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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ, jej výsledkoch 

a podmienkach  za školský rok 2020/2021 

I. 
A) Základné údaje o škole 

 

Názov školy Základná škola s materskou školou,  

Kpt. Nálepku 878, Pohorelá 

Adresa školy Kpt. Nálepku 878/159, 976 69 Pohorelá 

Telefón 048 / 6196 130 

Internetová adresa školy www.skolapohorela.sk 

Mailová adresa školy skola@skolapohorela.sk 

Zriaďovateľ Obec Pohorelá 

Školská 349/6, 976 69 Pohorelá 

e-mail: obec@pohorela.sk 

 

Vedúci zamestnanci školy 

Funkcia Meno a priezvisko Atestácie 

Riaditeľ školy Mgr. Jozef Šajša 2. 

Zástupca riaditeľa  pre ZŠ Mgr. Erika Bialiková 2. 

Zástupca riaditeľa pre MŠ PaedDr. Dagmar Krupová 2. 

Vedúca školskej jedálne Danka Kolláriková - 

 

Údaje o rade školy 

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá bola 

ustanovená v zmysle § 24 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 po 

voľbách dňa 14.09.2021 – 20.10.2021. Funkčné obdobie začalo ustanovujúcim zasadnutím   

18. 10. 2021 na obdobie 4 rokov. 

 

Rada školy Meno a priezvisko Zvolený / delegovaný za 

Predseda rady školy Mgr. Ivana Datková pedagogických zamestnancov ZŠ 

Podpredseda rady Anna Krešáková   pedagogických zamestnancov MŠ 

Členovia Ing. Marcela Frajtová nepedagogických zamestnancov 

 Mgr. Jana Vojtková  rodičovská verejnosť ZŠ 

 Mgr. Ivana Vojtko Kubandová rodičovská verejnosť ZŠ 

 Ing. Marianna Šramková rodičovská verejnosť MŠ 

 Jana Birková rodičovská verejnosť ZŠ 

 Peter Frajt delegovaný za Obec Pohorelá 

 Ján Šulej delegovaný za Obec Pohorelá 

 Ing. Rastislav Raši delegovaný za Obec Pohorelá 

 Ing. Marek Syč PhD. delegovaný za Obec Pohorelá 

 

Predmetové komisie, metodické združenia a iné poradné orgány riaditeľa školy 

Výchovný poradca Mgr. Renáta Kantorisová 

Vedúca MZ 1. - 4. roč. Mgr. Ľudmila Vaculčiaková 

Vedúca PK spoločenské vedy Mgr. Mária Skladaná 

Vedúca PK prírodné vedy Ing. Anna Pravotiaková 

http://www.skolapohorela.sk/
mailto:obec@pohorela.sk
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Školský parlament 

V školskom roku 2002/2003 vznikol ako prejav demokratizácie a humanizácie na škole 

žiacky parlament. V ňom sa žiaci prostredníctvom zverených kompetencií, rozhodovacích 

právomocí a spoluzodpovednosti učia demokraticky vystupovať a spolupracovať, tolerovať 

odlišné názory i niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia a konanie. 

 

Zloženie školského parlamentu v roku 2020/2021 

Predseda: Ján Gandžala IX.A, Podpredseda: Dávid Krajčí - Farský IX.A, 

Členovia:       Gabriela Medvegy IV.A, Kristián Hruška V.A, Sára Pačajová V.B,     

                        Júlia Kanošová VI.A, Denisa Harvanová VI.B, Karolína Pinčiarová VII.A, 

                        Martin Baksa VIII.A, Daniela Harvanová IX.B. 

    

Rodičovské združenie pri základnej škole v Pohorelej 

Výbor  občianskeho rodičovského združenia je iniciatívny orgán rodičov žiakov školy. 

Schádza sa pravidelne raz za štvrťrok, v prípade potreby na mimoriadnych zasadnutiach. 

 

Predseda:  Marianna Gandžalová, Podpredseda Dana Bodnáriková 

Členovia: Mgr. Jozef Šajša, Mgr. Ivana Vojtko - Kubandová, Zuzana Gažúrová, hospodárka 

Ing. Marcela Frajtová, Mgr. Martina Mikolajová, Daniela Boháčová, Janka Gajdová 

REVÍZNA KOMISIA:   predseda - Zuzana Pompurová, členovia- Ing. Katarína Kanošová, 

Mgr. Zlatica Rašiová  

  

Spolupráca so ZO OZ PŠaV  

- riešenie individuálnych a kolektívnych vzťahov na základe kolektívnej zmluvy 

- riešenie pracovných priestupkov 

-spolupráca pri zlepšovaní pracovného prostredia, zabezpečovania BOZP 

- spoločné kultúrne, športové a relaxačné akcie  
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B) Údaje o počte žiakov v škole  ku koncu šk. roka 2020/2021 

P. 

č. 
Trieda 

Počet 

žiakov 

Počet 

chlapcov 

Počet 

dievčat 

Žiaci so  

ŠVVP 
Triedny učiteľ 

1 I.A 18 8 10  Mgr. Mária Huťová 

2 II.B 16 4 12 5 Mgr. Žaneta Holková 

3 II.A 21 13 8  Mgr. Ľudmila Vaculčiaková  

4 III.A 19 13 6 3 Mgr. Andrea Kriaková  

5 IV.A  23 10 13 3 Mgr. Ivana Zlúkyová 

6 V.B špec. 12 6 6 12 Mgr. Terézia Šajšová 

7 V.A  22 12 10 2 Mgr. Marianna Kalmanová  

8 VI.B špec. 13 10 3 13 Mgr. Ivana Datková 

9 VI.A 17 9 8 5 Ing. Anna Pravotiaková 

10 VII.A 19 9 10  Mgr. Mária Skladaná 

11 VIII.A  22 10 12  Mgr. Renáta Kantorisová 

12 IX.B špec. 8 6 2 8 Mgr. Elena Halušková 

13 IX.A 18 9 9 3 Mgr. Mariana Krupová 

    Súčet = 228 Súčet = 119 Súčet = 109 21+34špec.   

 

Údaje o počte žiakov v školskom klube detí   

Oddelenie Počet žiakov k 30.6.2019 Spolu 

1. Oddelenie ( Mgr. Halušková) 29 
51 

2. Oddelenie ( Mgr. Lakandová) 22 

 

C)  Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy 

 

Celkový počet zapísaných ( 04 / 2021 ) 30 

Z toho počet odkladov školskej dochádzky 7 

 

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

 

Typ školy           Prihlásení Prijatí 

Počet žiakov 9. ročníka (IX.A + IX.B)   18 +  8     18 +  6   
Gymnázium                        0        0    
Stredná odborná škola         15     15   
Konzervatórium                    0        0    
Odborné učilište                    2 + 6       2 + 6    
Iný smer                              1        1    

 

D) Ukončenie školskej dochádzky 

Ukončili PŠD ......................................................................................................................   3 

Prestúpili na inú ZŠ..............................................................................................................  1 

Pokračovali v ďalšom štúdiu z nižších ročníkov................................................................... 1 
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E) Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov   

 

Trieda  Prospelo s 

vyznamenaním 

Prospelo 

veľmi 

dobre 

Prospelo Neprospelo Neklasifik. 

CH D CH D CH D CH D  

I.A 0 0 18 0  

0 0 0 0 8 10 0 0 

II.A 10 5 3 1 2 CH 

5 5 4 1 1 2 1 0 

II.B/II.BB 0 1 9 6  

0 0 1 0 1 8 1 5 

III.A 9 3 4 0 2CH, 1D 

6 3 1 2 4 0 0 0 

IV.A 12 1 8 2  

4 8 1 0 5 3 0 2 

V.A 8 1 9 0 1CH, 3D 

5 3 1 0 5 4 0 0 

V.B 0 0 12 0  

0 0 0 0 6 6 0 0 

VI.A 3 4 8 0 1CH, 1D 
 

1 2 3 1 4 4 0 0 

VI.B 0 0 13 0  

0 0 0 0 10 3 0 0 

VII.A 9 2 5 1 2CH 
 

4 5 1 1 2 3 0 1 

VIII.A 9 2 8 2 1D 

5 4 0 2 3 5 2 0 

IX.A 6 2 9 0 1CH 
 

4 2 1 1 3 6 0 0 

IX.B 0 0 7 1  

0 0 0 0 6 1 0 1 

SPOLU 66 21 113 13 15 

34 32 13 8 58 55 4 9 9 6 
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Dochádzka za celý rok 2020/2021 od 02.09.2020 do 24.06.2021 (vrátane)  
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Mgr. Huťová   18 0 10 0 18 4 319 239,94 246 13,67 80 10 2 

Mgr. Vaculčiaková   21 2 6 0 19 3 084 162,32 112 5,89 17 1 5 

Mgr.  Holková   16 0 16 5 16 5 210 325,63 69 4,31 13 13 0 

Mgr. Kriaková   19 3 6 3 16 2 649 165,56 51 3,19 1 3 3 

Mgr. Zlúkyová   23 0 10 3 23 4 268 185,57 6 0,26 15 5 0 

xxxxxxxxxxxxxxxxx   97 5 48 11 92 19 530 212,28 484 5,26 126 32 10 

Mgr. Kalmanová   22 4 7 2 18 1 402 77,89 27 1,50 61 75 0 

Mgr. Šajšová   12 0 12 12 12 1 654 137,83 813 67,75 36 28 20 

Ing. Pravotiaková   17 2 7 5 15 1 136 75,73 259 17,27 38 32 3 

Mgr. Datková   13 0 13 13 13 1 650 126,92 320 24,62 2 6 3 

Mgr. Skladaná   19 2 5 0 17 1 822 107,18 26 1,53 42 0 0 

Mgr. Kantorisová   22 1 10 0 21 2 351 111,95 139 6,62 5 10 1 

Mgr. Krupová   18 1 6 3 17 2 177 128,06 2 0,12 44 0 0 

Mgr. Halušková   8 0 8 8 8 1 772 221,50 464 58,00 60 62 12 

xxxxxxxxxxxxxxxxx   131 10 68 43 121 13964 115,40 2050 16,94 288 213 39 

xxxxxxxxxxxxxxxxx   228 15 116 54 213 33494 157,25 2534 11,90 414 245 49 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021 

 

8 

 

Výsledky externého merania -  Testovanie 5      

- testovanie bolo pre mimoriadnu situáciu s COVID-19 zrušené 

 

Výsledky externého merania -  Testovanie 9      

- testovanie bolo pre mimoriadnu situáciu s COVID-19 zrušené 

 

F) Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2020/2021 

 

V 1. –  9. ročníku sme postupovali podľa inovovaného štátneho a inovovaného školského 

vzdelávacieho programu. 

V 5., 6. a 9. ročníku - špeciálne triedy – sme postupovali podľa inovovaného štátneho 

a inovovaného školského vzdelávacieho programu pre žiakov s mentálnym postihnutím. 

  

G)  Údaje o počte zamestnancov ZŠ a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy k 30.6.2021:  

  

Pedagogickí zamestnanci                       Počet 

    úplné stredné všeobecné 4 a 5 ročné                               0     

            nekvalifikovaní                                             0     

  dopĺňajúci si kvalifikáciu                                     3     

  začínajúci                                                 0     

  samostatní                                             13    

  1. atestácia                                               7     

  2. atestácia                                               3     

    Odborní zamestnanci (projekt PoP)  2 

 

nepedagogickí zamestnanci v ŠJ: 5 (1 vedúca ŠJ, 1 hl. kuchár, 2 kuchárky, 1 pom. sila v 

kuchyni) 

nepedagogickí v ZŠ: 6 (4 upratovačky, 1 školník, 1 ekonómka) 

pedagogickí v ŠKD: 2   

pedagogickí v ZŠ : 24  z toho asistenti učiteľa v ZŠ: 3 + 2 (projekt PoP) 

odborní zamestnanci: 2 (projekt PoP) 

 

Plnenie kvalifikačného predpokladu: všetci pedagogickí zamestnanci školy aj školského klubu 

spĺňajú podmienky odbornej a pedagogickej spôsobilosti podľa zákona č.390/2011 Z.z. 

v znení neskorších predpisov. 

  

H) Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy:  

Adaptačné  
 

 

Špecializačné  

Funkčné  Mgr. Jozef Šajša, Mgr. Erika Bialiková 

Aktualizačné Všetci pedagogickí a odborní zamestnanci 

Vlastné aktualizačné  

Predatestačné   
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Inovačné Mgr. Jozef Šajša, Ing. Anna Pravotiaková 

Špecializačné inovačné  

Funkčné inovačné  

Kvalifikačné Bc. Erika Tereková  – špeciálna pedagogika 

Rozširujúce štúdium Ing. Katarína Kanošová – Fyzika, Mgr. Martina Mikolajová 

 

 

I) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti 
  

 Celoslovenská súťaž vo vlastnej literárnej tvorbe žiakov Škultétyho rečňovanky  - cena pre 

Alžbetu Bodnárikovú 6.A   

 Múzeum SNP Banská Bystrica Cesty za poznaním minulosti výtvarná časť  - 3. miesto za 

prácu „Šťastie má mnoho podôb“ Karolína Kamzíková 3.A, a 3. miesto Emma 

Vajdíková  

 Okresné kolo technickej olympiády –1.miesto Bianka Tlučáková 8.A, Ján Gandžala 9.A  

 

 Matematická súťaž PYTAGORIÁDA  

 

- úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády 

  Andrej Birka 3.A, Samuel Rochovský 4.A, Jakub Kanoš 8.A, 

 

- okresné kolo Pytagoriády-2.miesto Magdaléna Kanošová 4.A,-2.miesto Alexandra 

Mecková 8.A    

- úspešný riešiteľ  okresného kola Pytagoriády  

- 3.A -  Tomáš Mecko, Filip Datko, Karolína Kamzíková 

- 5.A - Viktória Gažurová, Kristián Hruška 

- 6.A - Júlia Kanošová, Daniel Boháč 

- 8.A  -  Bianka Tlučáková 

 Obvodné kolo biologickej olympiády 2. miesto Nina Vojtková, 

 

 Okresné kolo Hviezdoslavov Kubín postup do regionálneho kola 

 

- poézia Gabriela Medvegy 4.A, Boris Vasil 5.A, Matej Tešlár 8.A, 

- próza Lucia Gandžalová 4.A, Alžbeta Bodnáriková 6.A,  Alexandra Mecková 8.A,  

 

 Okresná literárna súťaž Banskobystrické Pierko 1. miesto Bianka Boháčová 2.A vlastná 

tvorba poézia , 

 

 Regionálne kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín v Banskej Bystrici - 3. miesto 

Lucia Gandžalová 4.A za prózu a 3. miesto Matej Tešlár 8.A za poéziu,  

 

 Výtvarná súťaž „Moja dedina ako ju vidím ja“ 3. miesto Alexandra Mecková 8.A 
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 Recitačná súťaž s názvom – „Rómovia recitujú“ krajské kolo a postup do celoslovenského 

kola v  kategórii poézia - 2. miesto Natália Pokošová, 

J) Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená : 

              

1. Národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii“. 

 

2.  „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá, 

rekonštrukciou a zlepšením technického vybavenia jazykových, odborných 

a prírodovedných učební“. 

 

3. Riešenie havarijného stavu okenných konštrukcií ZŠ a telocvične, 

 

4. „Čítame radi 2“. 

 

 

K) Výsledky inšpekčnej činnosti 

 

V školskom roku 2020/2021 nebola v našej škole vykonaná školská inšpekcia. 

 

L)  Údaje o priestorových a materiálno - technických podmienkach školy 

 

   Škola pavilónového typu bola uvedená do prevádzky v rokoch 1966-1967. Tvorí ju 

šesť budov, ktoré sú prepojené zhora krytými chodbami. Každá budova má samostatnú 

plynovú kotolňu.  

Areál školy je veľmi rozsiahly. Triedy sú rozmiestnené v pavilónoch navzájom 

pospájaných prekrytými chodníkmi . V budovách sa nachádza 13 kmeňových učební, 7 

odborných učební, ( 2 učebne výpočtovej techniky , 1 jazyková učebne, 1 učebňa geografie, 1 

učebňa biológie, 1 učebňa pre laboratórne práce z fyziky a chémie, 1 dielňa pre technickú 

výchovu), 1 školská knižnica, 1 ŠKD, 1 školská kuchynka, telocvičňa, priestory školskej 

jedálne a kuchyne. Jedno poschodie ( 3 učebne ) využíva materská škola.  

V mesiaci jún 2021 sme vymenili všetky pôvodné drevené okenné konštrukcie na 

hlavnom a 4. pavilóne a sklobetónovú výplň v telocvični za plastové okná. Finančné 

prostriedky boli poskytnuté z MŠVVaŠ SR na riešenie havarijných situácií v hodnote 

176 779,25 €, 

Z modernejších učebných pomôcok sme v uplynulom roku využívali :  

počítače, tablety, 20 interaktívnych tabúľ, dataprojektory, DVD prehrávače, výukové 

programy na CD a DVD nosičoch.  

 Škola zrekonštruovala a vybavila novým nábytkom a technikou IKT-učebňu, jazykovú 

učebňu, polytechnickú učebňu. Taktiež získala najmodernejšie didaktické pomôcky pre 

učebne biológie, fyziky a chémie, techniky z projektu ministerstva pôdohospodárstva 

v celkovej hodnote spolu 189 744,82 €. 

  

 

Aktivity vedenia školy v šk.roku 2020/2021 

 Knihy do pedagogickej knižnice:  

- 100 pohybových hier, Jak učit dobře a efektivně, Přirozené způsoby zvládaní 

stresu, Asistent pedagoga, Zborník slovenských piesní, Prírodoveda Metodická 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021 

 

11 

 

príručka pre učiteľov 1. stupňa ZŠ, Kuliferdo Pre žiakov 1. až 4. ročníka ZŠ na 

rozvíjanie špecifických funkcií – 9 publikácií, My English Anglický jazyk hravo 

a jednoducho pre všetky deti, Hravé modelovanie + DVD, Ústredie ľudovej 

umeleckej výroby Pracovný zošit Huncút v regióne Podpoľanie a Horehronie, 

Národnostné menšiny – zoznámte sa ŠPÚ, Dedko kachliar a túlavý Pecivál,  

Maťkove zvedavé tykadlá 1. Prírodoveda pre 3. ročník, Hravé tvorenie Pracovný 

zošit pre 2. ročník ZŠ, Počítanie s porozumením Palubný denník kapitána Huka, 

Čítaj a poznávaj tajomstvá slovenských hradov Pracovný zošit pre 4. ročník, 

TAJOMSTVÁ SVETA 1 Čítanie s porozumením pre prvákov, TAJOMSTVÁ 

SVETA 2 Čítanie s porozumením pre druhákov, TAJOMSTVÁ SVETA Úlohy 

na rozvíjanie čítania s porozumením pre žiakov 3. ročníka základných škôl, 

TAJOMSTVÁ SVETA 4 Čítanie s porozumením pre štvrtákov, Literatúra 8 

Pracovný zošit pre 8. ročník ZŠ, Technika učebnica pre 8. ročník ZŠ ,  Pracovné 

vyučovanie pre 3. ročník ZŠ Pracovný zošit, Pracovné vyučovanie pre 4. ročník 

ZŠ Pracovný zošit, Dejepis pre 9. ročník ZŠ Pracovný zošit, Fyzika Pracovný 

zošit pre 6. ročník ZŠ, Fyzika Pracovný zošit pre 7. ročník ZŠ, Fyzika Pracovný 

zošit pre 8. ročník ZŠ, Fyzika Pracovný zošit pre 9. ročník ZŠ,  

 Zapojenie školy do projektu Recyklohry - zberná nádoba na veľmi malý elektroodpad,  

 Hry do ŠKD Kvído – Ulov 10, V kocke! Svet, Anglicko-poľské pexeso 2 kusy, Šarkan 

 Nové pripojenie školského internetu – štátny internet od SWANU, 

 Športová akadémia Mateja Tótha DVD Cvičíme s Matejom Tóthom 

 Zážitkové a intuitívne učenie Vizuálna technika učenia ABECEDA trocha inak 

edukačná maľovánka a edukačné kartičky, 

 22.10.2020 Pomôcky projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, Kpt. 

Nálepku 878, Pohorelá, rekonštrukciou a zlepšením technického vybavenia jazykových, 

odborných a prírodovedných učební“. 

 10.11.2020 a 11.11.2020 Nové vchodové dvere v 4. pavilóne 

 nákup nových Notebookov pre učiteľov 12 kusov, 

 Nástenné hodiny 25 kusov do všetkých učební 

 Ozónový žiarič 1 kus,  

 Profesionálna umývačka riadu ŠJ 1 kus,  

 Reklamné knihy Čarovné Horehronie 80 kusov, 

 Knihy do žiackej knižnice:  

- Pes Gordon, Bombura a záhady spod Kráľovej hole,  Prievidza a okolie z neba, 

Rimavská Sobota a okolie z neba, Ilava a okolie z neba, Banská Štiavnica a okolie 

z neba, Sabinov a okolie z neba, Žarnovica, Nová Baňa a ich okolie z neba, 

Fantómová Ada a hrôzostrašná oslava,  Osud Tearlingu Posledná hra sa začína, Osud 

Tearlingu Skaza kráľovstva je takmer nezvratná, Hádanky a hlavolamy, Puzzle Mapa 

sveta, Veľká kniha kreslenia a tvorenia, Trojjazyčné pexeso pre malých aj veľkých, 

Chránime našu planétu, Šikovný žiačik ilustrovaná maľovanka s veršíkmi, Obranný 

úsek Plesnivec,  

 December 2020, Január 2021 Rekonštrukcia elektrických rozvodov v telocvični, 

kompletná výmena svietidiel na chodbách i šatniach a kompletná výmena elektrického 

rozvádzača, 
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 Vlajka SR, Európskej Únie, smútočná s držiakmi – hlavný vchod do školy, 

 Fólie na okná do telocvične, 

 Zapojenie sa do projektu MŠVVaŠ SR „Čítame radi 2“ – nákup kníh 800 €, 

 Príprava pri zriadení MOM Covid-19 v telocvični školy, 

 Čistenie vodovodného potrubia v hlavnom pavilóne, 

 Tabuľa s názvom a logom školy na vonkajšiu fasádu v hlavnom pavilóne  

 Začiatok rekonštrukcie WC 3. pavilón dolná chodba 

 5.2.2021 Výmena a sfunkčnenie elektrických vypínačov vo vestibule hlavného 

pavilónu,  

 8.2.2021 riešenie zatekanie strechy v hlavnom pavilóne, upozornenie na núdzový stav 

strechy po konzultácii s odborníkom, 

 nákup a umiestnenie informačnej vitríny pred hlavný pavilón, 

 Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na zlepšenie vybavenia školskej jedálne 

poskytujúcej stravovanie žiakom základných škôl – neschválená, 

 24.2.2021 Výmena okien v krajnej IKT učebni hlavného pavilónu, Výmena okien v IKT 

učebni vedľa zborovne, Výmena okna v kancelárii vedúcej školskej jedálne, Výmena 

okien v zborovni 

 25.2.2021 Montáž nových skríň v jazykovom laboratóriu, 

 26.2.2021 Maľovanie zborovne, kancelárie vedúcej školskej jedálne, IKT učebne vedľa 

zborovne 

 3 lavičky pred hlavný pavilón 

 Knihy do pedagogickej a žiackej knižnice:   

- Alex Wolf Dejiny sveta od praveku po súčasnosť, Peter Forisek Rímska ríša a jej 

obrázkové dejiny, Veľká kniha pre šikovné ruky 2, Panovníci na území Slovenska, 

Bratia Grimmovci Najkrajšie rozprávky, Riekanky, Vlk a pes a ďalšie rozprávky 

 29.3.2021 Čistenie odpadového potrubia na WC v hlavnom pavilóne dolná chodba, 

 7.4.2021 Komplexná výmena PVC okien na telocvični, hl. pavilóne a 4. pavilóne - 

Havarijná situácia okenných konštrukcií 176 779,25 €, 

 30.4.2021 Inštalovanie 3 lavičiek pred hlavný pavilón a 1 smetný kôš na separovaný 

zber,1 smetný kôš na separovaný zber k detskému a workoutovému ihrisku a 1 kôš pred 

telocvičňu, 

 Montáž Ochranných sietí na okná v telocvični, 

 zriadenie novej triedy MŠ, sťahovanie našej triedy do 3. pavilónu, sťahovanie 

školskej knižnice, 

 nákup a inštalácia nového varného el. kotla v kuchyni školskej jedálne a nových 

nerezových regálov, 

M) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy za 

      rok 2020  

Výkaz k správe o hospodárení za rok 2020 sa nachádza na webovej stránke www.vykazy.sk 

Rozcestník: Výkaz k správe o hospodárení 

Archív výkazov k správe o hospodárení 

Prehľad - Rok: 2020 

ID protokolu: IWZNDLTWGD 
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alebo https://www.vykazy.sk/vksoh/2020/ssz/protokol.php?id_prot=IWZNDLTWGD 

 

N) Cieľ školy na školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

 

 Kreatívne sa podieľať na tvorbe webovej stránky školy a školského časopisu, prispievať 

svojimi tvorivými nápadmi na zvýšenie ich atraktivity. 

 Využívať Dopravné ihrisko v Pohorelej. 

 Realizovať projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii“, ktorého cieľom je podporiť 

inkluzívne vzdelávanie. 

 Realizovať projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ, Kpt. Nálepku 

878, Pohorelá, rekonštrukciou a zlepšením technického vybavenia jazykových, 

odborných a prírodovedných učební“. 

 Dôraz klásť na vyučovací proces, rozvíjať prezentačné zručnosti žiakov, rozvíjať 

čitateľskú gramotnosť žiakov. 

 Podporovať čitateľské zručnosti, rozvíjať hovorový prejav žiakov a rozvíjať sociálno-

komunikačné zručnosti. 

 Podporovať rozvoj funkčnej gramotnosti. 

 Uplatňovať inovatívne a aktivizujúce metódy vo vyučovaní. 

 Rešpektovať rôzne učebné štýly žiakov. 

 Zvyšovať kvalitu čítania s porozumením, rozšíriť jazykové kompetencie žiakov vo 

všetkých oblastiach - čítanie, písanie, rozprávanie a počúvanie. 

 Efektívnejšie využívať vybavenie jazykovej učebne IKT pomôckami pri skvalitňovaní 

pedagogického procesu. 

 Podporovať rozvoj IKT na škole. 

 Účelne využívať športový areál pre školské aktivity žiakov našej školy. 

 Participovať na zavádzaní populárnych moderných športov do výchovno-vzdelávacieho 

procesu. 

 Rozvíjať výtvarné, hudobné a tanečné zručnosti žiakov. 

 Spolupracovať s MŠ. 

 Rozvíjať spolupracujúce správanie – kooperatívne a projektové vyučovanie. 

 Utvárať pozitívne vzťahy učiteľ - žiak, žiak – žiak, učiteľ – učiteľ, zamestnanec – 

zamestnanec, učiteľ – rodič.  V medziľudskej oblasti vzťah partnerský, v pedagogickej 

oblasti vzťah pomáhajúci. 

 Uspokojovať prirodzené potreby žiakov v súlade s ich individuálnymi odlišnosťami. 

 Udržiavať a zvyšovať odbornú a pedagogickú spôsobilosť. 

 Vytvárať žiadúci „image“ školy, prezentovať školu a jej aktivity na verejnosti. 

 Prezentovať a šíriť dobré meno školy. 

 Spolupracovať s rodičmi žiakov pri organizovaní voľného času detí, ich kultúrneho 

a športového rozvoja.  

 

I. Efektívne využívať služby školskej knižnice 

Cieľ – rozvíjať vzťah žiakov ku knihe a literatúre, zvyšovať čitateľské zručnosti  

 

https://www.vykazy.sk/vksoh/2020/ssz/protokol.php?id_prot=IWZNDLTWGD
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II.  využívať IKT ako materiálny prostriedok výchovy     

      a vzdelávania 

Cieľ – zručnosti a vedomosti získané v predchádzajúcich rokoch na hodinách 

informatiky uplatniť a využiť na vyučovaní 

 

III. Rozvíjať talent, schopnosti a záujmy žiakov a zapájať ich do projektov, súťaží 

a predmetových olympiád   

Cieľ: dať možnosť každému žiakovi prejaviť  jeho schopnosti  a dať zažiť pocit úspechu 

 

Práca s talentovanými žiakmi: 

a) predmetové olympiády 

b) Pytagoriáda                                               

c) Matematický klokan – príslušní vyučujúci matematiky v ročníkoch    

d) súťaže v prednese – vyučujúce I. stupňa + vyuč. SJL (Polomské zvony, Šaliansky Maťko, 

Hviezdoslavov Kubín, Rozprávkové vretienko...) 

e) súťaže v literárnej tvorbe  - Európa v škole,  ...vyučujúce SJL 

f) výtvarné súťaže – Európa v škole,   Grafický Szaboóv Lučenec,  Bienále fantázie Martin, 

poľská Toruň – Medzinárodné bienále grafiky...- vyučujúce VYV,  ... 

g) spevácke súťaže –  Slovenský slávik, Horehronská valaška, ...- vyučujúce HUV                                   

h)  športové súťaže  a aktivity – Kanošová K., Šajša, vyučujúce TEV I. stupeň 

 

IV. Aplikáciou poznatkov a skúseností získaných v predošlých rokoch naďalej prehlbovať 

environmentálnu výchovu  

 Cieľ: pozitívne vplývať na vzťah žiakov k prírodnému prostrediu, k človeku a k sebe 

samým. 

  

V rámci jednotlivých vyučovacích predmetov pedagógovia realizovali environmentálnu 

výchovu počas celého školského roka, snažili sa učiť žiakov o životnom prostredí, vychovávať 

žiakov prostredníctvom životného prostredia a vychovávať žiakov pre životné prostredie. 

 

V. Oblasť výchovy k ľudským právam 

 

a) využívať vhodné metódy a formy práce v súlade s Deklaráciou práv dieťaťa a 

Dohovorom o právach dieťaťa a Národným programom výchovy k ľudským právam , 

rešpektovať práva dieťaťa a dôsledne kontrolovať dodržiavanie práv; 

b) podporovať prácu žiackeho parlamentu; 

c) priebežné monitorovanie správania žiakov a učiteľov súvislosti s podozrením na 

nedodržiavanie ľudských práv, šikanovanie, kyberšikana, týranie, prípadne iných 

patopsychologických javov; 

d) na hodinách OBN, DEJ, NAB vhodne voliť témy s výchovným cieľom na 

odstraňovanie prejavov rasizmu, antisemitizmu, xenofóbie a posilňovať toleranciu; 

e) v ostatných predmetoch, na mimoškolských akciách, exkurziách, výletoch posilňovať 

národné povedomie a regionálnu hrdosť žiakov. 

 

V zmysle Národného plánu výchovy k ľudským právam: 

a) výchovu k ľudským právam v triede a škole usmerňovať tak, aby sa stala integrálnou 

súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv; 

b)  rozvinúť osobné a sociálne kompetencie žiakov potrebné k reálnemu uplatňovaniu 

ľudských práv; 
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c) zapájať žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam v mimovyučovacom 

čase organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných 

predstavení s tematikou ľudských práv; 

d) vytvárať priaznivé multikultúrne prostredie na školách (prostredníctvom chápajúceho a 

kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr napomôcť žiakom  porozumieť iným 

kultúram).                                                                           

V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa : 

a. podporovať a umožňovať rešpektovanie názorov detí (žiakov) a ich účasti vo všetkých 

oblastiach, ktoré sa ich v rámci školy a školského zariadenia dotýkajú; 

b. sprístupňovať všetkým deťom (žiakom) informácie a poradenskú službu v oblasti 

vzdelávania a odbornej prípravy na povolanie; 

c. prijímať také opatrenia na zabezpečenie disciplíny v škole, ktoré sú zlučiteľné 

s ľudskou dôstojnosťou dieťaťa (žiaka). 

Pri výchovnom pôsobení s cieľom predchádzať negatívnym javom v správaní 

a postojoch žiakov využívať:  

a)  Prostredníctvom vyučovacích predmetov prvého stupňa, dejepis, geografia, chémia, 

biológia, občianska výchova a výchovných predmetoch vychovávať žiakov 

k zdravému životnému štýlu, formovaniu stabilnej a dynamickej osobnosti žiaka 

a jeho pozitívnych životných postojov. 

b) V spolupráci triednych učiteľov s výchovnou poradkyňou p. Kantorisovou 

a sociálnymi pedagogičkami predchádzať, prípadne riešiť negatívne javy v správaní 

žiakov. V spolupráci s rodičmi riešiť vyskytujúce sa negatívne javy v rámci osobných 

kontaktov i  triednych schôdzok rodičovského združenia. 

Zmyslupným využívaním voľného času detí predchádzať negatívnym javom v správaní 

sa a harmonicky rozvíjať osobnosť dieťaťa: 

a. K plneniu tejto úlohy prispievajú činnosti všetkých krúžkov a ďalších organizovaných 

podujatí.   Na škole pracuje žiacky parlament, pod vedením Ing. A. Pravotiakovej. 

Mgr. M. Krupová so žiakmi vydáva časopis Pohorelský Školáčik. Jeho nápady, 

pripomienky, návrhy, ako aj spoločne pripravené akcie  budú aj v tomto školskom roku 

súčasťou života školy, oživia a spestria voľný čas žiakov našej školy.  

 

Záujmové útvary v školskom roku 2020/2021 

 

Z dôvodu Covid – 19 v tomto školskom roku nebola realizovaná mimoškolská 

činnosť v záujmových útvaroch. 

Finančné prostriedky určené na vzdelávacie poukazy žiakov boli použité na nákup 

hygienických potrieb – bezkontaktné stojany na dezinfekciu rúk, ozónový žiarič, dávkovače 

mydla, zásobníky na papierové utierky, dezinfekcia rúk, čistiace prostriedky a pomôcky, ... 

 

VI. Otvorenie nultého ročníka 

V školskom roku 2020/2021 sa nám nepodarilo naplniť počet žiakov pre nultý ročník. 

 

Činnosť zamestnancov projektu „Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov“  

 

- 2 asistenti učiteľa, 2 sociálny pedagógovia (1,5 úväzku) 

Sociálny pedagógovia riešili hlavne hygienu žiakov z komunít v Pohorelej a vo 

Vaľkovni, dochádzku do školy a vysokú chorobnosť týchto žiakov a zabezpečovali písomný 

styk školy s rodičmi žiakov. 
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Na základe odporúčania CPPPaP a CŠP bola žiakom zabezpečená pomoc asistentov učiteľa. 

Pedagógom a žiakom pomáhali na vyučovaní 2 asistenti učiteľa z projektu PoP a 3 asistenti 

učiteľa pre SZP a ZZ. Ich počet je k potrebám školy nedostatočný.  

 

Činnosť metodického združenia a predmetových komisií 

 

V MZ pri ZŠ s MŠ Pohorelá pracovalo v školskom roku 2020/2021 13 pedagogických 

zamestnancov: 

Vedúca MZ:   Mgr. Ľudmila Vaculčiaková – tried. uč. II.A triedy 

Členky MZ:   Mgr. Erika Bialiková - zástupkyňa riaditeľa školy 

                        Mgr. Mária Huťová - tried. uč. I.A triedy 

                        Mgr. Žaneta Holková - tried. uč. II.B triedy 

                        Mgr. Andrea Kriaková - tried. uč. III.A triedy 

                        Mgr. Ivana Zlúkyová - tried. uč. IV.A triedy 

                        Mgr. Terézia Šajšová – tried. uč. V.B triedy 

                        Mgr. Ivana Datková - tried. uč. VI.B triedy 

                        Mgr. Elena Halušková - tried. uč. VII.B triedy a vychov. ŠKD   

                        Mgr. Dáša Lakandová - vychovávateľka ŠKD  

                        Bc. Janka Tlučáková - asistentka triedneho učiteľa 

                        Bc. Erika Tereková - asistentka triedneho učiteľa 

                        Mgr. Henrieta Pocklanová – sociálny pedagóg  

 

Pri svojej činnosti sme vychádzali z :  

 0rganizačných pokynov  MŠVVaŠ SR pre školský rok 2020/2021 v „Sprievodcovi školským 

rokom 2020/2021“ 

 Z metodických usmernení MŠVVaŠ SR, ŠPÚ  

 Štátneho vzdelávacieho programu  

 Školského vzdelávacieho programu  

 Plánu práce školy na školský rok 2020/2021  

 Školského poriadku  

 Analýzy dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkov v školskom roku 2019/2020  

 Z minuloročného plánu MZ 

Naša činnosť sa zameriavala na tieto oblasti:  

 Mapovanie obdobia po ukončení prerušenia školského vyučovania v školách v školskom 

roku 2019/2020: 

- zistili sme, aké prekážky (technické, osobné) nastali na strane učiteľov a na strane  

žiakov a navrhli sme spôsob ich odstránenia alebo minimalizácie dôsledkov v prípade 

nutnosti opätovného prerušenia vyučovania, 

- zistili sme úroveň vedomostí a zručností žiakov po ukončení prerušenia školského 

vzdelávania v školách, prijali sme opatrenia, aby ďalšie vyučovanie prebiehalo v súlade 

so stanovenými TVVP a žiaci si osvojili všetky potrebné vedomosti a zručnosti vo 

všetkých ročníkoch 1. stupňa ZŠ. 

 Celoslovenské testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ:  

Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ sa neuskutočnilo 

v dôsledku objektívnych prekážok – COVID 19. 

 Súťaže 

Sledovali sme: 
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1. Organizačné poriadky súťaží schválené MŠVVaŠ SR zverejnené na 

https://www.minedu.sk/organizacne-poriadky-sutazi-deti-materskych-skol-

ziakovzakladnych-skol-zakladnych-umeleckych-skol-a-strednych-skol/. 

2. Zoznam športových súťaží vyhlasovaných MŠVVaŠ SR. 

3. Na prvom zasadnutí MZ sme si stanovili plán mimovyučovacích aktivít a súťaží. 

 V tomto školskom roku sme sa zúčastnili opäť v dôsledku objektívnych prekážok – 

COVID 19 len málo online súťaží /viď zápisnica z posledného zasadnutia MZ 11. 6. 

2021/. 

 Školská integrácia v ZŠ 

Žiaci so zdravotným znevýhodnením, individuálne začlenení v bežnej triede, sa  

vzdelávali podľa IVP, ktoré sme vypracovali v spolupráci s príslušným školským 

zariadením výchovného poradenstva a prevencie. 

Venovali sa im aj asistentky učiteľov, špeciálni pedagógovia a sociálni pedagógovia.  

7.5.2021 bolo zrealizované na našej škole ďalšie vyšetrenie našich žiakov CPPPaP. 

 Platné koncepcie a stratégie  

Pri napĺňaní stanovených cieľov vo výchovno-vzdelávacom procese sme využívali 

nasledovné platné koncepcie a stratégie: 

1. Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. Kvalitné a dostupné vzdelávanie 

pre Slovensko 2018 – 2027.  

2. Koncepcia informatizácie a digitalizácie rezortu školstva s výhľadom do roku 2020.  

3. Stratégia Slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020.  

4. Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na 

roky 2014 – 2020.  

5. Koncepcia práce so športovo talentovanou mládežou na roky 2015 – 2020.  

6. Národná protidrogová stratégia SR na obdobie rokov 2013 – 2020.  

7. Národný program boja proti obchodovaniu s ľuďmi na roky 2019 – 2023.  

8. Stratégia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej 

republike na roky 2016 – 2020.  

9. Národný program prevencie HIV/AIDS v Slovenskej republike na roky 2017 – 2020.  

10. Národný akčný plán prevencie obezity na roky 2015 – 2025.  

11. Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv v Slovenskej republike.  

12. Národná stratégia zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej 

gramotnosti.  

13. Koncepcia rozvoja kultúrnych a čitateľských kompetencií detí prostredníctvom 

kultúrnej výchovy s cieľom zriadenia Centra literatúry pre deti a mládež a podpory 

čítania.  

14. Koncepcia výchovy a vzdelávania detí a mládeže k dobrovoľníctvu.  

15. Národná stratégia na ochranu detí pred násilím.  

16. Národná rámcová stratégia podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe.  

17. Národná koncepcia ochrany detí v digitálnom priestore. 

 Práva detí: 

- konali sme v najlepšom záujme žiakov, 

- nedovolili sme postih žiaka z dôvodu uplatnenia si svojich práv, 

- osvetu na škole sme zameriavali aj na prevenciu sexuálneho a pracovného 

vykorisťovania a núteného žobrania, 

- podporovali sme povedomie o schopnostiach a prínose osôb so zdravotným 

postihnutím, 
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- v triedach sme uverejnili odkazy na linky pomoci a zaviedli sme urny pre 

vhadzovanie sťažností, pripomienok aj pochvál zo strany žiakov zameraných na 

výchovno-vzdelávací proces, mimo vyučovacie aktivity aj vzťahy žiakov v triede. 

 Bezpečnosť a prevencia:  

- Monitorovali sme a odhaľovali negatívne javy v správaní sa žiakov a príznaky 

šikanovania; zamerali sme sa na zdroje rizikového správania a sociálno-patologické 

javy a uplatňovali sme účinné prostriedky na oslabenie ich vplyvu, informovali sme 

bezodkladne zákonných zástupcov žiakov o výskyte problémového javu v správaní 

sa žiaka alebo zhoršenia jeho prospechu, 

- preverovali sme ponúkané aktivity a programy s cieľom zabrániť poskytovaniu 

alebo sprístupňovaniu informácií, ktoré by mohli viesť k narušovaniu mravnosti, 

alebo podnecovaniu k národnostnej, rasovej a etnickej nenávisti alebo k ďalším 

formám intolerancie. 

 Zdravý životný štýl:  

- dbali sme na prevenciu a zamedzenie šírenia legálnych a nelegálnych drog 

v školách, navrhované opatrenia sme prediskutovali so žiakmi a zákonnými 

zástupcami žiakov školy, 

- zapájali sme deti a žiakov do aktivít a programov, ktoré napomáhajú výchove k 

zdravému životnému štýlu a k ochrane fyzického, duševného a emočného zdravia, 

- umožnili sme deťom využívať športoviská v areáli školy aj pred alebo po vyučovaní 

a počas prestávok. 

 Inkluzívne vzdelávanie:  

- šírili sme myšlienky tolerancie, akceptácie odlišností a zlepšovania postojov voči 

znevýhodneným skupinám obyvateľstva, snažili sme sa eliminovať intoleranciu a 

nenávistné prejavy,  

- pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania sme vytvárali inkluzívne tímy zložené z 

pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, implementovali sme 

princípy inklúzie a multidisciplinárneho prístupu, vytvárali klímu školy pre 

vzájomnú spoluprácu,  

- pedagogickú diagnostiku sme orientovali predovšetkým na zohľadňovanie silných 

stránok vo vzdelávaní a identifikovanie bariér a nerovností vo vzdelávaní a ich 

následné odstraňovanie a identifikovanie rizikových faktorov, 

- podporovali sme toleranciu a rozširovali povedomie žiakov o žiakoch so 

zdravotným znevýhodnením, ktorí sú integrovaní v bežných triedach ZŠ (šlo nielen 

o žiakov s „viditeľným“ znevýhodnením, avšak aj o žiakov s vývinovými poruchami 

učenia, poruchami aktivity a pozornosti a pod.), ktorí sa často stávajú obeťami 

nevhodných a nenávistných prejavov zo strany spolužiakov, príp. sú vyčleňovaní 

z kolektívu,  

- eliminovali sme nežiaduce javy, akými sú priestorové, organizačné, fyzické a 

symbolické vylúčenie alebo oddelenie rómskych detí a žiakov v dôsledku ich 

etnickej príslušnosti (často v kombinácii so sociálnym znevýhodnením), iných detí 

a žiakov so znevýhodnením od ostatných detí a žiakov, vytvárali sme vhodné 

podmienky na ich vzdelávanie v školách a triedach spolu s majoritnou populáciou,  
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- podporovali sme vzdelávanie učiteľov v oblasti interkultúrneho vzdelávania s 

rôznymi zameraniami. 

 Podnety pre činnosť škôl, ktoré vyplynuli z mimoriadnej situácie:  

- Pokračovali sme v priebežnom slovnom hodnotení žiakov a poskytovaní spätnej 

väzby s poukázaním na oblasti, v ktorých žiak dosiahol úspech a navrhnutím 

postupov a krokov, na ktoré by sa mal žiak zamerať v budúcnosti pre dosiahnutie 

pokroku, vytvorili sme podmienky pre pozitívnu motiváciu žiakov, aktívne učenie 

sa; prenechávali sme žiakom primeranú zodpovednosť za svoje učenie,  

- využívali sme elektronické zdroje na vyučovaní a systematickú elektronickú 

komunikáciu so žiakmi a zákonnými zástupcami a snažili sme sa zvyšovať 

efektivitu času a znižovať zaťaženosť životného prostredia, 

- využívali sme aktivity zamerané na získavanie zručností potrebných pre online 

vzdelávanie a vzdelávanie pomocou digitálnych technológií. 

 Zvyšovanie efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu:  

- zavádzali sme aktivizujúce metódy rozvíjajúce kľúčové kompetencie žiakov s 

dôrazom na stimuláciu činnostného učenia sa a rozvoj kritického myslenia (napr. 

konštruktivistické metódy), 

- vytvárali sme priaznivú klímy školy a formovali priateľské a empatické vzájomné 

vzťahy medzi pedagogickými a odbornými zamestnancami a žiakmi, 

- odstraňovali sme bariéry vo vzdelávaní menej úspešných žiakov, 

- pravidelne sme vykonávali autoevalváciu,  

- snažili sme sa prekonávať kultúrne, jazykové a socio-ekonomické bariéry 

vyplývajúce z prostredia rodín žiakov. 

 Čitateľská gramotnosť: 

- vytvárali sme komunikačne a literárne podnetné prostredie, uplatňovali vhodné 

komunikačné konvencie a podporovali elementárnu znalosť knižných konvencií, 

podporovali jazykové skúsenosti s písanou kultúrou, iniciovali sme aktívne 

počúvanie s porozumením, dekódovali význam z počutého, písaného textu, 

overovali zapamätávanie a reprodukovanie informácií, metódy tvorivej 

dramatizácie, 

- sledovali sme Zoznam poskytovateľov akreditovaných programov kontinuálneho 

vzdelávania pre oblasť čitateľskej gramotnosti zverejnený na 

http://www.minedu.sk/akreditacie-vrezorte-skolstva/, Metodické materiály pre 

učiteľov všetkých stupňov škôl na webovom sídle MPC http://www.mpc-

edu.sk/publikacie, podporné materiály Centra literatúry pre deti a mládež a podpory 

čítania na http://www.bibiana.sk/sk/knizna-kultura a ďalšie dostupné materiály. 

 Ľudské práva:  

- vychádzali sme z dokumentu Celoštátna stratégia ochrany a podpory ľudských práv 

a následne uplatňovali stratégie na rozvoj kritického myslenia vo vzťahu k 

demokratickému občianstvu a k ľudským právam, vrátane ich sledovania a 

vyhodnocovania,  

- implementovali sme do učebných osnov vyučovaných predmetov témy súvisiace s 

demokratickým občianstvom a ľudskými právami, 

- zapájali sme deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam, 

http://www.mpc-edu.sk/publikacie
http://www.mpc-edu.sk/publikacie
http://www.bibiana.sk/sk/knizna-kultura
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- vytvárali sme priaznivé multikultúrne prostredie v škole (prostredníctvom 

chápajúceho a kritického spôsobu štúdia jednotlivých kultúr sme napomáhali deťom 

a žiakom porozumieť iným kultúram). 

 Globálne vzdelávanie, environmentálna výchova a vzdelávanie k trvalo udržateľnému 

rozvoju: 

- rozvíjali sme osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov s dôrazom na 

uvedomenie si globálnej previazanosti udalostí, vývoja i problémov na miestnej, 

regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni, 

- rozvíjali sme environmentálnu výchovu a vzdelávanie ako súčasť rozvoja osobnosti 

detí a žiakov zameranú najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, 

povedomia v oblasti separácie, zhodnocovania (recyklácie) a likvidácie odpadov v 

súlade s právnymi predpismi, na vytváranie správnych postojov a správania detí a 

žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním 

životného prostredia, na riešenie rôznych problémov ochrany prírody a krajiny a 

klimatických zmien. 

 Mediálna výchova:  

- venovali sme pozornosť médiám z hľadiska informačných zdrojov a napomáhali 

deťom v porovnávaní skutočnosti, reálií s virtuálnym prostredím, s fikciou a pri 

uvažovaní o pravdivosti, realite získaných informácií, využívali sme k realizácii 

prierezovej témy podklady a zdroje, ktoré sú k dispozícii na 

http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-

podnety/medialnavychova.html. 

 Finančná gramotnosť:  

- pri výučbe finančnej gramotnosti  sme kládli zvýšený dôraz na čiastkové 

kompetencie, ktoré sa týkajú boja proti korupcii a klientelizmu a ochrany 

spotrebiteľa, 

- rozvíjali sme správne hodnoty a návyky v oblasti finančnej gramotnosti na prvom 

stupni realizáciou vzdelávacieho programu Ja a peniaze na 

www.jaap.jaslovensko.sk, využívali sme metodickú príručku Finančná gramotnosť 

1, ktorá je dostupná na www.statpedu.sk – Metodický portál – Metodické podnety 

– Finančné vzdelávanie – dokumenty). 

 Digitálne technológie, digitálne učebné zdroje a digitalizované učebnice: 

-  vytvárali sme priaznivé prostredie na implementáciu inovačných pedagogických 

metód s využitím DT, ak to vzdelávací obsah umožňoval a ak to bolo vzhľadom na 

aktuálny obsah vzdelávania vhodné, 

- venovali sme pozornosť rozvíjaniu digitálnej gramotnosti a kompetencií detí a 

žiakov v tejto oblasti. 

Stanovili sme si dve hlavné celoročné úlohy, ktoré sme splnili nasledovne:  

1. Rozvoj čitateľskej gramotnosti 

V školskom roku 2020/2021 sa naša metodická činnosť zameriavala aj na prvú hlavnú úlohu, 

ktorou je „ROZVOJ ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI ŽIAKOV PRIMÁRNEHO 

VZDELÁVANIA“. Ide o projekt s dlhodobým trvaním, pretože sme zistili nedostatky 

http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/medialnavychova.html
http://www.statpedu.sk/sk/metodicky-portal/metodicke-podnety/medialnavychova.html
http://www.jaap.jaslovensko.sk/
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v čitateľskej gramotnosti žiakov, čo má za následok problémy pri príprave na vyučovanie. K 

splneniu tejto celoročnej úlohy sme realizovali nasledovné čiastkové špecifické úlohy:  

- Zvyšovanie plynulosti čítania 

- Zdokonaľovanie čítania žiakov s porozumením 

- Rozvíjanie správnej intonácie pri čítaní textov 

- Správne a výstižné reprodukovanie textu 

- Vyhľadávanie informácií v texte – orientácia v texte 

- Vhodné používanie získaných informácií z textu v praxi (aj v iných vyučovacích 

predmetoch – medzipredmetové vzťahy) 

- Správne vedenie diskusie o prečítanom texte 

- Dramatizácia textu 

- Zvyšovanie záujmu žiakov o čítanie literatúry slovenských i zahraničných autorov 

primeranej ich veku (súťaž o najlepšieho a najaktívnejšieho čitateľa v každej triede) 

  Kontrola úrovne čitateľskej gramotnosti – výstupy  

Plánovali sme, že dvakrát ročne – na konci 1. a 2. polroku – sa uskutočnia v každej 

triede 1. stupňa ZŠ    didaktické testy (v 1. ročníku len na konci školského roku 

s novým testom) v rozsahu 10 úloh zameraných na: 

- čítanie s porozumením,  

- vyhľadávanie informácií v texte, 

- použitie informácií z textu v praxi. 

 Mali sa využiť texty z minulého školského roku pre porovnanie úrovne čitateľskej gramotnosti   

jednotlivých tried a žiakov. Vzhľadom na objektívnu prekážku (COVID 19 a dištančné 

vyučovanie na konci 1. polroka) sa polročné testy nerealizovali. Vykonali sme iba záverečné - 

koncoročné testovanie v 2.A, 2.B, 3.A a 4.A triede (výsledky viď koncoročná zápisnica MZ 

z 11. 6. 2021) – každá triedna učiteľka si zvolila sama text, ktorý zodpovedal úrovni získaných 

čitateľských zručností triedy. 

 

2. Rozvoj telesnej zdatnosti žiakov a zdravého životného štýlu 

 

Tejto úlohe sme chceli venovať zvýšenú celoročnú pozornosť najmä preto, že žiaci sa málo 

venujú aktívnemu odpočinku a športu vo voľnom čase, uprednostňujú digitálne hry na PC a na 

mobiloch. Zároveň kladú (aj v rodinách) slabý dôraz na zdravý životný štýl. Sú denne 

ovplyvňovaní nevhodnými informáciami z médií a rôznych reklám. 

Pri každej aktivite sme chceli využiť prvky inklúzie – spoluprácu rôznych subjektov. 

K splneniu tejto celoročnej úlohy malo prispieť plnenie stanovených čiastkových špecifických 

úloh (viď Plán práce MZ na š. r. 2020/2021). Opäť však vzhľadom na zlú pandemickú situáciu 

v dôsledku COVID 19 sme nemohli zrealizovať žiadnu z plánovaných úloh.  

 

B.) Predmetová komisia Prírodné vedy  školskom roku 2019/2020 pracovala v  zložení:        

Vedúca PK:    Ing. Anna Pravotiaková, DEJ – THD, Členovia PK:  Mária Gandžalová – 

asistentka učiteľa, Ing. Katarína Kanošová, BIO – TSV,    Mgr. Renáta Kantorisová, MAT – 

INF, výchovné. poradenstvo, Mgr. Martina Mikolajová – asistentka učiteľa, , Mgr. Jozef 

Šajša, TSV - THD, riaditeľ školy. 

    Činnosť PK PV sa riadila plánom práce komisie, ktorý vychádzal z plánu práce školy. 

Uskutočnili sa štyri zasadnutia s programom, ktorý sa vždy operatívne dopĺňal o body 

týkajúce sa aktuálnych problémov. 
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        Súťaže pre žiakov - nakoľko od 23. 10. 2020 prebiehalo dištančné vzdelávanie, naši 

žiaci boli zapojení len do súťaží, ktoré bolo možné absolvovať online – Technická olympiáda, 

okresné a krajské kolo, Biologická olympiáda – okresné kolo, Pytagoriáda – okresné kolo. 

Realizovali sme besedy na aktuálne témy -  01. marca 2021 sa žiaci končiaceho ročníka 

zúčastnili prostredníctvom Microsoft Teams spolu s výchovnou poradkyňou Mgr. Renátou 

Kantorisovou na Besede o duálnom vzdelávaní. Túto besedu  organizoval Štátny inštitút 

odborného vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľskými stavovskými organizáciami 

a strednými odbornými školami. Prezentácia systému duálneho vzdelávania reflektovala na 

aktuálnu situáciu v zamestnanosti a naplnenosti škôl.  

Žiaci sa dozvedeli: 

 - ako funguje duálne vzdelávanie  

– aké sú výhody duálneho vzdelávania 

 – ktoré stredné školy a zamestnávatelia sú v SDV  

– kde je možné nájsť konkrétne informácie k duálnemu vzdelávaniu  

– ako postupovať , aby sa žiak mohol zapojiť do duálneho vzdelávania. 

      

Dňa 17. 06. 2021 sme sprostredkovali pre žiakov 8. a 9. ročníka virtuálnu prehliadku 

pobočky OSN vo Viedni. 

Činnosť predmetovej komisie prírodné vedy v školskom roku 2020/2021 bola 

ovplyvnená nutnosťou dištančného vyučovania. Vzhľadom na usmernenia a pokyny sme 

nemohli plniť všetky ciele, ktoré sme si stanovili. Naďalej  sa budeme snažiť zvyšovať kvalitu 

vyučovacieho procesu a úzko spolupracovať s vedením školy, metodickým združením 

a predmetovou komisiou spoločenské vedy. 

 

C.)  V  školskom roku 2020/2021 pracovala PK – spoločenské vedy v zložení:  

 

Mgr. Mariana Krupová, Mgr. Marianna Kalmanová, Mgr. Mária Skladaná, Mgr. Ivan Greňa, 

PhDr. Františka Baksová.  

      Aj tento školský rok bol neštandardný a opäť veľmi náročný. Nepodarilo sa nám splniť 

všetky plánované úlohy vzhľadom na okolnosti s pandémiou COVID - 19, operatívne sme však 

reagovali na mnohé nové, pracovne náročné situácie, ktoré nám tento školský rok priniesol.  

V rámci prezenčného vzdelávania sme skvalitňovali činnosti učiteľa vo výchovno-

vzdelávacom procese. Aplikáciou inovatívnych a aktivizujúcich metód a foriem výučby, 

využívaním individuálneho a diferencovaného prístupu ku žiakom a vytváraním  humánneho 

prostredia a pozitívnej klímy vo výchovno – vzdelávacom procese, s implementáciou prvkov 

inkluzívnej výchovy, sme dali možnosť žiakom získať primerané vedomosti a zručnosti  vo 

všetkých predmetoch. Osobitnú pozornosť sme venovali rozvoju schopností  a talentu našich 

detí, monitorovaniu úrovne ich vzdelávacích výsledkov. Vykonávali sme analýzu zistení a  

prijali opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov. 

      Našou snahou bolo vychovávať a vzdelávať žiakov pre praktický život. Prioritne sme 

dbali na zvyšovanie jazykovej kultúry žiakov a čítaniu s porozumením. Na hodinách 

slovenského jazyka a literatúry sme intenzívne rozvíjali čitateľskú gramotnosť žiakov, ich 

štylizačné zručnosti, schopnosť spisovne komunikovať a argumentovať v písomných a ústnych 

jazykových prejavoch. Formovali sme kladný vzťah žiakov ku knihe a literatúre, motivovali 

ich k aktívnemu  poznávaniu a čítaniu literatúry. 

      V oblasti cudzích jazykov sme sa snažili skvalitniť prípravu žiakov v písanej i hovorenej 

forme s cieľom pripraviť ich na život, viedli sme našich žiakov k oceňovaniu krás a hodnôt 
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regiónu v ktorom žijú. Digitálne technológie sme využívali ako jeden z nástrojov osobnostného 

rozvoja žiakov. 

       Celkovú gramotnosť žiakov a učiteľov v oblasti IKT preverilo dištančné vzdelávanie 

počas prerušenia školskej prezenčnej výuky. Na úrovni učiteľ, žiak a rodič sme našli vo 

vzájomnej komunikácii vhodný model pre zabezpečenie rozvoja všetkých žiakov v tejto 

mimoriadnej situácii. Učenie na diaľku sa tak prispôsobilo možnostiam vyučujúcich, školy a 

najmä situácií našich žiakov a ich rodín. Jednotliví členovia PK sa orientovali v množstve 

informácií, odporúčaní a usmernení, vzájomne komunikovali, vymieňali si názory, postrehy, 

skúsenosti. Zháňali si materiály, študovali internetové zdroje, portál ucimenadialku.sk, 

pripravovali si učebné materiály, pracovné listy, projektové úlohy, testy a prezentácie, 

spracovali si databázu žiakov, rodičov, vyhradili si čas na konzultácie (telefonické, on-line) so 

žiakmi a ich zákonnými zástupcami. V rámci dištančného vzdelávania so žiakmi komunikovali 

prostredníctvom webovej stránky – Bez kriedy, e- mailom a mobilným telefónom, posielali im 

učebné materiály a domáce úlohy, hodnotili odovzdané práce a poskytovali spätnú väzbu.           

       V tejto mimoriadnej situácii, keďže osobný kontakt nebol možný, členovia PK – 

spoločenské vedy cez rôzne komunikačné kanály úzko spolupracovali pri plánovaní obsahu i 

foriem vzdelávania, aby sme zabezpečili prístup všetkých žiakov ku vzdelávaniu. Našli sme 

spôsoby, ako sa s každým dieťaťom spojiť, doručiť mu učebný materiál aj poskytnúť pomoc 

pri práci do školy a spätnú väzbu (telefonicky, mailom, správami, na messengeri).  

       Naša členka, PhDr. Františka Baksová, sociálny pedagóg, zabezpečovala tlač, 

distribúciu a zbieranie  pracovných listov žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia v 

Pohorelej a Vaľkovni. Úlohy im doručovala osobne, s asistentkami učiteľa, ale aj  cez 

komunitné centrá vo Vaľkovni a v Pohorelej. 

       Prehodnotili sme vzdelávacie obsahy a sústredili pozornosť na ťažiskové učivo daných 

ročníkov. V jazyku a komunikácii sme sa zameriavali najmä na podporu čitateľskej 

gramotnosti, rozvoj jazykových kompetencií a komunikačné ciele, ťažiskové učivo daného 

ročníka a učivo, ktoré je nevyhnutnou podmienkou porozumenia učiva v nasledujúcom ročníku. 

V rámci dištančného vzdelávania žiakov s mentálnym postihnutím sme opakovali          a 

utvrdzovali prebrané učivo. 

       Návrat žiakov po ukončení mimoriadneho prerušenia vyučovania priniesol pre nás 

ďalšie výzvy. Vysporiadať sa so zabezpečením vyučovania pre žiakov, ktorí do školy prídu, 

ako aj pre tých, ktorí zostávajú doma a vzdelávajú sa dištančne. Samotný obsah výučby bolo 

potrebné prispôsobiť aktuálnemu stavu vedomostí a zručností žiakov, no predovšetkým 

podporiť adaptáciu a socializáciu žiakov, ich opätovné zžitie sa so školským prostredím.   

  Vďaka spoločnému úsiliu, vzájomnej dôvere a podpore sa nám podarilo toto náročné obdobie 

úspešne zvládnuť.  

Európsky deň jazykov -   sa uskutočnil 24 a 25. septembra 2020. Na hodinách 

nemeckého jazyka sme so žiakmi diskutovali o prínose jazykového vzdelávania, o 

príležitostiach a možnostiach, ktoré sa im výučbou cudzieho jazyka otvárajú. Žiaci tvorili 

projekty, ktoré boli vystavené na chodbách v 2. pavilóne. Európsky deň jazykov vyhodnotili 

žiaci ako skvelý, zábavný a poučný. 

      Dňa 27. mája 2021 sa uskutočnila online prednáška pre žiakov prvého aj druhého stupňa 

pod názvom Význam pohybovej aktivity pre zdravie, ktorú pre nás organizoval Úrad verejného 

zdravotníctva. 

      Dňa 28. mája 2021 sa uskutočnila online prednáška pre žiakov 7. až 9. ročníka pod 

názvom Prevencia fajčenia, ktorú pre nás organizoval Úrad verejného zdravotníctva. 

      Dňa 7. júna 2021 od 10:30 sa žiaci ôsmeho ročníka, prostredníctvom internetového a 

televízneho vysielania, stali súčasťou vzdelávacieho koncertu pod názvom „Príbeh hudby 3 – 

opera letí“.  
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      Dňa 17. júna 2021 sa uskutočnila online prednáška pre žiakov druhého stupňa pod 

názvom Hygiena rúk, ktorú pre nás organizoval Úrad verejného zdravotníctva. 

Dňa 14.6.2021 a 15.6.2021 som v spolupráci s pani Mgr. V. Vitézovou z Úradu práce 

sociálnych vecí a rodiny : Odbor sociálnych vecí a rodiny – Referát poradensko-

psychologických služieb, zorganizovala a realizovala nasledujúce besedy : 

Témou pre 5. ročník bolo – Vývinové obdobia a budovanie kvalitných priateľstiev.  

Tému pre 6. ročník, 7. ročník, 8. ročník a 9. ročník bolo – Dospievanie a vzťahy medzi 

dospievajúcimi. 

 

     

E.) Činnosť výchovného poradcu a koordinátora prevencie  

 

Počas celého roka 2019/2020 Mgr. Kantorisová Renáta zabezpečovala poradenskú, 

metodickú a informačnú pomoc žiakom a ich rodičom ohľadom možnosti štúdia. 

V spolupráci s CPPPaP Brezno sa 13.10.2020 vo ôsmom a deviatom ročníku 

uskutočnilo stretnutie s pracovníčkou CPPPaP Brezno. Žiaci ôsmeho ročníka mali možnosť 

pomocou testov upresniť svoju profesijnu orientáciu. Pracovníčka testy individuálne 

vyhodnotila a ich výsledky a prekonzultovala s jednotlivými žiakmi. Predstavila im aj možnosť 

ďalšieho štúdia po skončení základnej školy. Deviataci mali možnosť osobnostných testov. 

1.3.2021 sa žiaci končiaceho ročníky zúčastnili prostredníctvom Microsoft Teams spolu 

so mnou na besede o duálnom vzdelávaní. Túto besedu  organizoval Štátny inštitút odborného 

vzdelávania v spolupráci so zamestnávateľskými stavovskými organizáciami a strednými 

odbornými školami. Prezentácia systému duálneho vzdelávania reflektovala na aktuálnu 

situáciu v zamestnanosti a naplnenosti škôl. Žiaci sa dozvedeli:  - ako funguje duálne 

vzdelávanie – aké sú výhody duálneho vzdelávania – ktoré stredné školy a zamestnávatelia sú 

v SDV – kde je možné nájsť konkrétne informácie k duálnemu vzdelávaniu – ako postupovať, 

aby sa žiak mohol zapojiť do duálneho vzdelávania. 

Žiakom končiacim povinnú školskú dochádzku boli vydané prihlášky na stredné školy. 

V dňoch 11.3.2021 a 12.3.2021 sme zorganizovali individuálne stretnutia s rodičmi a žiakmi, 

aby skontrolovali a podpísali prihlášky na stredné školy. Po prijímacom konaní boli žiaci 

zapísaní na zvolené stredné školy. 

6.5.2021-7.5.2021 sme zabezpečili vyšetrenie detí pracovníčkami CPPPaP Brezno. Išlo 

o deti, ktoré sú zapísané do prvého ročníka a nenavštevovali materskú školu. Taktiež prebehol 

retest žiakov I.A – II.B triedy. Na základe záverov a odporúčaní vyšetrenia boli vybraní žiaci v 

dňoch 2.6.2021 a 9.6.2021 vyšetrení pracovníčkami CŠPP Revúca. 

 

F.)  Činnosť ŠKD 

  Činnosť v ŠKD prebiegala v 2 oddeleniach. 

     V I. odd. (vych. Halušková) –     30 žiakov (15 ch., 15 d.),   v II. odd. (vych. Lakandová) 

–    22 žiakov (9 ch., 13 d.). Činnosť  začínala po 4. vyuč. hodine, po 7. vyuč. hodine sa oddelenia 

spájali –  vych. Lakandová. Výchovno-vzdelávacia činnosť  sa riadila  Výchovným programom 

ŠKD,  ktorého súčasťou sú: výchovný plán, výchovné osnovy a výchovné štandardy. So žiakmi 

sme pracovali podľa celoročného plánu, ktorý bol aktualizovaný týždennými plánmi a 

konkrétnymi aktivitami. Týždenná skladba ŠKD bola zameraná na činnosť odpočinkovú, 

rekreačnú (vrátane TOV – SVOV, PTOV, PEOV, TVOV, EVOV) a prípravu na vyučovanie. 

Do činnosti ŠKD boli zaradené hry, ktorých výber vychádzal z dodržiavania zásad názornosti, 

primeranosti a individuálneho prístupu k žiakom. 

     V rámci výchovno-vzdelávacej činnosti sme dostatočnú pozornosť venovali 

odpočinkovým a rekreačným činnostiam. Odpočinkové činnosti realizované v žiackej knižnici 

a slúžili k zabezpečeniu potrebného oddychu po vyučovaní a obede. Využívali sme ich najmä 
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na rozhovory, počúvanie detských piesní a rozprávok, čítanie detských časopisov, oddych 

a relaxáciu na žinenkách. Rekreačné činnosti prispievali k odstráneniu únavy z vyučovania 

a regenerovali telesnú a psychickú výkonnosť detí. Jednalo sa hlavne o pobyt na čerstvom 

vzduchu, športové, spontánne aj organizované aktivity, rôzne druhy hier, pohybové, tanečné 

a hudobné aktivity. Veľký dôraz sme kládli aj na tematické oblasti výchovy (TOV), ktoré boli 

dôležitou súčasťou výchovy vo voľnom čase.  

V rámci spoločensko-vednej oblasti bolo našou úlohou vštepovať deťom zásady disciplíny 

a kolektívnosti, pestovať vzťah k vlasti, materinskému jazyku, prejavovať úctu k rodičom 

a starším osobám, prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím, poznávať 

významné objekty v mieste bydliska, školy i obce, zaoberať sa otázkami demokracie, 

tolerancie, humanity v oblasti ľudských práv, vedieť samostatne a kriticky riešiť jednoduché 

konflikty, využívať všetky dostupné formy komunikácie, pomenovať znaky harmonickej 

a problémovej rodiny. 

V rámci pracovno-technickej oblasti bolo našou úlohou zdokonaľovať manuálne zručnosti, 

obohacovať vedomosti o technické poznatky, pracovať s rôznymi materiálmi, rozvíjať 

základné sebaobslužné a hygienické návyky, získavať základné zručnosti pre praktický život, 

pochopiť význam osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu, získavať základné zručnosti 

v tvorbe  jednoduchých projektov, vedieť spolupracovať so skupinou. 

V rámci esteticko-výchovnej oblasti bolo našou úlohou učiť deti kultivovanému vyjadrovaniu, 

spôsobu správania a vystupovania, utvárať a formovať estetické vzťahy detí k prírode, 

k spoločnosti a jej materiálnym a kultúrnym hodnotám. Aktivity boli zamerané na rozvíjanie 

výtvarného, hudobného, literárneho, dramatického a hudobno-pohybového prejavu, na kultúru 

správania sa. Učiť žiakov vnímať krásu v umení, literatúre, hudbe i v každodennom živote. 

Rozvíjať u detí prirodzený talent , vytvárať výtvarné techniky k stvárneniu predstáv, pocitov, 

fantázie, tvorivosti. 

V rámci prírodovedno-environmentálnej oblasti bolo našou úlohou  prehlbovať vedomosti 

o dianí v prírode, pestovať vzťah k jej ochrane, uvedomovať si základné princípy zdravého 

životného štýlu, pracovať s odbornou literatúrou. 

V rámci telovýchovnej  a športovej oblasti  bolo našou úlohou osvojiť si rôzne druhy hier a ich 

pravidiel, rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti (ako rýchlosť, koordinačné schopnosti, 

rozvoj sily, chytanie a prihrávanie lopty, prekonávanie prekážok), pochopiť škodlivosť 

fajčenia, alkoholu  a drog, pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia. 

V rámci vzdelávacej oblasti  bolo našou úlohou utvrdzovať učivo zábavnou a hravou formou 

pomocou didaktických hier a správnej motivácie, využívať súťaže, encyklopédie, IKT, venovať 

individuálnu starostlivosť slabším žiakom, spolupracovať s triednymi učiteľkami, dodržiavať 

správny pomer učenia, hry a relaxovania, viesť detí k pravidelnému plneniu si školských 

povinností, dbať na poriadok v školskej taške, učiť deti šetrnému zaobchádzaniu s pomôckami. 

     Výchovné problémy, menšie konflikty a nedorozumenia boli riešené dohovorom, 

prípadne upozornením rodičov detí. Neboli však potrebné ďalšie opatrenia. Organizačne sme 

zabezpečovali aj dochádzku na autobusovú zastávku. V rámci školy žiaci tento školský rok 

nenavštevovali žiaden krúžok. Od 14. 06. 2021 do 25.06. 2021 realizovala v ŠKD pedagogickú 

prax študentka EBG Brezno.  

     V septembri sme medzi nami privítali nových kamarátov -  prvákov, trávili sme 

popoludnia na školskom dvore pri hrách a športovaní,   pripomenuli sme si Svetový deň mlieka 

na školách a rôznymi aktivitami  upevňovali kamarátstva. V oddeleniach  nášho školského 

klubu prebehla zaujímavá činnosť prispôsobená ročnému obdobiu, v kreatívnych dielničkách 

sme tvorili z darov prírody -  využili sme listy, šípky, gaštany. Pri príležitosti Týždňa zdravej 

výživy sme si urobili jabĺčkové popoludnie, kde sme jabĺčka nielen ochutnali, ale aj vyrábali z 

papiera. Nezabudli sme ani na starých rodičov a vyrobili sme im malý darček. Hrali sme sa s 

obľúbenými hrami i hračkami  - Lego, Dobble, Investor, stolný futbal, puzzle. Športovali sme, 
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hrali sa vonku i v priestoroch odpočinkovej miestnosti, mali sme  posedenie pri čajíku, 

pripomenuli sme si Svetový deň pozdravov a naučili sme sa aj pozdravy v cudzích jazykoch. 

Začiatkom decembra sme  sa usilovne pripravovali a vyzdobovali priestory nášho oddelenia k 

blížiacim sa zimným sviatkom, vyrobili sme vianočné  pozdravy,  darčeky pre najbližších – 

vianočnú papučku, pripravili sme posedenie pri vianočnom stromčeku a deťom odovzdali 

hračky, ktoré boli zakúpené z finančných prostriedkov vyzbieraných od rodičov žiakov z I. 

oddelenia.  Od 11. januára 2021 až do 5. februára bola prevádzka ŠKD prerušená z dôvodu 

COVID – 19 . Výchovno-vzdelávacia činnosť v školskom klube  neprebieha  žiadnou formou.  

Od 8. februára 2021 do 31. marca 2021 bola činnosť v školskom klube obnovená, ale len v 

prvom oddelení, lebo rómski žiaci z 1. stupňa neprejavili záujem o prezenčné vyučovanie. 

Obidve vychovávateľky sme realizovali výchovnú činnosť  spoločne v 1. oddelení. V marci 

sme sa zamerali na  tvorivé dielne, kde žiaci vyrábali   darček ku  Dňu učiteľov – voňavé 

vrecúško. Od 7. apríla 2021 sa výchovno-vzdelávacia činnosť obnovila aj v druhom oddelení. 

V apríli sme tvorili z odpadového materiálu, na Deň Zeme sme vytvorili plagát, sledovali sme 

dokument o správaní sa v prírode  a veľa času sme trávili na čerstvom vzduchu. V máji sme 

vyrobili darčeky ku Dňu matiek, vypleli sme bylinkovú špirálu, vysiali sme si do vyvýšených 

záhonov mrkvu a reďkovku a   posadili sme si kvietky do pneumatík. V júni sme mali zábavno-

športové popoludnie k MDD, vyrobili sme darčeky ku Dňu otcov, zapojili sa do súťaží v rámci 

oddelení a kresbou na chodníky sme si skrášlili spojovacie chodby v areáli školy. Každý  deň 

po obede sme trávili jednu vyučovaciu hodinu v knižnici, kde žiaci oddychovali a relaxovali na 

žinenkách. Veľa sme sa s deťmi rozprávali, aby sme vedeli čo ich teší, čo ich trápi, čo od pobytu 

v ŠKD  očakávajú. Snažili sme sa stále našu prácu zlepšovať a skvalitňovať.  

 

 

O) Oblasti s dobrými výsledkami a oblasti s nedostatkami 

        

Silné stránky našej školy:        

- vysoká kvalifikovanosť a vysoká odbornosť vyučovania,  

- priaznivá pracovná klíma,  

- dostatočný počet tried a odborných učební v priestoroch školy, 

- zrekonštruovaná telocvičňa, 

- množstvo nových adekvátnych pomôcok, 

- primerané materiálne a technické vybavenie, 

- využívanie elektronickej žiackej knižky a ďalších funkcionalít školského 

informačného systému eŠkola, 

- úspechy žiakov v rôznych súťažiach, 

- zabezpečenie IT techniky pre pedagogických a odborných zamestnancov, 

- záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie, 

- vybavenie školy IKT technológiou, 

- priateľský a humánny  prístup učiteľov k žiakom, 

- 100% prijímanie a uplatnenie sa žiakov na SŠ, 

- vynikajúco vybavená žiacka a pedagogická knižnica, 

- tvorivosť učiteľov, 

- spolupráca so zriaďovateľom, starostka obce, zamestnanci ObÚ Pohorelá, 

- spolupráca s výborom Rodičovského združenia pri ZŠ, 

- široké spektrum výchovno-vzdelávacích, mimoškolských  činností a aktivít, ktorými 

rozvíjame prirodzené danosti, záujmy  a talent detí. 

 

Príležitosti pre zlepšenie:                                  
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- zapájanie sa do projektov  aj v spolupráci so zriaďovateľom,  OZ  rodičov  a inými 

subjektmi,  získanými prostriedkami skvalitňovať  podmienky práce školy, 

- výmena pedagogických skúseností na vzdelávaniach a konferenciách, 

- zavádzanie netradičných metód do výchovno-vzdelávacieho procesu, 

- inovatívnosť vyučovania a zážitkové učenie, 

- skvalitňovanie riadenia školy, 

- zlepšenie spoločenského postavenia učiteľa, 

- zníženie byrokratického zaťaženia učiteľov, 

- web stránka školy – prezentácia. 

  

Slabé stránky školy: 

- nie je zabezpečená energetická hospodárnosť v 4. pavilóne a Hl. pavilóne (nie sú 

zateplené 2 budovy), 

- technická zastaralosť všetkých plynových kotolní v 6 pavilónoch, 

- potreba rekonštrukcie školského vodovodného potrubia v 5 pavilónoch, 

- nepriaznivá ekonomická situácia v rodinách žiakov, 

- nezáujem rómskych  rodičov o prácu ich detí v škole a školské výsledky, ktorý 

ovplyvňuje našu prácu napriek dobrej spolupráci s komunitnými pracovníčkami, 

- nepravidelná dochádzka detí zo sociálne znevýhodneného prostredia, vymeškávajú 

veľký počet ospravedlnených hodín aj neospravedlnených, s čím úzko súvisí  ich horší 

prospech, 

- znižujúca sa motivácia žiakov učiť sa,  

- rezervy v  propagácii výsledkov školy na verejnosti, 

- rezervy v spolupráci školy s rodičmi. 

 

riziká:     

- hroziaci havarijný stav strechy v hlavnom pavilóne, 

- nepriaznivý demografický vývin v regióne, 

- nedostatok pracovných príležitostí v regióne,  

- zvyšovanie počtu žiakov s vývinovými poruchami učenia, 

- konkurencia ostatných škôl, 

- znižovanie kreditu učiteľa v spoločnosti, 

- nedostatočný  rozpočet základnej školy, chýbajúce finančné  zdroje  pre správu 

školských budov, pre investičné potreby školy (údržba, opravy, rekonštrukcie, 

kotolne). 

 

P) Príprava na výkon povolania, uplatnenie žiakov na prac. trhu 

Žiakom deviateho ročníka, 1 žiačke ôsmeho ročníka a jednému žiakovi piateho ročníka 

boli podľa žiadosti zákonných zástupcov vydané prihlášky na zvolené stredné školy.  

 

Prehľad stredných škôl na ktoré sa žiaci zapísali na školský rok  2021/2022 

1 žiak 9.A SOŠ hot. služieb a obchodu, Banská Bystrica 

– kuchár 

1 žiak 9.A SSŠ ŽP – Súk.SOŠ hutnícka ŽP, Podbrezová  

1 žiak 9.A Stredná odborná škola remesiel, Poprad – 

obchodný pracovník 
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1 žiak 9.A Súkr. škola um. priemyslu, Kremnica – 

priemyselný dizajn 

2 žiaci 9.A Stredná odborná škola, Pod Bánošom, 

Banská Bystrica  

2 žiaci 9.A SOŠ techniky a služieb, Brezno  

1 žiak  9.A Obchodná akadémia, Brezno  - obchodná 

akadémia 

2 žiaci 9.A SŠ – SOŠ automobilová, Banská Bystrica – 

autoopravár - mechanik 

1 žiak 9.A Súkr. SOŠ pedagogická EBG, Brezno – 

učiteľstvo pre materské školy a 

vychovávateľstvo 

3 žiaci 9.A SOŠ informačných technológií, Banská 

Bystrica  

1 žiak 9.A Spoj.škola – SOŠ stavebná, Banská Bystrica 

– grafik tlačových médií  

6 žiakov 9.B Odborné učilište internátne, Valaská   

1 žiak 5.A Gymnázium J.Chalupku, Brezno – 8 ročné 

gymnázium 

1 žiak 8.A SOŠ techniky a služieb, Brezno – výroba 

konfekcie 

 

 

Ukončili PŠD: 4 žiaci nepožiadali o prihlášku na strednú školu (1 x 8.A, 3 x 9.B). 

 

II. 
A) Psychohygienické podmienky  

- sú všetky dodržiavané okrem niektorých zásad pri tvorbe rozvrhu hodín ( nezabezpečenie   

výučby slovenského jazyka a matematiky len na prvých hodinách) 

 

B) voľnočasové aktivity školy  

 

Záujmové útvary ponúkané školou v školskom roku 2020/2021 

Z dôvodu Covid – 19 v tomto školskom roku nebola realizovaná mimoškolská 

činnosť v záujmových útvaroch. 

Finančné prostriedky určené na vzdelávacie poukazy žiakov boli použité na nákup 

hygienických potrieb – bezkontaktné stojany na dezinfekciu rúk, ozónový žiarič, dávkovače 

mydla, zásobníky na papierové utierky, dezinfekcia rúk, čistiace prostriedky a pomôcky, ... 
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C) spolupráca školy a rodiny, poskytovanie služieb deťom, žiakom a rodičom  

 

Naši rodičia pracovali ako zaregistrované občianske združenie Rodičovské združenie 

pri Základnej škole v Pohorelej. 

Škola vyšla v ústrety požiadavkám rodičov a zabezpečila vo svojich priestoroch 

vyučovanie hudobného, tanečného a výtvarného odboru žiakov prihlásených do ZUŠ 

Polomka.  

Škola poskytuje priestory telocvične pre potreby občanov Pohorelej, záujmových 

skupín a klubov. 

 

D)  vzájomné vzťahy medzi subjektami podieľajúcimi sa na výchove a vzdelávaní   

 

Škola úzko spolupracuje so svojim zriaďovateľom Obcou Pohorelá, s Rodičovským 

združením pri ZŠ v Pohorelej, a Radou školy. Dobrá spolupráca funguje aj s OZ OPORA 

Pohorelá, s NAPANTom,  s Národným parkom Muránska planina, s Požiarnym zborom 

v Závadke nad Hronom, s Policajným zborom v Pohorelej, so Zväzom protifašistických 

bojovníkov.   

Pri riešení problémov žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia je účinná najmä 

spolupráca s pracovníčkami  Komunitného centra vo Vaľkovni a v Pohorelej.  

Pravidelné sú kontakty s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a 

prevencie  Brezno a CŠPP Revúca.  

 V  environmentálnej   a kultúrno-poznávacej oblasti bezprostredne spolupracujeme s 

organizáciou Strom života,  OZ TATRY, Lesmi SR, š.p., Oceňujeme spoluprácu 

s podnikateľmi a firmami z našej obce. 

 Počas celého školského roka spolupracujeme s Materskou školou v Pohorelej  a vo 

Vaľkovni - najmä pri príprave zápisu žiakov do prvej triedy, ale aj vzájomnými návštevami 

žiakov  a vyučujúcich prvého ročníka s deťmi a učiteľkami v škôlke uľahčujeme adaptačný 

proces detí na školu. 

 

III. Vzdelávanie v období prerušenia vyučovania pre COVID-19 

  

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 23. októbra 2020, číslo: 

2020/17949:1-A1810 podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

s účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania bolo mimoriadne prerušené školské vyučovanie 

v základných školách pre žiakov v piatom až deviatom ročníku. Riaditeľ školy zabezpečil pre 

žiakov dištančné vzdelávanie.  

Riaditeľ Základnej školy s materskou školou, Kpt. Nálepku 878, Pohorelá ako príslušný 

správny orgán podľa zákona č. 248/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní udelil pod číslo ZSMSP- 

137/35/2020 z dôvodu zhoršenej situácie zapríčinenej vírusom COVID-19 v našej obci 

a pozitívneho testu pedagogického zamestnanca ZŠ riaditeľské voľno dňa 18. decembra 2020. 

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 8. januára 2021, číslo: 

2021/9418:2-A1810 s účinnosťou od 11. januára 2021 bolo mimoriadne prerušené školské 

vyučovanie v školách. 

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 5. februára 2021, číslo: 

2021/10079:1-A1810 s účinnosťou od 8. februára 2021 v súlade s podmienkami uvedenými 

v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 77 z 5. februára 2021, ak to prevádzkové podmienky 

umožňujú obnovil školské vyučovanie v základných školách na prvom stupni.  

Na základe rozhodnutia Ministra školstva, vedy, výskumu a športu z 12. apríla 2021, číslo: 

2021/12811:1-A1810 s účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými 
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v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády 

Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 

z 31. marca 2021 obnovil školské vyučovanie v základných školách v končiacich ročníkoch (8. 

a 9.) okrem ročníkov základných škôl v rámci okresu zaradeného uznesením vlády Slovenskej 

republiky „COVID AUTOMAT“ do IV. stupňa varovania. S účinnosťou od 26. apríla 2021 

v súlade s podmienkami pre jednotlivé okresy v rámci COVID AUTOMAT-u obnovil školské 

vyučovanie vo všetkých školách.  

Dištančné vzdelávanie žiakov I. stupňa bolo od 18.12.2020 do 8.2.2021 a žiakov II. stupňa od 

26.10.2020 do 19.4.2021 (8. a 9. ročník), do 26.4.2021 (5., 6., 7. ročník). 

 

Spôsoby komunikácie so žiakmi 

  - elektronicky – MS Teams, mail, BezKriedy.sk, Alf.sk, Facebook, Internetová žiacka 

knižka 

- osobne - distribúcia pracovných listov žiakom, ktorý nepracovali elektronicky – 

asistentky, odborní zamestnanci, triedni učitelia, komunitné centrá v Pohorelej a vo 

Vaľkovni pomáhali s distribúciou a následným zberom vypracovaných materiálov. 

 

Prekážky dištančného vzdelávania na strane učiteľov: 

 nemožnosť vysvetlenia učiva, dostatočnej komunikácie a spätnej väzby, 

 ťažko bolo posúdiť, či žiak písal úlohu sám, alebo mu niekto pomáhal, 

 absencia osobného kontaktu so žiakmi, ktorá je pri výučbe žiakov s mentálnym 

postihnutím veľmi dôležitá, 

 hodnotenie nezodpovedalo reálnym vedomostiam, 

 nedostatočná motivácia žiakov, 

 časovo náročná príprava učebných materiálov, pretože  žiaci  nemali  rovnaké     

podmienky pre domácu prípravu, nemali všetci PC a pripojenie na internet,  

 niektorí nemali tlačiarne, nemohli si vytlačiť PL, prváci nevedia ešte pracovať s 

internetom a PC – rodičia im teda museli veľa pomáhať (keďže niektorí chodili do práce, 

nemali dostatok času venovať sa svojim deťom),  

 posielanie PL domov bolo náročné, lebo žiaci bývajú aj mimo Pohorelej, pri vrátení 

vypracovaných PL hrozilo nebezpečenstvo nákazy, lebo sme nemali informácie, kde sa 

žiaci a ich rodinní príslušníci pohybovali,  

 spätná väzba nebola relevantná, lebo žiaci nemuseli riešiť úlohy samostatne – mohol im 

ktokoľvek pomáhať, 

 chýbal priamy kontakt, ktorý je nenahraditeľný pri vysvetľovaní učiva aj pokynov k 

vypracovávaniu domácich úloh – žiaci /aj ich rodičia/ nie vždy správne pochopili 

písomné pokyny učiteľa, 

 presýtenosť informáciami a nejednotnosť v tom, čo učiť a čo neučiť, 

 veľa času stráveného pri príprave PL pre žiakov zo SZP a MRK, ktoré boli následne 

vypracované niekým iným, s chybami alebo neboli vyplnené vôbec, 

 nepripravenosť na dištančné vzdelávanie, technické nedostatky a z nich vyplývajúca 

neschopnosť spojiť sa so všetkými žiakmi naraz online, 

 žiaci so ŠVVP potrebujú sústavné usmernenie, dohľad, nabádanie k aktivite, stálu 

zmenu činnosti a podnetné prostredie, čo v domácom prostredí žiakov zo SZP a MRK 

nie je možné docieliť, nemajú vhodné podmienky k domácej príprave, mnohí rodičia sú 

negramotní, nevedia ich usmerniť, na vzdelaní detí im nezáleží, 

 nebolo možné sa spojiť s rodičmi žiakov z MRK, keďže si neustále menia čísla 

mobilných telefónov. 

 

Prekážky dištančného vzdelávania na strane žiakov: 
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 chýbajúce technické vybavenie, internetové pripojenie, 

 ťažkosti s otváraním súborov a odosielaním úloh, 

 nepochopenie učiva a úloh,  

 nízka vzdelanostná úroveň rodičov žiakov,  

 žiakom chýba výklad učiva a pokyny učiteľa ku zadaniu úloh, 

 ťažkosti s dodržaním správneho režimu dňa  - učenie, oddych, 

 zdĺhavé sedenie pri PC a pozeranie na monitor, 

 časová tieseň pri plnení úloh, 

 veľké množstvo zadaní, viacej ako pri prezenčnej forme vyučovania, 

 z domu nechcelo učiť, nerozumeli úlohám, nedokázali sami bez pomoci pracovať, robili 

za nich úlohy iní, nič sa im doma nechcelo, nenašli si na učenie čas a úlohy neriešili, 

 rodičia nevyvíjali snahu spoločne so svojimi deťmi vypracovávať  pracovné listy, 

deťom sa obdobie prerušenia vyučovania zapáčilo, brali ho ako prázdniny. Toto obdobie 

využívali viac-menej na oddych a iné aktivity. 

 

Dištančné vzdelávanie nie je vhodné v našej škole, pretože viac ako 50% žiakov nemá 

technické zabezpečenie a prístup na internet. Taktiež fyzická distribúcia vzdelávacích 

materiálov žiakom z MRK k nim domov nie je efektívna. Žiaci sa nechceli učiť, odmietali 

pracovať, a vo väčšine prípadov sa ani nemali kde učiť, nemali nikoho, kto by im pomohol. 

Pre pedagógov bolo obdobie prerušenia vyučovania nezrozumiteľné, vyčerpávajúce, 

náročné na tvorbu materiálov, nemali dostatočnú spätnú väzbu a v mnohých prípadoch aj 

vynaložená energia vyšla nazmar. 

Vedenie školy malo taktiež zložitú situáciu. Rozhodnutia MŠVVaŠ SR prichádzali 

neskoro, zmeny boli priveľmi časté a nezrozumiteľné. Množstvo postupov, rozhodnutí muselo 

vedenie školy vykonať samostatne bez usmernení, bez možnosti konzultácie s odborníkmi. 

 

 

Správa bola prerokovaná na PR dňa 06. 10. 2021.        

 

Mgr. Jozef Šajša, riaditeľ školy 

                                                                                                     


