
1. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 
v ZŠ Žofie Bosniakovej, Školská 18, Teplička nad Váhom  za školský rok 

2020/2021   
 
Podľa vyhlášky MŠVV a Š 435/2020 o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, jej výsledkoch a o podmienkach škôl a školských zariadení 
 

1.1 Základné identifikačné údaje o škole 
 

Názov školy Základná škola Žofie Bosniakovej 
Adresa školy Školská 18, 013 01 Teplička nad Váhom 
Telefón/Fax 041/5982174, 0901704264 
E-mail riaditel@zszofiebosniakovej.sk 
www stránka www.zszofiebosniakovej.sk 
Zriaďovateľ Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza 
  
  

1.2 Údaje o zriaďovateľovi 
 

Názov zriaďovateľa Rímskokatolícka cirkev 
Žilinská diecéza 

Sídlo zriaďovateľa J. Kalinčiaka 1 POBox 46B 

Telefónne číslo 0940985286 

Mail adresa dsu@dcza.sk 

Štatutárny zástupca Mgr. Ľuboš Bytčánek 

 
                                          1.3 Vedúci zamestnanci školy 
 

 Meno, priezvisko Telefón e-mail 

Riaditeľ Mgr. Anna Ponechalová – 
štatutárny zástupca 

0903660906 riaditel@zszofiebosniakovej.sk 

ZRŠ 
Ing.  Eva   Chmurčiaková  
- pedagogické riadenie 
úseku 1.a 2.stupňa 

0902632582 zastupca@zszofiebosniakovej.sk 

Duchovný 
správca 
školy 

vdp. Mgr. Pavol Špita 093553495 
pavol.spita@zszofiebosniakovej.sk 
 

Ekonóm 
školy 

Silvia Jarošová 0917044601 jarosa@azet.sk 

 
Výchovný poradca: Mgr. Mária Maťková, maria.matkova@zszofiebosniakovej.sk 
 
1.4 Údaje o počte zamestnancov školy v školskom roku 2020/2021 
Údaje sú uvedené k 15.9.2020 

 

Riaditeľ školy 1 

Zástupca riaditeľa školy 1 

Učiteľ pre 1. stupeň 5 

Učiteľ pre 2. stupeň 10 

Vychovávateľ v školskom klube detí 2/3- počas mimoriadnej situácie 

Asistent učiteľa 4 

Školský špeciálny pedagóg 1 

Pedagogickí zamestnanci spolu 24 

Vedúci záujmového útvaru z počtu 
učiteľov  

13 

mailto:maria.matkova@zszofiebosniakovej.sk


Upratovačka 2 

Školník 1 

Ekonóm 2 

Nepedagogickí pracovníci spolu 5 

 
1.5  
Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu zamestnancov 
Pracovný pomer 
 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet 
nepedag.prac. 

Plný pracovný 
úväzok 

21 5 

Znížený úväzok 3 1 

 
Kvalifikovanosť 
 

Počet Kvalifikovaných Nekvalifikovaných Spolu 

Učiteľov 22 0 22 

Vychovávateľov 2 0 2 

Dopĺňajú si 
vzdelanie 

0 0 0 

Spolu 24 0 24 

 
Odbornosť vyučovania 
 

Predmet Odbornosť 

Náboženstvo 100% 

Slovenský jazyk 100% 

Anglický jazyk 100% 

Matematika 100% 

Dejepis 100% 

Občianska náuka 0% 

Biológia 100% 

Prírodoveda 100% 

Fyzika 100% 

Chémia 100 % 

Telesná výchova 100% 

Hudobná výchova 80% 

Výtvarná výchova 100% 

Pracovné vyučovanie 100% 

Informatika 0% 

Technika 0% 

 
1.6 Údaje o Rade školy pri ZŠ Žofie Bosniakovej, Školská 18, Teplička nad Váhom 

v školskom roku 2020/2021 
 

1.6.1 Zloženie rady školy 

Titl., Meno, Priezvisko Funkcia Zvolený 

Ing. Slávka Džuňová Predseda RŠ Zástupca rodičov žiakov 

Mgr. Barbora Hreusová Zapisovateľ RŠ Zástupca rodičov 

Ing.arch. Juraj Bolček Člen RŠ Zástupca rodičov 

Mgr. Zuzana Holešová Člen RŠ Zástupca rodičov 

Mgr. Ľuboš Byčánek Člen RŠ Zástupca zriaďovateľa 



Ing. Silvia Ďungelová Člen RŠ Zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Pavol Špita Člen RŠ Zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Róbert Augustín Člen RŠ Zástupca zriaďovateľa 

Mgr. Magdaléna Šeligová Člen RŠ Zástupca pedagogických 
zamestnancov 

Ing. Miloš Lejtrich Člen RŠ Zástupca ped. 
zamestnancov 

Silvia Jarošová Člen RŠ Zástupca nepedagogických 
zamestnancov 

 
1.6.2 Činnosť rady školy 
 
Rada školy pri ZŠ Žofie Bosniakovej , Školská 18, Teplička nad Váhom bola zriadená 
   
v zmysle Vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 § 5, ods.5 je rada 
  
školy zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho zasadnutia rady školy   
 
zriaďovateľom a s usmernením MŠVVaŠ SR zo dňa  30.09.2020 bolo odporúčané v šk.roku  
 
2020/2021 nerealizovať prezenčné zasadania rady školy, poprípade sa odporúčalo, aby sa 
  
vykonávali dištančnou formou ( https://ucimenadialku.sk/poradenstvo/otázky-2020-2021 . 
 
V zmysle týchto odporúčaní sa v školskom roku zasadania nerealizovali. 
 
Funkčné obdobie Rady školy je 4 roky, t.j. do  2020 a uplynulo v čase krízovej situácie 

vyhlásenej vládou SR z dôvodu opatrení prijatých vládou SR na zabránenie šírenia 

ochorenia COVID-19, spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej 

republiky 

     V zmysle § 38b ods. 3 zákona č.  596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa 

platnosť pôsobenia rady školy v čase krízovej situácie skončí uplynutím posledného dňa 

tretieho kalendárneho mesiaca po skončení krízovej situácie. Núdzový stav bol vládou SR 

ukončený dňom 14. mája 2021. 

Po skončení núdzového stavu prebehli v mesiaci jún voľby za jednotlivé organizačné zložky 

a boli delegovaní zástupcovia za zriaďovateľa. Dňa  14.6.2021 sa uskutočnilo ustanovujúce 

zasadnutie Rady školy pri ZŠ Žofie Bosniakovej, Školská 18, Teplička nad Váhom. Za 

predsedníčku na nasledujúce obdobie bola zvolená Ing. Slávka Džuňová.   

Rada školy bola zriadená dňa 21.6.2021     

   Funkčné obdobie Rady školy je 4 roky, t.j. do roku 2025 . 

 

1.7 Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti základnej 

školy  

 
 

1. dotácie zo štátneho rozpočtu  

https://ucimenadialku.sk/poradenstvo/otázky-2020-2021


 

normatívne     481 072,69 € 
nenormatívne   49 182,54 € 

  
2. dotácie z obce 

 
           32 500,00 € 
 
      3.  príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 
školy od                                                                                              rodičov alebo inej 
osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 

 
 poplatok ŠKD      2 746,40 € 
ostatné príjmy    10 496,25 € 
 

4.  finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení 
podľa finančných aktivít z bodu 1 
 

5 357,00 € 
 

Spôsob použitia: 
 
platy  s poistným:          744,00  € 
materiál – protiepidemiologické opatrenia, dezinfekcia 1 903,00 € 
presun do roku 2021: 2 710,00 € 
 
 
5. iné finančné prostriedky 
Projekt – Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 21 638,61 € 
 
Finančné dary                       700,00 € 

 
 
 

 

2. Výchovno-vzdelávací proces 

2.1 Údaje o počte žiakov v školskom roku 2020/2021               

 
a) údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami a údaje o školskom klube 
 
 
Počet žiakov školy : 198  ( stav k 15.09.2020 ) 
              198  ( stav k 30.06.2021 ) 
 
 
 
 Podrobnejšie informácie  ( podľa stavu k 15. 09. 2020 )  
 
 
 

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

Počet tried 1 1 2 1 1 1 1 2 1 11 

Počet žiakov 24 24 29 17 19 25 13 32 15 198 



Z toho ŠVVP 0 1 3 1 2 4 2  6 2 21 

 
Dievčat :      ( 58  na I.stupni, 61 na II. stupni)   
Chlapcov :   ( 36  na I.stupni, 43 na II. stupni)            
 
 
Školský klub 
 

Pravidelná dochádzka 62 

Počet oddelení  2 

 
b) údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje 

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

 
Počet zapísaných prvákov k 30. 06. 2020: 25   
Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.09. 2020: 24 
 
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1 
 

c) Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30. 6. 2021 :  
 
V šk. roku 2020/21 študovalo na našej škole 15 žiakov v 9. ročníku. 14 si podali prihlášky na 
stredné školy, ktoré sa v tomto roku  posielali elektronicky. 
 Jedna žiačka bude povinnú školskú dochádzku / 10. rok / absolvovať na našej ZŠ 
 / Zákon č.245/2008 Z.z. §22 bod 3 / 
 

UMIESTNENIE ŽIAKOV NA STREDNÉ ŠKOLY V ŠK. ROKU 2020/2021 

Gymnázium: počet žiakov 3 

 

Stredné priemyselné školy: počet žiakov 6 

 

Stredné odborné školy: počet žiakov 5 

 

Stredná zdravotná škola: počet žiakov 1 

 

2 žiačky 8. ročníka sa hlásili na Obchodnú akadémiu – bilingvárne štúdium- neboli prijaté 

 
 

 

2.2 Údaje o poradenských orgánoch riaditeľa školy v školskom 

roku 2020/2021 

 
Poradnými orgánmi riaditeľa sú pedagogická rada, metodické združenie a predmetové 

komisie. Metodické orgány sa vo svojej činnosti riadili plánom práce a počas roka plnili svoju 

organizačno-riadiacu, kontrolno-hodnotiacu a odborno-metodickú funkciu. Okrem zasadnutí, 

operatívne riešili niektoré aktuálne úlohy, ako napr. školský vzdelávací program, systém 

kontroly a hodnotenia žiakov. Boli nápomocné pri organizovaní rôznych podujatí a súťaží. 

V období krízovej situácie počas dištančného vzdelávania aktívne spolupracovali s vedením 

školy a riešili problémy v súvislosti s úpravou spôsobu hodnotenia žiakov, obsah vzdelávania, 



foriem vzdelávania a pomáhali koordinovať činnosť členov metodických orgánov. Vedúci 

metodických orgánov spolupracovali s vedením školy, predkladali závery zo zasadnutí, 

prípadne svoje návrhy a podnety. Činnosť PK a MZ prispela k upevňovaniu demokratického 

štýlu riadenia a k zvyšovaniu úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu školy. 

 

2.2.1 Činnosť pedagogickej rady pri ZŠ Žofie Bosniakovej, Školská 18, 

Teplička nad Váhom 

 

Členmi pedagogickej rady základnej školy sú všetci pedagogickí zamestnanci základnej 

školy. V školskom roku 2020/2021 mala pedagogická rada 23 členov. Za činnosť 

pedagogickej rady školy zodpovedá riaditeľka školy Mgr. Anna Ponechalová. Kompetencie 

pedagogickej rady vychádzajú z platnej legislatívy a rezortných právnych predpisov nižšieho 

stupňa platných pre základné školy, najmä zo školského zákona, zákona č. 138/2019 Z. z. o 

pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 320/2008 Z. z. Členovia pedagogickej 

rady sa vyjadrovali ku všetkým prerokúvaným bodom programov jednotlivých zasadaní 

pedagogickej rady, navrhovali pripomienky, odporúčania, závery a opatrenia. Závery 

pedagogickej rady boli prijaté formou uznesení, ktoré boli výsledkom hlasovania o 

predkladaných návrhoch v rámci prekovaného programu zasadnutí, a pre riaditeľa školy mali 

charakter odporúčaní. Ich činnosť bola zmeraná na predkladanie návrhov na závažné zmeny v 

odborno-pedagogickej oblasti a pripravovanie námetov i návrhov na zvyšovanie 

efektívnosti vyučovacieho procesu najmä v období dištančného vyučovania. 

     Zasadania pedagogickej rady sa uskutočňovali a prispôsobovali aktuálnej situácii v rezorte 

školstva spôsobenej krízovou situáciou, ktorá bola vyhlásená vládou SR z dôvodu opatrení 

prijatých vládou SR na zabránenie šírenia ochorenia COVID-19.  

Zasadania pedagogickej rady v školskom roku 2020/2021: 

 

 

Dátum Cieľ zasadania Forma 

02. 09.2020 plánovanie činnosti v školskom roku 

2020/2021 

1. zasadanie –  prezenčne 

24. 11. 2020 hodnotiaci, hodnotenie prospechu, dochádzky, 

správania žiakov za prvý štvťrok šk. roku 

2020/2021 

3. zasadanie – dištančne 



04.01.2021 schvaľovacie, schválenie spôsobu hodnotenia 

počas dišatnčného vzdelávania 

4. zasadanie - dištančne 

26. 01. 2021 hodnotiaci, hodnotenie prospechu, dochádzky, 

správania žiakov za prvý polrok šk. roku 

2020/2021 

5. zasadanie - dištančne 

13. 04. 2021 hodnotiaci, hodnotenie prospechu, dochádzky, 

správania žiakov za tretí štvrťrok šk. roku 

2020/2021  

6. zasadanie – dištančne  

23. 06. 2021 hodnotiaci, hodnotenie prospechu, dochádzky, 

správania žiakov za školský rok 2020/2021 

7. zasadanie - prezenčne 

02. 07. 2021 vyhodnocovací, vyhodnotenie odborno-

pedagogickej oblasti a výchovno-vzdelávacej 

činnosti, plnenia úloh za školský rok 

2020/2021 

8. zasadanie - prezenčne 

 

2.2.2 Metodické orgány školy v školskom roku 2020/2021 

 

P.č. Názov MO Vedúci MO 

1. Metodické združenie ročníkov 1- 4 Mgr. Andrea Harzeková 

2. Predmetová komisia jazykov Mgr. Mária Galková 

3. Predmetová komisia prírodovedných predmetov  Mgr. Monika Ďuratná  

4. Predmetová komisia spoločenskovedných predmetov  Mgr. Radoslav Rafaj 

5. Predmetová komisia výchovných predmetov  Ing. Miloš Lejtrich 

 

Činnosť Metodického združenia 1. stupňa pri ZŠ Žofie Bosniakovej, 

Školská 18, Teplička nad Váhom 

 

Počas školského roka 2020/2021 pracovala komisia v tomto zložení: 
1.A   Mgr. Martina Poljaková 
2.A   Mgr. Patrícia Jakubíková 
3.A   Mgr. Mária Maťková 
3.B   Mgr. Marta Ponechalová 
4.A   Mgr. Andrea Harzeková 
Mgr. Anna Ponechalová, riaditeľka školy 
Vyučujúce postupovali podľa učebných osnov vypracovaných podľa Štátneho vzdelávacieho 
programu ISCED I, priebežne kontrolovali plnenie osnov a plánov Štátneho a školského 



vzdelávacieho programu. Aktuálne otázky týkajúce sa vzdelávania a správania sa žiakov 
vyučujúce riešili priebežne počas celého školského roka.  
Uskutočnili  sa 4 metodické zasadnutia. Na prvom zasadnutí prítomné vypracovali a schválili 
plán práce na školský rok 2020/21. V septembri sme si  pripomenuli sviatok Sedembolestnej 
Panny Márie – patrónky slovenského národa. Na začiatku školského roka sme po triedach 
absolvovali pobyt v prírode, v jednotlivých triedach sa uskutočnili akcie ku Dňu zdravia pod 
vedením triednych učiteľov. Prebehlo Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. 
ročníka. Žiaci sa taktiež zapojili do nasledovných akcií: Medzinárodný týždeň mobility, čítanie 
Svätého písma – tvorba Jesseho stromu + adventné čítanie zamerané na dobré skutky, žiaci 
1. A vyrábali vianočné pozdravy pre klientov Domova pokoja Žofie Bosniakovej. Pani učiteľka 
prvého ročníka zhodnotila adaptáciu žiakov, v 1. ročníku bolo 24 detí, žiaci sa prispôsobili 
školskému režimu, v učení sa im darilo, radi behajú a hrajú sa. Počas školského roka 
prebiehal projekt „Farebné dni“. Uskutočnil sa Deň mlieka – biela farba, sviatok sv. Mikuláša 
– červená farba – výroba darčeka pre blízkeho a obdarovanie, Deň Zeme – modrá, zelená 
a žltá farba – životné prostredie. V čase od 11. februára 2021 do 7. februára 2021 sa žiaci 1. 
stupňa vzdelávali online prostredníctvom programu WEBEX, nakoľko sa zhoršila 
epidemiologická situácia týkajúca sa ochorenia Covid – 19. V priebehu februára sa 
uskutočnili triedne kolá HK a tak isto sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže 
Hviezdoslavov Kubín, do okresného kola postúpila žiačka 3. A triedy Timea Čatlošová. 
V jednotlivých triedach sa uskutočnili hry na snehu aj individuálne počas dištančného 
vzdelávania. V apríli sa uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka, počet zapísaných detí je 26. 
Sviatok patrónky našej školy sme si pripomenuli rôznymi aktivitami v triedach – po týždni 
hlasného čítania, ktorého témou bol život Žofie Bosniakovej, vytvorili prváci obrazy vo forme 
puzzle, druháci vytvorili film o Žofii, žiaci 3. A triedy rodokmeň Bosniakovcov, žiaci 3. B triedy 
knihy a štvrtáci si zasúťažili vo vedomostnom kvíze. Žiaci absolvovali krátky výlet do 
Terchovej a didaktické hry. 30. výročie založenia našej školy sme oslávili svätou omšou, 
ktorá sa konala na futbalovom ihrisku. Akcie, ktorých sa žiaci zúčastnili, prispeli k ich 
všeobecnému rozhľadu. Deti mali možnosť získať nové poznatky a skúsenosti z rôznych 
oblastí života.   
 
 
Činnosť predmetovej komisie jazykov 
Zloženie:  
Mgr. Mária Galková, Mgr. Radoslav Rafaj. Ing. Eva Chmurčiaková, Mgr. Veronika Macurová 
SEPTEMBER 
Európsky deň jazykov 
Posledný septembrový týždeň sme si pripomenuli Európsky deň jazykov počas hodín 
slovenského a anglického jazyka. 
Pani učiteľka anglického jazyka oboznámila žiakov so zaujímavými faktami o jazykoch, 
zahrali sa rôzne jazykové hry. Na hodine slovenského jazyka pracovali žiaci 8. B a 5. A s 
literárnymi textami. Boli rozdelení do skupín a v priebehu 5 až 10 minút sa mali naučiť 
ľubovoľnú časť literárneho textu naspamäť tak, aby naučený text na seba nadväzoval. 
Aj takouto hravou formou sme si pripomenuli 26. september. 
OKTÓBER 
Úcta k starším – rozhlasová relácia 
Žiačky 8. B triedy pripomenuli ostatným žiakom školy úctu voči starším ľuďom formou 
rozhlasovej relácie. Tak ako končí leto a prichádza jeseň je to aj v ľudskom živote. Prichádza 
staroba, nenápadne a rýchlo. Cieľom rozhlasovej relácie je rozvoj empatie voči starým 
ľuďom, pripomenutie rôznych foriem pomoci starším ľuďom, prejavenie vďaky za prežité roky 
pomoci nám mladším.  
Detská rozprávková Žilina 
Vybraní žiaci 5. A triedy sa zapojili do literárnej súťaže v tvorbe ľubovoľného počtu 
rozprávok. Najlepšiu rozprávku z triedy vytvorila žiačka Adela Holešová (5. A) 
Deň zdravej výživy 
Žiaci ôsmych ročníkov si pripomenuli Deň zdravej výživy aj na hodine slovenského jazyka 
a anglického jazyka. Počas hodiny slovenského jazyka cez opis pracovnej činnosti – tvorba 



slohových prác zameraná na zdravé recepty a na hodinách anglického jazyka pripomenutím 
zdravých potravín cez anglické slovíčka. 
NOVEMBER 
Anglická olympiáda – školské kolo 
Dňa 27. novembra 2020 sa uskutočnilo školské kolo anglickej olympiády. Zúčastnili sa ho 
dvaja žiaci, a to Veronika Milcová (žiačka 8. A triedy) a Richard Riška (žiak 9. A triedy). 
Obidvaja boli úspešní a Veronika Milcová postúpila do okresného kola. 
JANUÁR 
Anglická olympiáda – okresné kolo 
Do okresného kola anglickej olympiády postúpila žiačka Veronika Milcová z 8. A triedy. 
Okresné kolo sa organizovalo online formou. Do postupu jej chýbali 2 body, ale oceňujeme 
jej snahu a zapájanie sa do rôznych súťaží. 
FEBRUÁR 
Hviezdoslavov Kubín – školské a okresné kolo 
Všetci žiaci druhého stupňa sa pripravovali počas dištančného vzdelávania na recitačnú 
súťaž Hviezdoslavov Kubín. Učitelia slovenského jazyka, pán učiteľ Radoslav Rafaj 
a učiteľka Mária Galková, si vypočuli všetky videozáznamy a vybrali tie najlepšie na postup 
do okresného kola. To sa malo pôvodne konať 20. marca 2021. Medzi najlepších recitátorov 
v prednese poézie a prózy v II. kategórii patrili žiačky ako Alžbeta Ponechalová (5. A), 
Soňa Milcová (6. A), Paulína Dikošová (6. A) Vanessa Mäkká a Adela Holešová (5. A).  
Na prvom mieste skončili Vanessa Mäkká v poézii a Adela Holešová v próze. V III. 
kategórii bolo viac dobrých recitátoriek najmä v 8. ročníku, a to: Eliška Martinčeková 
(próza, 8. A), Ema Kasáková (poézia 8. A), Emma Ondrášová (poézia, 8. A), Veronika 
Milcová (poézia, 8. A), Adriána Tichá (poézia, 8. A), Eva Holešová (próza, 8. B), Petra 
Beťárová (próza, 8. B), Kristína Grinčová (7. A). Prvé miesto obsadila Adriána Tichá 
v poézii a Eva Holešová v próze.  
Školské kolo sa konalo v mesiaci február dištančne a aj hodnotenie žiačok sa konalo 
dištančnou formou začiatkom mesiaca marec. Žiačky upravili svoje videozáznamy podľa 
kritérií, ktoré boli stanovené organizátorom súťaže HK a podľa pokynov učiteľov slovenského 
jazyka. Bolo vytvorené súhrnné video s recitáciami žiačok a zdieľané na webovej stránke 
školy a taktiež zaslané porote na záverečné hodnotenie. Okresné kolo sa konalo nakoniec 
až v mesiaci jún (1. - 3. júna) a bolo hodnotené taktiež dištančnou formou z dôvodu 
šírenia nákazy koronavírusu. Naše žiačky neobsadili žiadne miesto v okresnom kole, ale 
patrí im veľká vďaka za ich snahu, výborný výber ukážky a zvládnutie textu. 
MAREC 
Čitateľské denníky (cieľ: čítanie s porozumením, prezentačné zručnosti) 
Počas dištančného vzdelávania žiaci 5. a 8. ročníka spracovali čitateľské denníky 
modernejšou formou – pomocou prezentácie Powerpoint. Hlavnými bodmi prezentácie bola: 
osnova, znaky žánru, postavy, hlavná myšlienka, téma, básnické prostriedky. Žiaci 
prerozprávali obsah diela pomocou osnovy. Snahou bolo porozumieť textu, vzbudiť u žiakov 
záujem čítať dielo podľa vlastného výberu. Po návrate do školy žiaci odprezentovali svoje 
čitateľské denníky pred triedou, boli hodnotení známkou. Na stránke školy bolo zverejnené 
video aspoň niekoľkých žiačok s ich prezentáciami čitateľských denníkov (z 8. A triedy Ema 
Kasáková a Lucia Poljaková a z 8. B triedy Eva Holešová, Lucia Gulášová a Mária 
Štefanatná). 
APRÍL 
Svätoplukovo kráľovstvo ožíva – súťaž 
V mesiaci apríl sa do XII. ročníka celoslovenskej súťaže Svätoplukovo kráľovstvo ožíva 
zapojila žiačka Petra Beťárová (8. B). Žiaci sa mohli zapojiť do literárnej alebo výtvarnej 
časti. Peťka sa zapojila do literárnej a vytvorila krásny príbeh, rozprávku s fantasy prvkami 
o Svätoplukovi s názvom Brána do podsvetia. Jej text bol spracovaný naozaj výborne, 
spracovala ho dialogizovanou formou s rozsahom 4 strán formátu A4. I keď sa neumiestnila, 
jej snaha bola ocenená u triednej učiteľky a žiačka získala diplom a vecnú odmenu. 
MÁJ 
Shakespear´s Day 



Dňa 23. apríla si pripomíname na hodinách anglického jazyka najznámejšieho dramatika 
všetkých čias. William Shakespeare je meno, ktoré sa spája s tragédiami ako Rómeo a Júlia, 
Hamlet ,Otello či Kráľ Lear. Žiaci si pripravia ukážky v angličtine. To, že to nie je vôbec 
jednoduché, potvrdí každý študent. Žiačka 5.A triedy Sonička Ďuranová si pripravila ukážku 
What a wonderful day /Aký nádherný deň/, žiačka 6.A triedy Tánička Zúdorová 
Sometimes is better to stay in bed / Niekedy je lepšie zostať v posteli/, žiačka 8.A triedy 
Veronika Milcová Susan´s dog /Zuzkin pes/,  žiak 9.A triedy Dušan Poljak How I 
stopped smoking / Ako som prestal fajčiť/. 
 
Testovanie T-5 
Dňa 13. mája sa organizovalo skúšobné testovanie T-5 elektronickou formou. 14 žiakov 
riešilo test na počítači 4 žiaci papierovou formou. Žiaci mali na riešenie testu 60 minút. 
Priemerná úspešnosť žiakov našej školy bola 72,9 %. 
 
JÚN 
Testovanie T-9 
Dňa 9. júna malo prebiehať testovanie T-9, ale táto akcia sa neuskutočnila. Do testovania 
boli zapojené len vybrané školy. Žiaci absolvovali skúšobné e testovanie T-9.  Priemerná 
úspešnosť žiakov 9. ročníka našej školy bola 69,5 %, 
 
Banská Štiavnica – exkurzia 
Učitelia, Macurová, Galková a Rafaj, so žiakmi siedmeho a ôsmeho ročníka navštívili dňa 21. 
júna najskôr Kalváriu Banskej Štiavnice. Pán sprievodca oboznámil žiakov s týmto 
posvätným miestom a aj s históriou Banskej Štiavnice. Ďalšou zastávkou bol aj kaštieľ a 
poľovnícke múzeum – Svätý Anton. Žiaci sa pohybovali po kaštieli v skupinkách, čítali si z 
informačných panelov o vystavených obrazoch, predmetoch a osobnostiach kaštieľa. Výlet 
bol ukončený prehliadkou historického centra, možnosťou nazrieť do štôlne v centre mesta 
pri morovom stĺpce so súsoším sv. Trojice. 
 

Vyhliadková veža Dubeň (cieľ: spoznávanie rodného kraja) 
Dňa 23. júna 2021 bolo sme navštívili rozhľadňu a pokochali sa krásou okolitej prírody. Žiaci 

7. A a 8. B sa vybrali cestou smerom na Nededzu, odklonili sa vľavo na lesnú cestičku, ktorá 

ich doviedla až na Malý Straník. Tam sa aspoň nachvíľu občerstvili. Niektorí tam zostali a 

spoločne sa zahrali. Tí, ktorí mali silu a chuť, vybrali sa ďalej cez lesík na Vyhliadkovú vežu 

Dubeň. Po viac ako trojhodinovej túre nám zostal najmä dobrý pocit z výletu. 

 Neuskutočnené akcie 

 

OD SEPTEMBRA PO DECEMBER 
Neuskutočnili sa akcie ako: motivačná beseda o zahraničí, exkurzia Lietava, olympiáda zo 

slovenského jazyka, literárna súťaž: Povedz drogám nie, zvoľ si umenie, recitačné súťaže: 

A Slovo bolo u Boha, Hviezdoslavov Kubín – školské kolo, Deň otvorených dverí. 

Prevažná časť akcií sa ani neorganizovala ako napríklad: Povedz drogám nie, zvoľ si 

umenie a recitačná súťaž A Slovo bolo u Boha sa minulý rok organizovala až vo februári. 

Ďalšie akcie sa neuskutočnili prevažne z dôvodu šírenia nákazy koronavírusu ako 

napríklad: motivačná beseda o zahraničí, exkurzia Lietava, Deň otvorených dverí. 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry – okresné kolo bola prvýkrát organizovaná 

online formou. Učitelia slovenského jazyka sa rozhodli, že žiaci neboli dostatočne pripravení 

na túto súťaž, keďže nemali toľko času, aby na ňu mohli dobre pripraviť svojich žiakov. Ani 

sa nepredpokladalo, že bude takouto formou organizovaná. Z toho dôvodu sa nekonalo ani 

školské kolo. 

OD MARCA PO APRÍL 
Neuskutočnili sa akcie ako: Mestská knižnica Žilina a Žofia - naša patrónka. 



Akcia, ktorá sa neuskutočnila z dôvodu šírenia nákazy koronavírusu: Mestská knižnica 

Žilina, no bola nahradená prezentovaním vlastných čitateľských denníkov. V mesiaci marec si 

žiaci aspoň takouto formou pripomenuli a prehĺbili svoje čitateľské zručnosti. 

Žofia – naša patrónka sa neorganizovala z dôvodu neskorého nástupu žiakov do škôl. 

Patrónku si pripomíname koncom mesiaca apríl a keďže v tomto čase žiaci nastupovali do 

školy, nestihla sa táto akcia zorganizovať. 

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo tejto súťaže bolo prvýkrát organizované online formou 

a posunuté až na mesiac jún.  

OD MÁJA PO JÚN 
Neuskutočnili sa akcie ako: testovanie T-9 a exkurzia Strečno a Budatín. 

Testovanie T-9 sa neuskutočnilo z dôvodu výberu len niektorých škôl na testovanie. 

 

Návrh na odstránenie nedostatkov spôsobených dištančným vzdelávaním 

Žiaci 5. až 9. ročníka môžu svoje nedostatky odstraňovať na individuálnych doučovaniach (aj 

online) podľa záujmu jednotlivých žiakov. Na hodinách sa učitelia slovenského jazyka venujú 

integrovaným žiakom. Používajú rôzne pracovné listy, zbierky úloh, slovníky a cvičenia zo 

slovenského jazyka pre lepšie precvičenie a pochopenie preberaného učiva.V opatreniach na 

budúci šk. Rok navrhujú aj naďalej pokračovať v doučovaní, príprave žiakov na testovanie a 

snažiť sad ať do plánu akcie, ktoré by sa mohli uskutočniť aj v prípade horšej 

epidemiologickej situácie, vzájomne hospitovat a odovzdávať si nové poznatky.    

 

 

Činnosť predmetovej komisie   prírodovedných predmetov 
Počas školského roka 2020/2021 sa uskutočnili 4 predmetové komisie, z toho dve 

boli online (Cisco webex). Vyučujúci vypracovali a schválili plán práce na školský rok 

2020/2021. V súvislosti so šírením koronavírusu COVID-19  žiaci 8.B a 9.A prešli na 

dištančnú výučbu od 19.10.2020, žiaci 5.A – 8.A od 26.10.2020.  Do 29.10.2020 dostávali 

žiaci zadania cez Edupage. Od 3.11.2020 učitelia učili pomocou aplikácie Circo webex podľa 

stanoveného rozvrhu.  Prezenčné vyučovanie sa začalo pre 8.A – 9.A od 19.4.2021, pre 

triedy 5.A – 7.A od 26.4.2021. Vyučujúci počas celého školského roka plnili tematické 

výchovno-vzdelávacie plány svojich predmetov a postupovali podľa učebných osnov 

vypracovaných podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2.  

 

 

  ZLOŽENIE  KOMISIE  POČAS  ŠKOLSKÉHO  ROKA :  

 

Matematika (MAT) 6.A, 7.A, 7.B, 8.A 

5.A 

Mgr. Magdaléna Šeligová 

Mgr. Monika Ďuratná 

Biológia (BIO) 6.A chlapci, 7.A 

5.A, 6.A dievčatá, 8.A, 8.B 

9.A 

od 8.4.2021: 

9.A 

od 1.5.2021: 

5.A, 6.A dievčatá, 8.B 

8.A 

Ing. Miloš Lejtrich 

Mgr. Iveta Tichánková 

Mgr. Ľubomír Šeliga 

 

Ing. Miloš Lejtrich 

 

Ing. Katarína Kyselová 

Ing. Miloš Lejtrich 



Chémia (CHE) 7.A, 8.A. 8.B, 9.A 

od 8.4.2021: 

7.A, 8.B 

8.A, 9.B  

od 19.4.2021: 

8.A, .B, 9.A  

od 1.5.2021: 

7.A, 8.A. 8.B, 9.A 

Mgr. Ľubomír Šeliga 

 

Mgr. Iveta Tichánková 

Mgr. Marcela Červanáková 

 

Mgr. Marcela Červanáková 

 

Ing. Katarína Kyselová 

Informatika (INF) 5.A, 6.A, 7.A, 8.A, 8.B 

od 23.4.2021: 

5.A, 8.B 

6.A 

7.A 

8.A 

Mgr. Iveta Tichánková 

 

Mgr. Mária Maťková 

Mgr. Ján Papík 

Mgr. Magdaléna Šeligová 

Mgr. Monika Ďuratná 

Fyzika (FYZ) 6.A, 7.A, 8.A, 8.B, 9.A Mgr. Monika Ďuratná 

 

 VÝCHOVNO – VZDELÁVACIE VÝSLEDKY 2020/2021 : 

 

  TESTOVANIA  ŽIAKOV 

 

e – Test  pre žiakov 5. ročníka    

14.5.2021      trieda 5.A 

Priemerná úspešnosť školy 71,4% 

Priemerná úspešnosť v SR 58,8% 

Rozdiel úspešnosti školy oproti národnému priemeru +12,6% 

 

e – testovanie 5 z matematiky môžeme hodnotiť ako veľmi úspešné, pretože žiaci dosiahli 

71,4% a boli úspešnejší takmer o 12,6% oproti výskumnému súboru. 

 

e – Test  pre žiakov 9. ročníka 

5.5.2021      trieda 9.A 

Priemerná úspešnosť školy 71,9% 

Priemerná úspešnosť v SR 57,1% 

Rozdiel úspešnosti školy oproti národnému priemeru +14,8% 

 

e – testovanie 9 z matematiky môžeme hodnotiť ako veľmi úspešné, pretože žiaci dosiahli 

71,9% a boli úspešnejší takmer o 14,8% oproti výskumnému súboru. 

 

Pilotné overovanie testovacích nástrojov pre žiakov 6. ročníka  

15.10.2021      trieda 6.A 



Zúčastnilo sa 21 žiakov, ktorí boli rozdelení do troch skupín.  

 

 

skupina 

1 

skupina 

2 

skupina 

3 

Priemerná úspešnosť skupiny 57,2% 51,8% 76,8% 

Celoslovenský priemer v SR 50,2% 63,7% 63,8% 

Rozdiel úspešnosti školy oproti národnému priemeru +7% -11,7% +13% 

 

Z týchto výsledkov môžeme konštatovať, že žiaci našej školy boli úspešnejší o 8,3% oproti 

celoslovenskému priemeru. 

 

 HODNOTENIE 

 

V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách sa obsah vzdelávania 

vymedzil na hlavné a komplementárne vzdelávacie oblasti. Z týchto oblastí sú považované 

za hlavné predmety matematika, biológia, chémia a fyzika. Do komplementárnej vzdelávacej 

oblasti z tejto PK sa zaraďuje predmet informatika, ktorá sa integrovala do hlavných 

predmetov (napr. do biológie, matematiky).   

Integrovaní žiaci mali  testy a písomné práce prispôsobené ich postihnutiu, len som im dal 

viac času. Niektorí chceli odpovedať ústne. 

Hodnotenie bolo pomocou známky, ktorej bola priradená príslušná váha známky. 

Hodnotenie dištančného vzdelávania: 

Aj keď chodili na hodiny všetci, boli veľké rozdiely vo výsledkoch. Hlavne u integrovaných 

žiako, ktorým dištančne vzdelávanie robilo problémy hlavne kvôli osobnému kontaktu, 

názornosti..  

Hodnotenie bolo pomocou známky, ktorej bola priradená príslušná váha známky. 

V školskom roku 2020/2021 bolo prebrané učivo celé. 

 

 FYZIKA 

Hodnotenie dištančného vzdelávania: 

Žiaci na online hodiny chodili všetci. Niektorí mali občas technické problémy. 

Učivo bolo žiakom vysvetľované pomocou poznámok, grafov, vzorových výpočtových úloh, 

prezentácií, appletov, animácií, praktických pokusov uskutočnených pomôckami 

z domácnosti. Žiaci si učivo precvičovali spoločným alebo individuálnym vypracovaním 

pracovných listov, zaslaných úloh a úloh z pracovného zošita. Robili aj praktické cvičenia – 

merania, experimenty, demonštrácie v domácich podmienkach. 



Žiaci mali hodnotené domáce úlohy, vypracované pracovné listy, praktické cvičenia, malé 

písomky a tematické písomné práce. Hodnotenie bolo pomocou bodov a známky, ktorej 

prislúchalo percentuálne hodnotenie. 

V školskom roku 2020/2021 bolo prebrané učivo celé. 

 

 BIOLÓGIA 

Hodnotenie dištančného vzdelávania: 

Vyučujúci najviac využívali pri vyučovaní učebnice, obrázkový materiál z učebnice, pracovné 

listy, fotografie. Žiaci boli hodnotení za vypracovanie projektov, domácich úloh, ústne 

odpovede, písomky, aktivitu a pozornosť na hodine. Hodnotenie bolo pomocou známky, 

ktorej bola priradená príslušná váha známky. 

V školskom roku 2020/2021 bolo prebrané učivo celé 

 CHÉMIA 

Hodnotenie dištančného vzdelávania: 

V predmete chémia dostávali žiaci týždenne zadanie na stránku školy. Overovanie 

vedomostí bolo realizované pracovnými listami a testami na stránke školy, ktoré žiaci 

zasielali cez email. Vyučujúci pri hodnotení využívali aj hodnotenie kladov, pozitív, 

poukázanie na nedostatky a individuálny prístup. Hodnotenie predmetu bolo realizované 

bodmi a priradením známky. 

V školskom roku 2020/2021 bolo prebrané učivo celé. 

 

 

  INFORMATIKA 

Hodnotenie dištančného vzdelávania: 

Podmienky počas prerušovaného vyučovania pre predmet informatika neumožňujú naplniť 

ciele tohto predmetu kvalitnou, plnohodnotnou realizáciou, predmetová komisia preto 

navrhla, že informatika nebude klasifikovaná, ale bude hodnotená slovom absolvoval. 

V čase prerušeného prezenčného vyučovania predmet informatika nebol zaradený do 

rozvrhu pre žiadnu triedu, preto nebolo možné preberať učivo. 

Po návrate žiakov k prezenčnému vyučovaniu boli v jednotlivých ročníkoch preberané témy: 

5.A - vizitka v programe Word, tabuľka v programe Excel 

6.A – práca v Skicari – obrázkové návody, práca v programe PowerPoint,  práca 

s obrázkami   

          v PNG formáte 

7.A – aplikácie v Office, vyhľadávanie vo veľkých dokumentoch 

8.A, 8.B –vypracovanie a úprava odborného textu v programe Word, príprava odbornej   

          prezentácie v programe PowerPoint a jej realizácia pred triedou 

Predmet informatika bol hodnotený slovom absolvoval. 



V školskom roku 2020/2021 učivo v jednotlivých ročníkoch nebolo prebrané. 

 

 CIELE  PRE  ŠKOLSKÝ  ROK  2021/2022 : 

 

- Uskutočniť všetky súťaže z matematiky a informatiky, ktoré boli v šk. roku 2019/2020. 

- Zvýšiť záujem žiakov o predmety fyzika a chémia zúčastňovaním sa na súťažiach a tvorbe   

   projektov. 

- Pripraviť žiakov na testovanie T5-2021, T9-2021 

- Zrealizovať aspoň jednu exkurziu z predmetov tejto komisie. 

- Uskutočniť najmenej 4 stretnutia PK. 

- Využívať vo vyučovaní informačno - komunikačné technológie a edukačné programy   

   a pomôcky, ktoré sú v škole k dispozícii. 

- Prihliadať a rešpektovať deti so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami. 

- Uskutočniť všetky laboratórne práce a praktické aktivity na chémii, biológii a fyzike. 

 

Činnosť predmetovej komisie spoločenskovednej 
 Členovia predmetovej komisie  : Mgr. Radoslav Rafaj - DEJ,  Ing. Miloš Lejtrich - OBN, 
Mgr. Patrik Panis - GEG, Mgr. Mária Galková - KNB, Mgr. Ján Papik - KNB,GEG, OBN, 
pán dekan Mgr. Pavol Špita – KNB 
Všetci vyučujúci spoločenskovedných predmetov – DEJ, OBN, GEG, KNB skonštatovali, že 
všetky predmety sa vyučovali podľa Školského vzdelávacieho programu pre 2.stupeň 
základnej školy v Slovenskej republike – ISCED 2 a všetky úlohy sa vo väčšej miere pre plán 
práce spoločenskovednej PK – DEJ, OBN, GEG, KNB za 1. a 2 pol. šk. roka 2020/2021 
splnili. Všetci vyučujúci spoločenskovedných predmetov z DEJ, OBN, GEG, KNB tiež 
skonštatovali, že boli dodržiavané všetky pokyny pre integrovaných žiakov a integrovaní žiaci 
boli hodnotení a pedagogicky vedení vo vyučujúcich procesoch podľa preštudovaných 
pokynov pre výchovno – vzdelávací program pre integrovaných žiakov za školský rok 
2020/2021. Žiaci boli vzdelávaní dištančnou formou od 26.10.2020 – 19./23.4.2021 kvôli 
vyhláseniu epidémie koronavírusu MŠ vedy, výskumu a športu SR. Žiaci boli vzdelávaní zo 
začiatku (prvý týždeň) podľa vypracovaných materiálov od jednotlivých učiteľov, ktoré  boli 
rozdelené do ročníkov na jednotlivé predmety podľa nového vytvoreného rozvrhu, ktorý 
žiakom bol sprostredkovaný na školskej webovej stránke, ale aj cez Edupage. Po týždni sa 
žiakom umožnilo vzdelávanie cez on -line Webexu až do 19./23. 4.2021 ako aj jednotlivé 
domáce úlohy alebo iné učebné materiály im boli dávané prílohou cez Edupage. Učitelia 
predmetov - DEJ, GEG, OBN a KNB skonštatovali, že vzdelávanie dištančnou formou 
prebiehalo v súlade s vyhláseniami  MŠ vedy, výskumu a športu SR. 
Pán učiteľ Rafaj vyhodnotil plán práce spoločenskovednej PK – DEJ, OBN, GEG, KNB  za 1. 
a 2. pol. v šk. roku 2020/2021 a skonštatoval, že  všetky ciele vo väčšej miere boli  za 
predmety DEJ, OBN, GEG, KNB splnené a zostali v súlade s plnením plánu práce, ktoré sú 
aj napísané v pláne práce spoločenskovednej PK – DEJ, OBN, GEG pre školský rok 
2019/2020 . 
– DEJ, OBN, GEG, KNB. 
Vyhodnotenie predmetu dejepis  ( DEJ )-  Mgr. Radoslav Rafaj - 5., 6., 7., 8.(8.A,8.B) a 
9.roč. 
Pod vedením p. uč. Rafaja sa uskutočnili tieto projekty, prezentácie v PowerPoint . 
September 2020  
Žiaci 9. ročníka  prezentovali v PowerPoint  tému - 1.sv.vojna.  
Október 2020 
Exkurzia - Návšteva múzea Ľudovíta Štúra v Modre a mestskej časti Trnavy. 



Exkurzie sa mali zúčastniť žiaci  7.ročníka , poprípade žiaci 8.ročníka, ale sa neuskutočnila 
kvôli ohrozenia šíriacej sa epidémie koronavírusu – COVID - 19. Exkurzia sa odložila do 
neurčitku, keď budú kladné  vládne nariadenia o zlepšenej situácie... 
Žiaci 8. ročníka  odovzdávali v PowerPoint   dištančnou formou tému  - Francúzska revolúcia 
1789 - 1799 alebo Napoleon Bonaparte a napoleonské vojny. 
Žiaci 9. ročníka, ktorí nestihli prezentovať,  pokračovali v odovzdávaní dištančnou formou 
prezentácie v PowerPoint  tému - 1.sv.vojna.  
November 2020 
Žiaci 7. ročníka odovzdávali dištančnou formou  v PowerPoint tému Slovania a Veľká 
Morava. 
Žiaci 8. ročníka  pokračovali v odovzdávaní  prezentácií v PowerPoint na  tému - Francúzska 
revolúcia 1789 - 1799 alebo Napoleon Bonaparte a napoleonské vojny. 
December 2020 
Žiaci 6. ročníka odovzdávali dištančnou formou v PowerPoint  tému - Pravek, starovek. 
Žiaci 7. ročníka odovzdávali dištančnou formou prezentácie v PowerPoint - tému Slovania a 
Veľká Morava. 
Január 2021 
Žiaci 6.ročníka odovzdávali dištančnou formou v PowerPoint tému Staroveké Grécko. 
Žiaci 9. ročníka  v PowerPoint odovzdávali dištančnou formou na tému - 2. svetová vojna 
alebo  odovzdávali dištančnou formou  tému - Slovenská republika v rokoch 1939-1945. 
Február 2021 
Žiaci 7. ročníka odovzdávali dištančnou formou  v PowerPoint tému Slováci v Uhorskom 
kráľovstve. 
Žiaci 9. ročníka odovzdávali dištančnou formou  v PowerPoint  na tému - 2. svetová vojna 
alebo v prezentácii v PowerPoint  tému - Slovenská republika v rokoch 1939-1945. 
Marec 2021 
Žiaci 5.ročníka odovzdávali dištančnou formou v PowerPoint alebo vo forme projektu tému 
Ako ľudia spoznávali sily prírody – „Prírodná a umelé energia“. 
Žiaci 7. ročníka odovzdávali dištančnou formou v PowerPoint na tému Slováci v Uhorskom 
kráľovstve. 
Marec/apríl  2021 
Žiaci 6.ročníka odovzdávali dištančnou formou v PowerPoint tému  - Staroveký Rím. 
Žiaci 8. ročníka odovzdávali dištančnou formou v PowerPoint tému - Štúrovská generácia 
alebo tému Od Memoranda k Matici slovenskej. 
Jún  2021  
Dejepisná súťaž: Slovania a Veľkomoravská ríša 
Dejepisnej súťaži sa mali zúčastniť  žiaci zo 7. ročníka, ale kvôli nedostatok času po 
príchode po on –line vzdelávania sa  táto  súťaž zrušila a posunula  do budúceho školského 
roka 2021/2022. 
 
 
Exkurzia - Návšteva Matice slovenskej v Martine, Národného cintorína v Martine, 
Slovenského národného múzea s etnografickými exponátmi v Martine.  
 
Exkurzie sa mali zúčastniť žiaci  8.ročníka, poprípade žiaci 7. ročníka, ale exkurzia sa 
neuskutočnila kvôli ohrozenia šíriacej sa epidémie koronavírusu – COVID - 19. 
Exkurzia sa odložila do neurčitku, keď budú kladné  vládne nariadenia o zlepšenej 
situácie... 
 
Vyhodnotenie predmetu občianska náuka (OBN)  - Ing. Miloš Lejtrich -  6.A,9.A, Mgr. 
Anna Ponechalová -7.A,  Mgr. Radoslav Rafaj - 8.A, 8.B 
Október 2020 
Žiaci 6.ročníka vykonali prezentáciu - Moja obec včera a dnes( vytvorenie prezentácie tak, 
aby prilákali domácich a zahraničných turistov)  
Január/február 2021 



Žiaci 8.ročníka( 8.A a 8.B) odovzdali dištančnou formou prezentáciu v PowerPoint - 
Charakteristika štátnej moci a právny poriadok v Slovenskej republiky, 
Január –jún 2021 
Ročníky - 6.,7.,8( 8.A,8.B) a 9. - Pokračovali v prezentáciách v 2.polroku v šk. roku 
2020/2021 podľa stanoveného plánu pre šk. rok 2020/2021. 
Žiaci 9.ročníka nevykonávali projekty, ale pán učiteľ Lejtrich sa zameral na obohatenie 
obsahu učiva cez finančnú gramotnosť, úlohy a témy: dane, reklamy na spotrebiteľa, osobné 
financie, výpočet čistej mzdy –praktické úlohy. 
Máj 2021 
Žiaci 6.ročníka vykonali prezentáciu – Socializácia a sociálne vzťahy jednotlivca. 
Žiaci 7.roč. vykonali všetky aktivity kvôli vyučovaniu on –line v priebehu máj/jún 2021 na 
vyučujúcich hodinách s pani riaditeľkou A. Ponechalovou. 
 
Vyhodnotenie predmetu geografia GEG - Mgr. Iveta Tichánková- GEG -5.A,6.A,7.A,8.A, 
8.B, 9.A – Pani uč. Iveta Tichánková - od 23.4.2021 –materská dovolenka, predmet 
GEG od 3.5.2021 –učí pani uč. Katarína Kyselová, ktorá v priebehu máj/jún 2021 
preberá vykonať aktivity od pani uč. Tichánkovej. 
Október, november 2020 
Projekt - Slnečná sústava, pohyby Zeme - 5. A sa neuskutočnila, bola odložená na 2.polrok 
v šk. roku 2020/2021, Žiaci 5. ročníka vyrábali mapu. 
December 2020/ január 2021 
Žiaci 6. ročníka vytvárali  projekt - Moja dovolenka v Afrike, 
Žiaci 7. ročníka vytvárali projekt - Cestovný ruch Európy,   
Žiaci 8. ročníka ( 8.A, 8.B) vytvárali projekt Krásy Slovenska,  
Žiaci 9. ročníka vytvárali projekt - Zaujímavosti Austrálie, 
Január –apríl 2021 
Vychádzka Geocaching - GP , orientácia v prírode - 5. A -  vychádzka sa neuskutočnila kvôli 
ohrozenia šíriacej sa epidémie koronavírusu – COVID – 19,  
Od konca apríla 2021 pani učiteľku Ivetu Tichánkovú( ktorá je na materskej dovolenke) 
zastupuje pani učiteľka Katarína Kyselová a preberá aj dokončenie prezentácií a projektov, 
ktoré mali žiaci z jednotlivých ročníkov 2. stupňa vykonať.  
Pani uč. Katarína Kyselová, ktorá v priebehu máj/jún 2021 prebrala aktivity od pani uč. 
Tichánkovej, ale kvôli nedostatok času jednotlivé stanovené projekty podľa plánu za šk. rok 
2020/2021 pre mesiace január –jún 2021 sa neuskutočnili. 
Vyhodnotenie predmetu KNB --  Mgr. Mária Galková, pán dekan Mgr. Pavol Špita a 
Mgr. Ján Papik 
Plán PK katolícke náboženstvo školský rok 2020/2021 
September 2020  
Relácia k Sedembolestnej Panne Márii  
Ukončenie roku Božieho Slova:  
Pri príležitosti ukončenia roku Božieho Slova sa pre našich žiakov pripravila rozhlasovú 
relácia a  výstava Svätého písma. 
Na výstave si žiaci mohli pozrieť Sväté Písma v rôznych jazykoch: napr. v hebrejskom, 
nemeckom, talianskom, anglickom, ruskom, poľskom a v  grécko-latinskom preklade. 
Vystavené boli tiež obrazové sväté písma, historické sväté písma a rôzne biblické knihy. 
Veľkú pozornosť upútalo sv. Písmo v hebrejčine, nakoľko je písané, ako keby odzadu a aj 
čítané zprava doľava. 
Duchovná obnova – 4.A – neuskutočnené. 
Október 2020 
Modlitba desiatka ruženca -jednotlivé triedy s vyučujúcimi( vopred stanového rozpisu sa 
modlila vždy iná trieda na začiatku vyučovania s príslušným vyučujúcim jeden desiatok 
ruženca). 
Úcta k starším – rozhlasová relácia – pani uč. Galková. 
Duchovná obnova – 1.A – neuskutočnené. 
November 2020 
Spomienka na zosnulých - online vyučovanie.  



Sviatok všetkých svätých - online vyučovanie, ale aj prezenčná forma. 
Duchovná obnova – 5.A – neuskutočnené. 
December 2020  
Sv. Rodina-  uskutočnené prezenčnou aj dištančnou formou vyučovania. 
Duchovná obnova – 2.A – neuskutočnené. 
Misijné trhy – trhy Žofie Bosniakovej – neuskutočnené.  
Január 2021 

 Projekcia diela sv.Jána Bosca so zameraním sa na riešenie životných a rodinných ťažkostí: 

problémy mladých - ich trápenia, výzvy, životné okolnosti, konflikty, kritické situácie. (4.A) 

Marec  2021 

 Úcta k životu v mesiaci marec. Téma: Utkal si ma v lone mojej matky - Cieľom vyučovacích 

hodín bolo rozšíriť úctu k životu druhých, ale i k vlastnému životu. So žiakmi sme sa 

zamerali  prostredníctvom problémového vyučovania na otázky: Na čo slúžia moje ruky? Na 

čo slúži moje srdce? Odpovede sme hľadali na základe skutočnosti - Človeka stvoreného na 

Boží obraz, pričom sme vychádzali z biblického ponímania "Božích rúk" a "Božieho srdca" 

využívajúc pritom biblický antropomorfizmus. (1.A, 2.A.,4.A, 5.A) 

Január - Marec  2021  

Liturgická obnova - počas doby zrušenia bohoslužieb pandemickými opatreniami sme so 

žiakmi obnovovali duchovné prežívanie liturgie. Cieľom bolo vysvetliť si jednotlivé úkony, 

gestá, slová a fragmenty svätej omše. Výstupom slúžiacim k fixácii bolo vytvoriť komix, 

časovú os alebo grafický prepis poznámok. (1.A, 2.A, 5.A, 6.A) 

Január – Marec 2021  

Rozvoj čitateľskej gramotnosti - žiaci rozvíjali čitateľskú gramotnosť prostredníctvom textu 

Svätého písma. Čítanie prebiehalo ako čítanie na pokračovanie. Predmetom čítania bolo 

Evanjelium podľa Matúša so zameraním sa na Ježišove postoje, pocity, slová, gestá a ich 

význam pre človeka vtedajšej aj dnešnej doby. (9.A) 

 

Marec 2021 

Pri príležitosti Roku svätého Jozefa, žiaci spoznávajú svätého Jozefa prostredníctvom 

činností súvisiacich s jeho osobou - vytváranie drevených výrobkov. (4.A) 

Apríl  2021 

Veľkonočné obdobie - cieľom bolo predstaviť žiakom jednotlivé udalosti zo života Ježiša 

Krista vyplývajúce zo sviatkov veľkonočného obdobia a ich význam pre ľudstvo. 

(1.A,2.A,4.A,5.A,6.A) 

 Deň Zeme - na základe vecí okolo nás odhaľovali žiaci Božiu prítomnosť a prostredníctvom 

učenia svätého Patrika aj identitu Najsvätejšej Trojice. (1.A) 

Máj   

V mesiaci máj v Mariánskom mesiaci sa žiaci 5.A triedy zapojili do aktivity:  Ruža pre Pannu 

Máriu.  Počas hodín, žiaci vytvárali papierové ruže, ktoré sme odniesli do farského kostola 

k soche Panny Márie. Pri návšteve kostola sme so žiakmi absolvovali aj prehliadku 



liturgických predmetov. Žiaci si prezreli: monštranciu, kalich, paly, ornáty a na záver 

zazvonili na zvone kostola. 

Máj 2021 

Dokončenie aktivít spojených s rokom sv.Jozefa. Po výrobe krížikov nasledovala katechéza 

o sv.Jozefovi a s ňou spojené činnosti zamerané na získanie plnomocných  odpustkov. Žiaci 

4.ročníka. 

Jún 2021 

Žiaci deviateho ročníka absolvovali besedu s manželmi Baránkovcami. Beseda bola zameraná 

na výchovu k manželstvu a rodičovstvu. Žiaci identifikovali svoju životnú etapu a bolo im 

poskytnuté  osobné svedectvo prednášajúcich. Manželský sľub. 

Jún 2021 

Videoprodukcia. Žiaci (5.A) pokračovali v liturgickej obnove, ktorú začali počas dištančnej 

výučby.  Nadobudnuté poznatky použili pri tvorbe videa o častiach, priebehu a symbolike sv. 

omše.  

Jún 2021 

Výroba mydiel – pokračovanie v diele Žofie Bosniakovej. Žiaci prvého stupňa (1.A, 3.A, 

4.A) vyrábali mydlá, ktoré podporia charitatívnu akciu s cieľom pomôcť ľuďom v núdzi.  

Žiaci naplnili ciele vyučovacieho procesu. Témy z tematických plánov boli obsahom 

vyučovania. Aby došlo k  realizácii časovo tematických plánov museli byť niektoré 

vyučovacie hodiny venované viacerým témam súčasne. 

 

Činnosť komisie výchovných predmetov 

Výchovné predmety sme vyučovali podľa Školského vzdelávacieho programu pre 2.  

stupeň základných škôl v Slovenskej republike  - ISCED 2 v 5. až 9. ročníku a schválených  

učebných osnov v šk. roku 2020/2021.  Niektoré z prijatých úloh plánu práce pre šk. rok.  

2020-2021schválené na I. zasadnutí PK, sa pre mimoriadnu situáciu a spôsobenú pandémiou 

 Covid  - 19 nepodarilo splniť. Vyučovanie v školskom roku 2020-2021 prebiehalo 

nasledovne: 

 

Škola: 1.9.2020- 26.10.2020 

 

Dištančné vzdelávanie: 26.10.2020 – 19.4.2021 

 

Škola: 19.4.2021-30.6.2021  nástup 8.9.roč. 

 26.4.2021   nástup 5.6.7.roč. 

 

Prvé dva týždne po nástupe do školy, žiaci absolvovali adaptačné vzdelávanie. 

 

 



Organizácia vyučovania v šk. roku 202-2021. 

 

TSV - Telesná a športová výchova:  Mgr. Anna Ponechalová (5.A), 

      Mgr. Mária Maťková (6.A - dievčatá) 

Ing. Miloš Lejtrich, (6.A-chlapci,7.A,8.A,B 9.A),  

 

THD - Technika    Ing. Miloš Lejtrich, (5.A,6.A,7.A,8.A,B 9.A) 

 

VYV – Výtvarná výchova    Mgr. Anna Ponechalová, (5.A,8.B, 8.A) 

     Mgr. Marta Ponechalová (6.A, 7.A) 

Mgr. Mária Maťková (9.A) 

 

HUV – Hudobná výchova   Mgr. Marta Ponechalová, (8.A,8.B,) 

     Mgr. Anna Ponechalová (5.A) 

Mgr. Patrícia Jakubíková (6.A,7.A)  

  

VYV:  

V pláne práce pre výchovné predmety boli schválené rôzne športové, výtvarné 

súťaže, prezentácie a projekty  pre žiakov 5. a 9. ročníka, ktoré boli až do prerušenia 

vyučovania dňa 26.10. 2020 boli plnené v stanovených termínoch. V období od 26.10.2020 

do 19.4.2021 resp.26.4.2021 prebiehalo dištančné vzdelávanie žiakov. Po tomto termíne až 

do 30.6.2021 sa vrátili žiaci opäť k prezenčnému vyučovaniu v škole . 

  

( p. uč. Anna Ponechalová 5.A,8.A,8.B,),  
Vzhľadom na to, že žiaci 2. stupňa sa učili 5 mesiacov dištančne, hodiny boli realizované 

formou prezentácií, žiaci sa zapojili do súťaže Moje mesto a tvorili prezentácie na tému 

Galérie Slovenska, Moderné umenie, Veľkonočné tradície 

 

( p. uč. Mgr. Marta Ponechalová 6.A,7.A)  

Škola 1.9. 2020 - 26.10 2020 

-celoslovenská súťaž: “ Ekoposter “ – výtvarná tvorba kolektívov na tému: Dnes človek 

v prírode žije, zajtra bez nej nepežije.“     

Dištančné vzdelávanie (26.10.2020- 19.4.2021) 

- on - line vyučovanie - (aktívna spolupráca žiakov s vyučujúcim, zodpovedné plnenie úloh 

(podľa učebných osnov) zasielané cez Edupage resp. e- mail). 

 - projektové práce:  „ Život bez drog“  

„ Moja dedina - ako ju vidím ja“    

       !!! nezrealizováné práce: projektové 

práce o tradičných remeslách    

 

 

(p.uč. Mgr. M. Maťková 9.A ) 

 - výtvarné súťaže:  „Ekoposter“     

    „ Sväté písmo“   

   „Telový dizajn“   

HUV:  

V tomto šk. roku sme sa muselo vyučovanie hudobnej výchovy prispôsobiť 

dodržiavaniu prísnych pandemických odporúčaní (vynechanie spevu na vyučovacích 



hodinách). Vyučovanie bolo realizované formou rôznych prezentácií, ukážok, nahrávok 

inštrumentálnej hudby a videí .  

(p. uč. Mgr.Anna Ponechalová (5.A,) 

  V 5. ročníku žiaci na dištančnom vzdelávaní sa oboznamovali s ukážkami tvorby domácich 

a zahraničných autorov, oboznámili sa s hymnami európskych štátov. Pri 

nástupe na przezenčné vyučovanie pokračovali v plnení tematických plánov 

s dodržiavaním epidemiologických opatrení. 

 

 

 

(p. uč. Mgr. Marta Ponechalová (8.A,8.B,) 

  - „ľudová pieseň a folklór z nášho regiónu“ - príprava a realizácia  prezentácií.  

Dištančné vzdelávanie:  

- „aktívna práca žiakov na online vyučovaní“ - počas hodín si žiaci zaspievali, prezentovali 

svoje naučené skladby na hudobných nástrojoch,  

 - téma: „Pestrý svet populárnej hudby“-poznávanie slávnych osobností (Freddie Mercury, 

Edith Piaf, The Beatles) nielen z tej umeleckej stránky, ale aj súkromnej.  

              

(p. uč. Mgr. Patrícia Jakubíková (6.A,7.A) 

Začiatok školského roka: príprava prezentácií  

„ O hudobných skladateľoch“ z období renesancie a baroka (6.roč.) 

 „O hudobných obdobiach“ (7. ročník),  

Všetky neboli odprezentované vhľadom k pandemickej situácii.  

Dištančné vzdelávanie: on-line vyučovanie využívané 

- na rozhovory o obľúbených skupinách, spevákoch a ich životopisoch.  

- vo vianočnom období si žiaci preverili svoje poznatky o vianočných piesňach a koledách, 

vo vianočnom kvíze (6. aj 7. ročník).  

- v rámci poznávania slovenskej kultúry sa žiaci oboznámili s fujarou (6. ročník) a s 

piesňou Na Kráľovej holi (7. ročník) .  

Po návrate žiakov do školy:  

vzdelávanie zamerané na adaptáciu: „realizovaná  aktivita Cup song“, ktorá žiakov zaujala 

a bola realizovaná počas viacerých hodín (6. aj 7. ročník).  

Tvorivú dramatiku a jej celkový výstup, ktorá bola v pláne na konci roka, sa už 

nezrealizovala.  

 

THD: 

Vyučovací proces prebiehal a bol dodržiavaný podľa schválených TVVP a Plánu 

práce pre predmet technická výchova v šk. roku 2020-2021 pre žiakov 5. až. 9. ročníka. Bol 

splnený v stanovených termínoch a rozsahu. 

V tomto šk. roku 2020 - 2021 sme sa aj prvý krát zúčastnili technickej olympiády 

organizovanú CVČ v Žiline. Na túto súťaž sme pripravovali našich žiakov do dvoch 

kategórií- starší a mladší žiaci.  

Starší žiaci: Šimon Beniač a Dušan Poliak, získali 9. miesto (účasť 11 škôl) 

Mladší žiaci: Tomáš Mravec, získal 3. miesto (11 škôl) a pochvalu od riaditeľky školy:

   

( p. uč. Ing. Mgr. M. Lejtrich)  

praktická činnosť 1: „Výrobok z drôtu „Anjelik“   praktická činnosť 2: „Model -

lietadla“     

praktická činnosť 3: „ Stojan na mobilný telefón“   

5.A    



vypracovanie prezentácie: „Technické zariadenia“   

marec 2021 

praktická činnosť 4: „ Stojan na písacie potreby“     

6.A   

vypracovanie prezentácie: „Slovenskí a svetoví vynálezcovia“   

praktická činnosť1: „Tvorba vlastného piktogramu“    

7.A    

vypracovanie prezentácie: „Obsluha a údržba zariadenia v domácnosti“,  

          

vypracovanie prezentácie: Domáci spotrebič resp. zariadenie“   

8.A   

vypracovanie projektu: „Reklamný leták na predaj vlastného výrobku“   

           

prezentácia:  „Moje budúce povolanie“        

9.A   

prezentácia: „Domáci spotrebič, stroj, mechanizmus“   

projekt: „Životopis, motivačný list,  

projekt: „Pracovný pohovor „      

 

TSV:     

(p.uč. Mgr. Anna Ponechalová,p.uč. Mgr. Mária Maťková,p.uč. Ing. Mgr. M. Lejtrich)

  

Naši žiaci sa na začiatku šk. roka 2020/2021 prihlásili na športové súťaže: 

1. „Školská športová liga“ (mesto Žilina) - zrušené 

2.Cirkevné športové súťaže ZŠ Žilinskej diecézy  - zrušené 

3. súťaže Asociácie školského športu - zrušené 

Vyučujúci v rámci dištančného vzdelávania využívali videá Cvičenie na doma, TSV 

doma 

Musím konštatovať, že stanovené úlohy a ciele z predmetu telesná a športová  

výchova sme nesplnili. Vyučovanie TSV pandémia výrazne narušila a mám vážne obavy, či   

žiaci dokážu v budúcnosti rozvíjať svoje pohybové schopnosti a zručnosti a návyky 

 k telesnému pohybu a cvičeniu v takej miere a kvalite ako tomu bolo pred pandémiou.     

 

2.3 Informácie o žiakoch so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

v školskom roku 2020/2021 

 
 V šk. roku 2020/21 sme v ZŠ evidovali 21 integrovaných žiakov so ŠVVP. 7 žiakov si 

vyžadovalo prítomnosť asistenta učiteľa. Integrovaní žiaci sa vzdelávali formou 

individuálního začlenenia v bežnej triede základnej školy. Vo výchovno-vzdelávacom procese 

postupovali podľa individuálnych vzdelávacích programov a to:  

 

Žiak s vývinovými poruchami učenia 2   

Žiak sa poruchami aktivity a pozornosti       8 

Žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou 6 

Žiak s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vyvinovými poruchami – aspergerov syndróm 2 



Žiak chorý a zdravotne oslabený 3 

 

 

Výchova a vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  patrí 

v našej škole medzi priority.  V školskom roku 2020/2021 v našej škole pokračoval projekt 

Podpora inklúzie v ZŠ Žofie Bosniakovej,  v súlade s cieľmi tohto projektu v našej škole 

pracovali   2 asistenti (financovaní zo zdrojov EÚ) a dvaja asistenti učiteľa financovaní 

z prostriedkov MŠVVaŠ SR. ktorí sa starali o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potřebami, taktiež na škole pracovala 1 špeciálna pedagogička.                                                                                                                                    

Počas školského roku 2020/2021 bolo prerušené vyučovanie  z dôvodu pandémie Covid 

19.Vzdelávanie detí prebiehalo dištančnou formou podľa možností a technického 

zabezpečenia jednotlivých žiakov, aj počas tohto obdobia asistenti učiteľa pracovali dištančne 

s pridelenými žiakmi, boli im nápomocní pri zvládaní učiva.     

Po obnovení vyučovania  na základe usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu 

a športu SR školský špciálny pedagóg Mgr. Katarína Adamčíková pracovala s deťmi podľa 

stanoveného rozvrhu a potrieb detí.   

Počas adaptačného vzdelávania špeciálna pedagogička monitorovala správanie žiakov, kde  sa 

objavili problémy , konzultovala  špecifiká vzdelávacieho procesu s vyučujúcimi jednotlivých 

predmetov, s triednymi učiteľmi,  s asistentkami učiteľa, prípadne s rodičmi . Pedagogickí 

zamestnanci pri vzdelávaní a hodnotení žiakov so zdravotným znevýhodnením vychádzali 

z individuálnych potrieb každého žiaka, kde zohľadňovali druh a stupeň postihnutia 

a individuálne vzdelávacie limity každého jednotlivca, ale aj metodické odporúčania .  

Individuálne začlenení žiaci mali vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie programy, 

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

žiakov základnej školy príloha č.2 k metodickému pokynu č.22/2011 – Zásady hodnotenia 

žiaka so zdravotným znevýhodnením začleneného v základnej škole, platné od 1.5.2011. Pri 

hodnotení učebných výsledkov pedagógovia rešpektovali psychický, fyzický a zdravotný stav 

žiakov, ak mal vplyv na úroveň a výsledky práce žiaka v príslušnom predmete. Vyučujúci 

rešpektovali závery a odporúčania špeciálno-pedagogických a odborných lekárskych 

vyšetrení a v celom vyučovacom procese uplatňovali ich špeciálno-pedagogické potreby.  

V priebehu školského roka sme poslali príslušným zariadeniam 13 žiadostí 

o špeciálnopedagogické vyšetrenie detí alebo s potřebou rediagnostiky.  

Škola aj naďalej spolupracuje s Centrom špeciálno pedagogického poradenstva J. Vuruma 

v Žiline, kterého zamestnanci v triedach každoročne uskutočńujú depistáže zamerané na 

prevenciu šikanovania, porúch učenia, či robí testy na profesijnú orientáciu žiakov 8. ročníka. 

Taktiež spolupracujeme s poradňou v Bánovej. 



 

2.4 Výsledky hodnotenia žiakov základnej školy v školskom roku 2020/2021 
 

     V školskom roku 2020/2021 boli žiaci základnej školy hodnotení v súlade s Metodickým 

pokynom č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy č.:2011-3121/12824.4-921 

a v súlade s platným Školským poriadkom Základnej školy Žofie Bosniakovej, Školská 18, 

Teplička nad Váhom, ktorý je platný od 1.9. 2019. Počas pandemického obdobia, ktorého 

dôsledkom bolo prerušenie prezenčného vyučovania  v základnej škole na dlhšie obdobie, 

škola reagovala na problémy vzniknuté realizáciou vyučovacieho procesu formou dištančného 

vzdelávania. Pedagogická rada na svojich zasadaniach prerokovala aktuálne rozhodnutia 

ministra školstva Mgr. Branislava Gröhlinga, manuály pre základné školy, princípy pre 

úpravy obsahu vzdelávania. Všetci pedagogickí zamestnanci školy boli pravidelne 

informovaní o aktuálnych rozhodnutiach, usmerneniach, odporúčaniach a manuáloch 

MŠVVaŠ SR prostredníctvom elektronickej komunikácie a na pracovných poradách 

realizovaných prezenčnou alebo dištančnou formou (podľa aktuálnych nariadení vlády SR 

a príslušného RÚVZ). 

     Koniec školského roka nastolil otázky, ako po dlhšom období dištančného vzdelávania 

a rozdielneho prístupu žiakov k nemu hodnotiť výsledky žiakov,  preto sme v našej škole 

v koncoročnom hodnotení žiakov postupovali podľa „Metodického odporúčania 

k záverečnému hodnoteniu na základných a stredných školách v školskom roku 

2020/2021“(ŠPÚ, Bratislava 2021); „Usmernenia k priebežnému hodnoteniu a celkovému 

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

a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19“.  

V zmysle Zákona č. 245/2008 naša základná škola zvolila hodnotenie žiakov formou 

klasifikácie s výnimkou žiakov 1. ročníka. Žiaci 1. ročníka ZŠ mohli byť hodnotení len slovne 

(Metodické odporúčanie k záverečnému hodnoteniu na základných a stredných školách 

v školskom roku 2020/2021“; ŠPÚ, Bratislava 2021, str. 4).  

 

 

 

2.4.1 Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania v školskom 

roku 2020/2021 

a) Hodnotenie prospechu v školskom roku 2020/2021 

1. stupeň základnej školy Údaje k 31. augustu 2021. 

1. ročník prospeli neprospeli 



24 24 0 

2. až 4. 

ročník 

prospeli s 

vyznamenaním 

prospeli 

veľmi dobre 

prospeli neprospeli 

71 65 6 0 0 

 

2. stupeň základnej školy Údaje k 31. augustu 2021. 

5. až 9. 

ročník 

prospeli s 

vyznamenaním 

prospeli 

veľmi dobre 

prospeli neprospeli 

103 47 39 17 0 

  

Klasifikácia predmetov za 2. polrok šk. roku 2020/21 
 

Trieda SJL ANJ NEJ DEJ VLA GEG MAT PDA/PVO BIO FYZ CHE 

2. A 1,3 1,0     1,13 1,0    

3. A 1,23 1,23   1,23  1,23 1,23    

3. B 1,27 1,0   1,27  1,07 1,0    

4. A 1,47 1,0   1,29  1,35 1,12    

5. A 1,74 1,58  1,39  1,11 1,79  1,22   

6. A 2,12 1,84  1,32  1,52 1,96  1,52 2,08  

7. A 1,75 1,58  1,17  1,5 1,83  1,5 1,58 1,58 

8. A 1,95 1,74  1,26  1,21 2,16  1,26 2,21 1,21 

8. B 2,08 2,15  1,85  1,69 2,15  2,0 2,54 1,67 

9. A 1,94 1,67  1,27  1,2 1,88  1,6 2,6 1,33 

Spolu 1,69 1,48  1,38 1,26 1,37 1,66 1,09 1,52 2,02 1,37 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dochádzka žiakov 
 

Trieda 
Zameškané 

hod. 
Zameš. na 

žiaka 
z toho 

Neospr. 
Neosp.na 

žiaka 

1. A 1014 42,25 0 0 

2. A 688 29,31 0 0 

3. A 650 50 0 0 

3.B 511 34,07 0 0 

4.A 905 53,24 0 0 

Trieda INF KNB TSV HUV VYV OBN PVC THD VEU Priem. 

2. A  1,0 a a a     1,09 

3. A a 1,0 a a a     1,19 

3. B a 1,0 a a a     1,1 

4. A a 1,0 a a a  a   1,21 

5. A a 1,0 a a a  a a  1,42 

6. A a 1,0 a a a a  a  1,67 

7. A a 1,0 a a a a  a  1,5 

8. A a 1,0 a a a a  a  1,56 

8. B a 1,0 a a a a a a  1,9 

9.A a 1,0 a a a a a  a 1,58 

Spolu a 1,0         



5.A 586 30,79 1 0,05 

6.A 960 38,4 0 0 

7.A 289 24,08 0 0 

8.A 573 30,16 0 0 

8.B 465 35,77 0 0 

9.A 809 50,56 0 0 

     

 Spolu 7450 37,63 0 0 

 

b) Hodnotenie správania 
 
Pochvala riaditeľom školy  I.st. 0 II.st. 2- V. Milcová, T. Mravec 
 
Pokarhanie riaditeľom školy I.st. 0 žiakov II.st. 1 žiak 
 
 V šk. roku 2020/2021 nebola znížená žiadna známka zo správania 
. 
Vo všetkých triedach boli udelené pochvaly tr. učiteľom 
 

c)  Externé merania 
Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka 

Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 4.1.2021 sa v 

školskom roku 2020/2021 zrušilo externé testovanie žiakov 5. ročníka základných škôl.( 

Odôvodnenie rozhodnutia: Z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 nemôžu byť ciele 

Testovania 5 plnohodnotne naplnené a jeho realizácia by nepriniesla žiadaný efekt. Z tohto 

dôvodu sa Testovanie 5 v školskom roku 2020/2021 ruší.) 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka 

Na základe Rozhodnutie ministra školstva z 27. 5. 2021 o externom testovaní žiakov 9. 

ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím 

programom sa testovanie  vedomostí deviatakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 

z matematiky a vyučovacieho jazyka realizovalo iba na reprezentatívnej vzorke žiakov 9. 

ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. 

Žiaci 9. ročníka našej základnej školy neboli vybraní do tejto reprezentatívnej vzorky. 

(Odôvodnenie rozhodnutia: V nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s 

ochorením COVID-19 vyvolaným koronavírusom SARS-CoV-2 sa s cieľom zníženia počtu 

osôb v priestoroch škôl rozširuje zrušenie externého testovania aj na externé testovanie žiakov 

9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím 

programom.) 

 
2.4.2 Spôsob hodnotenia v základnej škole v šk. roku 2020/2021 
 

1. ročník – žiaci sú hodnotení slovne. 
 

https://ucimenadialku.sk/usmernenia/testovanie-5-a-9/rozhodnutie_testovanie%209.pdf
https://ucimenadialku.sk/usmernenia/testovanie-5-a-9/rozhodnutie_testovanie%209.pdf
https://ucimenadialku.sk/usmernenia/testovanie-5-a-9/rozhodnutie_testovanie%209.pdf


1.st. / 2.-4. roč./ na začiatku šk. roka bola pedagogickou radou odsúhlasená klasifikácia 
všetkých predmetov známkov 
Hodnotenie počas dištančného vzdelávania bolo upravené na základe odporúčania MŠ. 
2.st. Vo všetkých predmetoch sa klasifikuje známkou, počas dištančného vzdelávania sa 
v hlavných predmetoch /SJL,ANJ, MAT, FYZ, CHEM, DEJ, BIO, GEG/ klasifikácia - známka 
V komplementárnych predmetoch /OBN,THD,HUV,VYV,TSV,INF / neklasifikuje sa, na 
vysvedčení sa uvedie  absolvoval/ neabsolvoval   

 

2.5 Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 

školskou inšpekciou v škole 

 
     V   školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná v Základnej škole Žofie Bosniakovej 

školská inšpekcia Štátnou školskou inšpekciou. 

 

2.6 Informácie o projektoch, do ktorých bola škola zapojená v školskom 

roku 2020/2021 
 
 
Modernizácia vzdelávania na základných školách 
 
Projekt je zameraný na zavádzanie IKT do vyučovania, materiálne vybavenie škôl 
a vzdelávanie učiteľov. 
 
Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť 
 
Podpora vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
 
Ekologický manažment dažďových vôd v areáli ZŠ Žofie Bosniakovej (ACC 03052) 
 
Projekt je zameraný na zvýšenie povedomia a vzdelania žiakov a prostredníctvom nich 
informovať aj rodinných príslušníkov a širšiu verejnosť o využívaní dažďovej vody pre trvalo 
udržateľné a zdravé prostredie a klímu. 
 
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 
 
Z projektu podporovaného Sekciou informatiky MŠVVaŠ SR pochádza interaktívna tabuľa 
v  triede a 20  tabletov. 
 
Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektron. testovania (e-
testovanie) 
 
Projekt je zameraný na tvorbu a zavádzanie  e-testovania. 3 počítače umiestnené v učebni 
informatiky pochádzajú práve z tohto projektu, jeho organizátorom je NUCEM. P. uč. 
Magdaléna Šeligová je zapojená do projektu na celoslovenskej úrovni ako tvorkyňa testov 
z MAT. 
 
AMV 
 
Projekt je zameraný na aktivizujúce metódy vo výchove, organizátorom je MPC, z tohto 
projektu je interaktívna tabuľa . 
 
Zachráňme Zem s Alinom 
 
Projekt zameraný na ochranu životného prostredia, a význam separácie odpadu.  



  
Škola má skúsenosti s realizáciou projektov „ Zdravá škola“ a „ Otvorená škola“. 
 
Smartbooks – výukový softvér získaný z projektu prostredníctvom KIA  
 
EDUNET – projekt zameraný na zlepšenie digitálneho pripojenia 
 
Operačný program – Ľudské zdroje- Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku 
kvalitnému vzdelávaniu – škola v rámci projektu zamestnala 2 asistentov učiteľa, čím 
skvalitnila vzdelávanie detí so ŠVVP. 
 

Čítame radi- Projekt je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Žiaci čítajú rôzne knihy 
v škole, aj doma, o knihách si vedú záznamy, rozprávajú obsahy a zoznamujú sa s autormi 
a ilustrátormi. 
 
Letná škola – projekt zameraný na pomoc žiakom pri doplnení a precvičovaní si učiva 
spôsobeného ochorením Covid -19 
 

2.7 Informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach 

základnej školy 
 

Škola sídli v budove, v ktorej sa nachádza 11 tried a špeciálna učebňa informatiky.  
Multimediálna učebňa bola upravená tak, aby vyhovovala aj výučbe cudzích jazykov. Má 
k dispozícii 16 počítačov pre žiakov, jeden pre učiteľa, notebook, dataprojektor, tlačiarne a 
tablety . Škola je zapojená na internet prostredníctvom projektu Infovek. V desiatich 
učebniach sa nachádzajú interaktívne tabule. Vyučovanie predmetov CHE, BIO, FYZ sa 
realizuje v špeciálnej učebni, ktorá slúži pre ZŠ s MŠ a pre ZŠ Ž: Bosniakovej.  

 Škola využíva telocvičňu a ihriská, ktoré sú v správe Obecného úradu v Tepličke nad 
Váhom. Budova školy je vykurovaná spoločnou kotolňou, počas roka sa uskutočnila 
rekonštrukcia malej vstupnej chodby.Postupne sa v triedach vymieňajú skrinky.   

Stravovanie zamestnancov a žiakov zabezpečuje nová školská jedáleň, ktorá je v správe 
obecného úradu - Školská jedáleň Teplička nad Váhom. 
Kabinety: 
Kabinet fyziky je po rekonštrukcii, vymaľovaný, doplnený novými regálmi a pomôckami. 
Kabinet učebníc 
Kabinetná zbierka z  chémie je umiestnená v špeciálnej učebni 
Kabinetná zbierka z biológie je umiestnená v 5.A 
Kabinetná zbierka z geografie je umiestnená v miestnosti slúžiacej špeciálnej pedagogičke. 
Škola má zabezpečený bezbariérový prístup a nájazdové rampy pre imobilných žiakov. 
Veľmi veľký problém má škola s priestormi. Máme nedostatok miesta pre vytvorenie 
špeciálnych  učební a tiež priestory pre vytvorenie kabinetov. 
 

2.9 Aktivity základnej školy v školskom roku 2020/2021 

2.9.1 Aktivity o prezentácii školy na verejnosti v školskom roku 2020/2021 

P.č. Názov aktivity Poznámka 

1. Účasť žiakov v okresnom kole Hviezdoslavov Kubín  

2.  Oslavy 30. výročia školy Jún2021 

3. Farebné dni / biely, červený, zelený 30.9.2020, 4.12., Deň Zeme 

4. Deň zdravia 16.-23.10.2020 

5. Medzinárodný týždeň mobility 16.-22.9.2020 



6. Podeľme sa – Pápežské misijné diela  

7. Výroba vianočných pozdravov pre klientov Domova 

pokoja Žofie Bosniakovej 

December 2020 

8. Zážitkové učenie- pečenie koláča 25.2.2021 

9. Projektový deň – Skúmave vodu 22.3.2021 

10. Projektový deň - Chlieb náš každodenný 12.4.2021 

11. Žofie Bosniaková – naša patrónka Apríl 2021 

12.  Beseda s poľovníkom 4.6.2021 

13. Workshop Finančná gramotnosť 21.6.2021 

14. Vianočný kvíz december 

15. Cup song jún 

19. Čitateľské denníky marec 

20. Shakespear´s Day máj 

21. Sväté písma - výstava september 

22. Úcta k životu – problémové vyučovanie marec 

23. Rozvoj čitateľskej gramotnosti – Evanjelium podľa 

Matúša 

marec 

24. Rok sv. Jozefa – výroba krížikov apríl 

25. Ruže pre Pannu Máriu máj 

26. Beseda s manželmi Baránkovcami jún 

   

 
 

2.9.2 Aktivity školy, ktoré škola realizovala pre žiakov v ich voľnom čase v školskom 

roku 2020/2021 

Mimoškolská záujmová činnosť 

Zoznam záujmových útvarov 

 

P.č Názov Vedúci záujmového útvaru 

1. Tvoríme a zabávame sa Mgr. Maťková 

2. Pohybové hry 1. a 2. stupeň Ing. Lejtrich 

3. Zábavná angličtina Mgr. Macurová 

4. EKO krúžok Mgr. Jakubíková 



5. Príprava na pijímacie pohovory a 

testovanie 

Mgr. Šeligová, Mgr. Rafaj 

6. Tvorivé ručičky Mgr. Harzeková 

7. Nemčina hrou Mgr. Ponechalová 

8. Poďte s nami Mgr. Ponechalová 

9. Malí šikovníci Mgr. Poljaková 

10. Mladý záchranár Mgr. Tichánková 

11. Písanie desiatimi a rekreačné plávanie Mgr. Artimová 

Aj keď snaha učiteľov o organizovanie záujmového útvaru bola veľká, pre zlú 

epidemiologickú situáciu a podľa odporúčania z MŠ  sa stretnutia nemohli uskutočňovať. 

Uskutočnili sa len stretnutia z krúžku Príprava na prijímacie pohovory. Dúfame,že učitelia 

budú aj v budúcom šk. roku organizovať krúžky v takomto veľkom počte.  

 

 

2.9.3 Účasť žiakov v súťažiach, vedomostných súťažiach a olympiádach  

 Súťaže  

1.  Hviezdoslavov Kubín Školské kolo, v okresnom 

kole sme sa neumiestnili 

2. Svätoplukovo kráľovstvo ožíva Účast v slovenskom kole 

3. Olympiáda z ANJ Účasť v okresnom kole 

4. Pytagoriáda Úspešní riešitelia: Riška, 

Sňahničanová, Ševčík, 

Maliňák, Ďurkovský, 

Majerčíková, pobiják, Púček, 

Čatlošová, Hreusová, 

Štefanatný 

5. Žiaci sa zapájali do rôznych výtvarných súťaží 

História hasičstva 

 

Ocenené žiačky z 3.A 

Čatlošová, Džuňová 

6.  Vedomostná súťaž Fara taxi Ocenení žiaci 3. A 

7. Všetkovedko školy Jakub Ďungel 

8. OSMIJANKO – výtvarno – čitateľská súťaž 
 

3. A – z vyše 300 

zúčastnených škôl 

a kolektívov sa trieda 



umiestnila medzi 24 

ocenenými školami 

z celého Slovenska 
 

.9. Technická olympiáda T. Mravec krásne 3. miesto 

v okresnom kole  
 

2.10 Silné a slabé stránky základnej školy v školskom roku 2020/2021 

 

2.10.1 Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

 

Oblasť profesijného rozvoja pedagogických zamestnancov 

     V školskom roku 2020/2021 boli vytvorené podmienky pre ďalšie vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov. Pedagogickí zamestnanci aktívne pristupovali k svojmu 

odbornému a profesijnému rastu. Vzdelávania, ktoré v školskom roku 2020/2021 absolvovali 

sú prínosom pre ich ďalšiu pedagogickú prax. Zrealizované tieto vzdelávania pedagogických 

zamestnancov: 

1. Vysoko efektívne učenie- cieľom je zvyšovanie kvality vzdelávania,7 základných 

princípov, ktoré ovplyvňujú spôsob učenia, zachovanie demokracie. Vzdelávania sa zúčastnili 

2 kolegovia.  

2. Inovatívne prvky v kariérovej výchove a poradenstve- cieľom bolo získať kompetencie 

potrebné na výkon výchovného a kariérního poradcu. Absolvovala 1 kolegyňa. 

3.E -komunikácia v školstve – cieľom bolo získať zručnosti v e- komunikácii. Absolvovala 1 

vyučujúca. 

4. Pani učiteľka Šeligová sa stala členom Učiteľského fóra Moderná informatika v rámci, 

kterého absolvovala množství školení. Toto vzdelávanie podporuje zvýšenie úrovne 

vyučovania informatiky, bezpečnoszi na internete a rôzne aktivizujúce metódy.  

     Prioritou v oblasti vzdelávania bolo aj vzdelávanie riadiacich zamestnancov školy, ktoré 

bolo zamerané na získanie kompetencií potrebných pre výkon vedúceho zamestnanca 

v školstve, rozširujúci model.  

   Záujem pedagogických zamestnancov o ďalšie vzdelávanie a profesijný rast je na dobrej 

úrovni aj keď v čase zlej epidemiologickej situácie sa uskutočňovalo menej vzdelávaní, 

väčšinou prebehli online. 

Vyučujúci sa vo veľkej miere zúčasňovali webinárov. 

 

Oblasť projektovej činnosti školy 



     Vedenie školy vypracovalo projekty,ktoré pomáhjú zlepšiť výchovno-vzdelávací proces, 

ale aj kvalitu a estetiku školského prostredia. 

Projekty podané v tomto šk. rok: 

Čítame radi- schválený- podpora čitateľskej gramotnosti- z projektu škola získala 500€ na 

nákup kníh. 

Fin Q – schválený - projekt zameraný na zvyšovanie úrovne finančnej gramotnosti, projekt sa 

bude realizovať od šk. Roka 2021/2022 

Modernejšia škola – projekt neschválený, zameraný bol na zvýšenie kvality priestorového 

vybavenia školy. 

Zamestnanci školy neustále sledujú nové výzvy na podávanie projektov. 

 Za veľmi úspešný považujem projekt Letná škola- schválený, organizovaný od 16.8.- 

20.8.2021 , na ktorom sa zúčastnilo cez 54 žiakov školy a kde sme mohli aj žiakom so ŠVVP 

a slaboprospievajúcim žiakom pomôcť prekonať problémy spôsobené prerušením 

vyučovania. 

 

Oblasť zabezpečenia vyučovania digitálnou technikou 

      Školský rok 2020/2021 bol pre nás náročný aj z pohľadu zabezpečenia vyučovacieho 

procesu a dištančného vzdelávania digitálnou technikou. Účasťou na projektoch sme získali 

digitálnu techniku, ktorá je využívaná prioritne na výchovu a vzdelávanie v čase vyučovania. 

V školskom roku 2020/2021 na potreby záujmového vzdelávania neboli využívané z dôvodu 

protiepidemiologických opatrení. Vyučovanie s využitím digitálnej techniky bolo skvalitnené 

aj tým, že učitelia v minulosti absolvovali vzdelávanie na získanie kompetencií potrebných na 

prácu s interaktívnou tabuľou a tiež vzdelávanie Aktivizujúce metódy vo vyučovaní. 

K zvýšeniu kvality vzdelávania v oblasti získavania kompetencií potrebných pri práci s IKT 

technikou prispelo i obnovenie vybavenia IKT učebne, zakúpenie nových notebookov.  

Pedagogickí zamestnanci školy aktívne využívajú vo vyučovacom procese interaktívne 

tabule, dataprojektory. 

Pre zabezpečenie dištančného vzdelávania a on-line vyučovacích hodín bolo každému 

učiteľovi poskytnuté využívanie školských notebookov. 

Zvýšila sa a skvalitnila starostlivosť o IKT techniku, v škole máme zamestnaného externého 

zamestnanca v pozícii správcu IKT vybavenia školy a siete .  

Škola má vlastný server a proti útokom z vonkajšieho prostredia je chránená pripojením 

prostredníctvom EDUNETU. 



     V školskom roku 2020/2021 v období dištančného vzdelávania škola zabezpečila žiakom 

zo sociálne slabšieho prostredia potrebné technické vybavenie na on-line vzdelávanie 

a dištančné vzdelávanie. 

 

Oblasť environmentálnej výchovy žiakov základnej školy 

      Výchovnú a vzdelávaciu činnosť a aktivity v tejto oblasti riadi koordinátor 

environmentálnej výchovy. Aktivity sa snažíme každoročne obmieňať, aby boli pre žiakov 

pútavé. Environmentálna výchova je začlenené do učebných predmetov podľa svojho obsahu   

     V školskom roku 2020/2021 boli v škole realizované aktivity podporujúce 

environmentálne povedomie žiakov, osvojovania návykov separácie odpadu, druhotného 

využívania odpadu. Tieto aktivity boli realizované hlavne v rámci tried. Aktivity v rámci 

ročníkov alebo celoškolské aktivity sme nerealizovali z dôvodu protiepidemiologických 

opatrení. 

Zrealizovali sme tematické dni- Deň mlieka, Deň zdravej výživy, čistenie okolia školy, 

čistenie prírody (zber odpadu) v okolí obce . 

     Škola je už päť rokov zapojená do projektu Ekologický manažment dažďových vôd 

v areáli ZŠ, z projektu boli vysadené kríky a stromy v areáli školy. 

Taktiež prebieha projekt Alino – zber hliníkových predmetov. 

 

Oblasť vzdelávania žiakov základnej školy v cudzích jazykoch 

        Naša škola ponúka žiakom vzdelávanie v anglickom jazyku, kde je zvýšená aj hodinová 

dotácia. Vyučovanie jazyka je zabezpečené kvalifikovanými učiteľmi, ktorí zvyšujú svoju 

metodickú a didaktickú odbornosť ďalšími vzdelávaniami. Vzdelávaniu žiakov v tejto oblasti 

je venovaná zvýšená pozornosť, nakoľko získanie kompetencií v oblasti cudzojazyčného 

vzdelávania považujeme za jednu z našich priorít. Osvojovanie si cudzieho jazyka 

podporujeme aj formou záujmovej činnosti, kde majú žiaci možnosť rozvíjať svoje jazykové 

kompetencie v anglickom jazyku. Na hodinách sa využíva výučbový program. 

Na 1. stupni sa vyučuje ANJ od 1. ročníka.. 

 

 

Oblasť výchovy a vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  

     Ku oblastiam, v ktorých má škola dobré výsledky patrí oblasť výchovy a vzdelávania 

žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.  V škole pracujú kvalifikovaní 

zamestnanci, ktorí majú viacročné profesionálne skúsenosti s prácou so žiakmi so špeciálnymi 



výchovno-vzdelávacími potrebami s rôznymi druhmi porúch a postihnutia a zdravotných 

obmedzení. 

     V školskom roku 2020/2021 v našej škole pokračoval projekt Podpora inklúzie 

v Základnej škole Teplička nad Váhom. V našej škole pracoval : 1 školský špeciálny 

pedagóg, 2 asistenti (financovaní zo zdrojov EÚ) a dvaja asistenti učiteľa financovaní 

z prostriedkov MŠVVaŠ SR, ktorí sa starali o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 

potrebami.  

    V roku 2019 škola vytvorila pracovnú pozíciu školský špeciálny pedagóg, do ktorej prijala 

kvalifikovaného zamestnanca. Zriadenie tejto pracovnej pozície a pôsobenie školského 

špeciálneho pedagóga v našej škole vychádza najmä z práv každého, aj znevýhodneného a 

postihnutého dieťaťa na rovnakú možnosť prístupu k informáciám, ku vzdelaniu a výchove na 

základe princípu rešpektovania individuality každého jedného žiaka. Jeho činnosť v škole je 

veľmi široká, no v prvom rade je hlavným koordinátorom realizácie začlenenia žiakov so 

ŠVVP do školy a koordinátorom IVP, konzultantom pre učiteľov, konzultantom pre rodičov, 

konzultantom pre žiakov. Má zriadenú vlastnú miestnosť. 

Všetci títo pracovníci sa v plnej miere podieľali na dištančnom vzdelávaní, aby tak čo 

najlepšie pomohli zvádnuť náročnosť vzdelávania žiakov so ŠVVP počas dištančného 

vzdelávania. 

 

Oblasť voľnočasových aktivít a záujmovej činnosti žiakov základnej školy, ktoré 

zabezpečuje škola 

     Oblasť voľnočasových aktivít a záujmovej činnosti žiakov základnej školy patrí v našej 

škole už dlhoročne medzi priority a máme s realizáciou aktivít z tejto oblasti dobré 

skúsenosti. Voľný čas žiakov je dnes významnou oblasťou života a výchovy, ktorá sa rozvíja, 

obohacuje o nové formy, ale prináša aj dosiaľ nepoznané riziká. V našej škole nie sme 

ľahostajní voči skutočnostiam, akým spôsobom žiaci našej školy trávia svoj voľný čas a akým 

smerom sa naša mládež vyberie. Voľný čas môže byť časom pre ich rozvoj, ich realizáciu, 

napredovanie želateľným smerom, ale jeho nenaplnenie alebo zlé naplnenie môže spôsobovať 

vážne problémy. Z týchto dôvodov podporujeme rôznymi formami zmysluplné využívanie 

voľného času žiakov: 

- mimoškolská záujmová činnosť žiakov (krúžková činnosť), 

- triedne aktivity organizované triednymi učiteľmi (športové súťaže, besiedky, výlety), 

- celoškolské aktivity ( výlety, exkurzie, účast na športových podujatiach), 

- poskytnutie priestorov školy letný tábor , 



Oblasť prevencie problémového správania žiakov a riešenia výchovných problémov 

žiakov základnej školy 

Už dlhšie pozorujeme nárast porúch správania u detí a mládeže. V našej škole môžeme 

hovoriť o problémoch, keď žiak nedodržiava školský poriadok, neakceptuje normy a predpisy 

stanovené školou, nereaguje na upozornenia ani pokarhania triednym učiteľom, ktoré 

pokračujú pokarhaním riaditeľa školy.  

Našim cieľom však nie je trestať žiakov a riešiť už vzniknuté problémy, ale naopak 

poskytovať žiakom dostatočnú prevenciu pred vznikom problémového správania. V oblasti 

prevencie problémového správania sa nám na základe našich skúseností a kvalifikovaného 

personálu podarilo zachytiť varovné signály a podchytiť vznikajúce problémy u žiakov. 

Aktivity školy v tejto oblasti: 

- spolupráca s príslušným CPPPaP, 

- aktivity v triedach pod vedením zamestnancov CPPPaP, 

- organizovanie besied, 

- vzdelávaním pedagogických zamestnancov, 

- práca školského špeciálneho pedagóga so žiakmi s poruchami správania, 

- spolupráca školského špeciálneho pedagóga s pedagogickými zamestnancami, 

- škola zabezpečuje voľnočasové aktivity pre žiakov, 

-- stanovenie a dodržiavanie pravidiel, 

- osobné stretnutia s rodičmi, 

- pozitívne posilňovanie správania žiakov, 

--osobné rozhovory so žiakmi. 

 

2.10.2 Informácie o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky 

 

Oblasť priestorových kapacít školy 

     Ako slabú oblasť školy vnímame nedostatok priestorov . 

1. Škola nemá priestory na zriadenie odborných učební. Chýba učebňa na vyučovanie 

techniky, jazykov.  

2. . V škole chýbajú miestnosti na kabinety. Napr: geografie, biológie, jazykov, kabinet pre 

zbierky 1.stupňa 

3. Potrebovali by sme miestnosť, ktorá by slúžila špeciálnej pedagogičke 

4. Miestnosť na organizovanie podujatí ( stretnutia rodičov,.. 

5. Vytvoriť priestory pre samostatné triedy školského klubu 



Za dôležité považujeme , v prípade priestorového  zlepšenia – nadstavba, prístavba 

budovy…zriadenie kaplnky.   

Škola eviduje každoročne nárast počtu žiakov a tým je potrebné aj nárast učební. Zvyšujúci sa 

počet žiakov v triedach má za následok delenie žiakov do skupín vo viacerých predmetoch, čo 

zvyšuje i nároky na počty voľných učební pre žiakov v skupinách. V školskom roku 

2020/2021 sme tieto potreby  ešte dokázali uspokojiť, ale nasledujúci šk. rok už môže byť 

problematický. 

Môžeme však konštatovať, že sme veľmi radi, že o našu školu prejavuje záujem čoraz viac 

rodičov. 

 

Oblasť rozvoja žiakov prostredníctvom vedomostných súťaží a olympiád 

   Nedostatkom výchovnej a vzdelávacej činnosti našej školy v školskom roku 2020/2021 je aj 

nižšia účasť žiakov vo vedomostných súťažiach a olympiádách, čiastočne spôsobená 

ochorením Covid – 19, ale aj tak pedagogickí zamestnanci  zapájajú žiakov pravidelne do 

súťaží a olympiád, ale iba do úzkeho okruhu. Našim cieľom je rozšíriť ponuku vedomostných 

súťaží a olympiád pre žiakov a zvýšiť počet zapojených žiakov.ˇ 

 

Príležitosti 
 Možnosť získania finančných prostriedkov z projektov 
 Podpora a ochota zamestnancov pri zavádzaní inovačných metód 
 Ochota zamestnancov sústavne sa vzdelávať 
 Podpora rodičov škole 
 Sprístupnenie počítačovej učebne v čase mimo vyučovania 
             

 
Návrhy opatrení: 
 
 

Pokračovať v informovanosti rodičov o výsledkoch, zameraní a aktivitách školy 
prostredníctvom webovej stránky, vitríny na námestí a v časopise obce. 
 

Termín: priebežne  Zodpovední: RŠ, ZRŠ 

V spolupráci s obcou a zriaďovateľom snažiť sa získať finančné prostriedky na 
rekonštrukciu priestorov školy z fondov EU a národných fondov 

 

Termín: stály   Zodpovední: RŠ a ZRŠ 

     Podporovať vzdelávania učiteľov zamerané na využívanie inovačných metód vo       
vyučovaní. 

Termín: stály   Zodpovední: ZRŠ, vedúci MZ a PK 

 

Zapájať sa do rôznych projektov vyhlásených MŠ a rôznymi inštitúciami. 

 



Termín: preibežne  Zodpovední: vedenie školy, všetci pedagógovia 

 

 
 
 
 
 
 
Vypracovala: 
 
Mgr. Anna Ponechalová 
 
 
 
 
 
Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade dňa 19.10.2021 
 
 
 
 
 
 
 

V Tepličke nad Váhom 19.10.2021                               Mgr. Anna Ponechalová 
                                                                                                                riaditeľka školy 
 
 
 
 
Stanovisko rady školy: 
 
Správa bola prerokovaná na zasadnutí rady školy dňa 21.10.2021 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Ing. Slávka Džuňová 

predseda rady školy 
 

 
Stanovisko zriaďovateľa: 
 
 
 
 
V Žiline dňa............................... 

  Mgr. Ľuboš Bytčánek 
riaditeľ DŠÚ 

 



  


