných predmetov, ktoré pôvodne boli klasifikované (TSV, HUV, VYV), na vysvedčení 

– hodnotením- absolvoval. Podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňovali naplniť 

ciele výchovných predmetov kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou. 

 

Počas mimoriadnej situácie sa mohli žiaci zapojiť do celosvetovej online hodiny telesnej 

výchovy. Použitím školskej facebookovej stránky boli pre žiakov zverejnené youtube kanály 

vhodné pre pravidelné cvičenie.  

Z náboženskej výchovy mali žiaci zadávané úlohy cez Edupage. Takmer všetci sa aktívne 

zapojili do dištančného vzdelávania. Niektorí žiaci boli pasívni. 



Súťaže plánované  vo výchovných predmetoch v čase mimoriadnej situácie 16.3-22.6.2020 sa 

neuskutočnili, boli zrušené. 

 

Plnenie TVVP 

 

TVVP neboli splnené z dôvodu mimoriadnej situácie za obdobie od 16.3.2020 – 22.6.2020 a 

v budúcom školskom roku sa jednotlivé témy doplnia podľa potreby jednotlivých výchovných 

predmetov.  Inak sa počas klasického vyučovania TVVP priebežne plnili. 

 

Závery a odporúčania k práci v školskom roku 2020/2021 

 

Nakoľko od 16. marca 2020 do 26. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym 

spôsobom, všetci vyučujúci sa zhodli, že v budúcom školskom roku bude potrebné zamerať sa 

na intenzívne opakovanie a utvrdzovanie učív z predchádzajúcich ročníkov. Snahou 

vyučujúcich bude vo vyučovacom procese viac využívať netradičné vyučovacie metódy a 

formy, oboznamovať sa priebežne s alternatívnymi vzdelávacími metódami a postupmi a 

používať niektoré ich prvky vo vyučovaní.  Jedným z cieľov je tiež posilnenie „ internetovej a 

počítačovej gramotnosti“ žiakov a zlepšovanie počítačových zručností pedagógov.  

 

V Šali dňa 28. 08. 2020                                                    Spracovala: Mgr. Katarína Grznárová  

                                                                                           riaditeľka ZŠ J. C. Hronského, Šaľa 


