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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

  za školský rok 2019/2020 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.  

§ 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje o škole: názov, adresa, telefónne a faxové 

čísla, internetová a elektronická adresa, údaje o zriaďovateľovi 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola Malá Ida 

Adresa školy Školská 10, 044 20 Malá Ida 

Telefón 055/6970124 

E-mail riaditel.zsmida@gmail.com 

WWW stránka zsmida.edupage.org 

Zriaďovateľ Obec Malá Ida 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, 
meno, titul 

Telefón Služobný 
mobil 

e-mail 

Riaditeľ do 31.01. 
2020 

Hribľan, Slavomír, 
Mgr.  

055/6970124  riaditel.zsmida@gmail.com 

Riaditeľ od 1.2. 
2020 

Ličková, Alžbeta, 
Mgr.  

055/6970124 0910146949 riaditel.zsmida@gmail.com 

 ZRŠ Mudra, Ľudmila, 
RNDr. 

055/6970124 0911938727 mudra.zsmida@gmail.com 

Rada školy 

predseda PaedDr. Beáta Kseňáková 

pedagogickí zamestnanci PaedDr. Iveta Milichovská 

  Mgr. Adriána Semanová 

ostatní zamestnanci Renáta Bodnárová 

zástupcovia rodičov Ing. Jana Lopatníková, PhD. 

  Mgr. Miloš Mačinga 

  Mgr. Katarína Kvaková 

  Maroš Biroš 

zástupcovia zriaďovateľa Valéria Janočková 

  Juraj Ostrolucký 

  Helena Timko, PaedDr. Beáta Kseňáková 
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Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

MZ 1. - 4. Mgr. Andrea 
Schmotzerová 

všetky predmety 1. stupňa 

PK prírodovedných 
predmetov 

RNDr. Marta Bobková MAT, BIO, GEO, FYZ, CHEM, VYV, 
VYU, TŠV, TECH 

PK spoločenskovedných 
predmetov 

Mgr. Štefánia 
Kudlíková 

SJL, DEJ, ANJ, NEJ, RUJ, OBN, ETV, 
HUV, NAV 

 

§ 2. ods. 1 b Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 287   Počet tried: 15 

Podrobnejšie informácie: 

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

počet tried 2 2 2 2 1 2 2 1 1 15 

počet žiakov 36 38 33 41 23 30 35 22 29 287 

z toho ŠVVP  0  2 0 6 6 9 5 6 7 41 

z toho v ŠKD 33 30 24 17 6 0 0 0 0 110 

§ 2. ods. 1 c Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; 
údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí 
na štúdium na stredné školy 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet 34 / počet dievčat:12 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet 36 / počet dievčat: 13 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 3 / počet dievčat: 1 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018 

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

Počet žiakov 0 2 0 0 2 28 32 

          G,SOŠ    
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§ 2. ods. 1 d Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o 

počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  Gym. 
8.roč 

Gym. 
4.roč 

Gym. 
5.roč 

SOŠ SPŠ HA SZŠ OA OU 

prihlásení 3 6 3 12 5 2 1 1 1 

prijatí 2 6 3 11 5 2 1 1 1 

% úspešnosti 66,6 100 100 91,6 100 100 100 100 100 

§ 2. ods. 1 e Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa 

poskytovaného stupňa vzdelania 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO DEJ FYZ GEO CHEM INF MAT NEJ RUJ SJL OBN SPR 

I.A                    1 

I.B                    1 

II.A                    1 

II.B             1 

III.A             1,13 

III.B             1 

IV.A             1 

IV.B             1 

V.A 2,39 2,13 1,61  1,78  1,00 1,91   1,91  1,09 

VI.A 2,00 1,87 1,73 2,00 1,93  1,00 2,07   1,93  1 

VI.B 2,43 2,14 2,14 2,50 2,29  1,00 2,14   2,14  1 

VII.A 2,12 1,47 1,71 2,00 1,88 1,82 1,18 1,88 1,55 1,33 1,88  1 

VII.B 2,72 1,67 2,17 2,83 1,94 2,67 1,00 2,33 1,67 1,42 2,44  1 

VIII.A 2,04 2,00 1,52 1,52 1,65 2,13 1,0 2,13 1,85 1,90 2,26  1 

IX.A 2,44 2,43 2,04 2,04 1,89 2,46 1,07 2,46 2,07 2,08 2,32 1,61 1 

 

Na základe rozhodnutia pedagogickej  rady  boli  žiaci I. stupňa v závere roka hodnotení 
slovne, rovnako ako aj žiaci II. stupňa vo výchovných predmetoch s výnimkou OBN v 9. 
ročníku a INF v ročníkoch 5. – 9. Z týchto a ostatných predmetov boli žiaci II. stupňa 
hodnotení známkou.  
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Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospe-li Neklasifi- 
kovaní 

I.A 18 17 1 0 

I.B 18 18 0 0 

II.A 19 19 0 0 

II.B 19 19 0 0 

III.A 16 16 0 0 

III.B 17 17 0 0 

IV.A 20 20 0 0 

IV.B 21 21 0 0 

V.A 23 23 0 0 

VI.A 15 15 0 0 

VI.B 14 14 0 0 

VII.A 17 17 0 0 

VII.B 18 18 0 0 

VIII.A 23 23 0 0 

IX.A 28 28 0 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet Zameškané 
hodiny 

Zameškané 
na žiaka 

Ospravedln
ené 

Ospravedlne
né  na žiaka 

Neosprave-
dlnené 

Neospravedl-
nené  na 

žiaka 

I.A 18 1057 58,72 1057 58,72 0 0,00 

I.B 18 1220 67,78 1220 67,78 0 0,00 

II.A 19 865 45,53 865 45,53 0 0,00 

II.B 19 985 54,72 985 54,72 0 0,00 

III.A 16 1231 76,94 1044 65,25 187 11,69 

III.B 17 838 49,29 838 49,29 0 0,00 

IV.A 20 1154 57,70 1154 57,70 0 0,00 

IV.B 21 928 44,19 928 44,19 0 0,00 

V.A 23 2178 94,70 1980 86,09 198 8,61 

VI.A 15 848 56,53 848 56,53 0 0,00 

VI.B 14 934 66,71 934 66,71 0 0,00 

VII.A 17 937 55,12 937 55,12 0 0,00 

VII.B 18 572 31,78 566 31,44 6 0,33 

VIII.A 23 1441 64,75 1305 58,77 136 5,98 

IX.A 28 2083 74,39 2011 71,82 72 2,57 
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Výsledky externých meraní 

 
Názov 

 
Počet 
žiakov 

 
Úspešnosť 

 v % 

Rozdiel oproti 
národnému  

priemeru v % 

 
Vyučujúci 

TESTOVANIE 5-2019 MAT 22 66,50 + 3,1 RNDr. Katarína Vojkovská 

TESTOVANIE 5-2019 SJL 22 61,70 -3,1 Mgr. Štefánia Kudlíková 

TESTOVANIE 9/2020MAT * * * * 

TESTOVANIE 9/2020 SJL * * * * 

* Testovanie 9/2020 sa v školskom roku z dôvodu pandémie COVID-19 neuskutočnilo. 

§ 2. ods. 1 f  Zoznam študijných odborov a učebných odborov a ich zameraní, v 

ktorých škola zabezpečuje výchovu a vzdelávanie, zoznam uplatňovaných učebných 

plánov 

Odbory a učebné plány 

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

Počet tried v ročníku           

ŠkVP ISCED I. 2 2 2 2      8 

ŠkVP ISCED II.     2 1 2 2 1 8 

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individuálne  
integrovaných 

Nultého ročníka 0 0 0 

Prvého ročníka 2 36 2 

Bežných tried 13 251 39 

Špeciálnych tried 0 0 0 

Pre nadaných 0 0 0 

Spolu 15 287 41 

§ 2. ods. 1 g Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy 

Zamestnanci            Pracovný pomer 

Pracovný pomer Počet pedagogických 
pracovníkov 

Počet nepedagogických 
pracovníkov 

Počet odborných 
pracovníkov 

TPP 16 7 0 

DPP 12 4 1 

Znížený úväzok 3 (z DPP) 0 1 (z DPP) 

ZPS 0 0 0 

Na dohodu 1 0 0 
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Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Počet Nekvalifiko- 
vaných 

Kvalifikova- 
ných 

Spolu 

učiteľov 0 23 23 

vychovávateľov 1 2 3 

asistentov učiteľa 0 2 2 

špeciálna pedagogička 0 1 1 

spolu 1 28 29 

§ 2. ods. 1 h Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 10 - 

2.kvalifikačná skúška 3 - 

štúdium školského manažmentu 3 - 

špecializačné inovačné štúdium 11 - 

špecializačné kvalifikačné 7 1 + 1 

Aktualizačné vzdelávanie 8 - 

doplňujúce pedagogické 2 - 

vysokoškolské pedagogické 26 - 

vysokoškolské nepedagogické 2 - 

 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda  Predmet Počet hodín 

3. – 9. roč. INF 11 

VI.A/B; IX.A OBN 3 

VII.A/B NEJ 4 

VII.A/B HUV 2 

V. – IX. roč. VYV 7 
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§ 2. ods. 1 i  Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

 

Predmet Meno a priezvisko Trieda OK RK KK CK 

OLYMPIÁDY: 

Slovenský jazyk Radka Bernátová IX.A 4./ÚR    

Anglický jazyk Michaela Michalíková IX.A 11./ÚR    

Matematika Ester Sučíková V.A 1.    

 Ivana Kozáková IX.A 1.    

 Rebeka Šimková V.A ÚR    

 Kristián Bokor V.A ÚR    

Geografia Tadeáš Palko VI.A 1.     

 Rebeka Šimková V.A 3.    

 Sára Jakabová VIII.A 5.    

Dejepis Nina Ondrejová VI.A 1.    

 Petra Babušáková VII.A 2.    

 Erik Seman VIII.A 3.    
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Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda OK RK KK CK 

SPOLOČENSKOVEDNÉ A PRÍRODOVEDNÉ SÚŤAŽE: 

Šaliansky Maťko Darja Mačingová IV.B 1.  2.  

 Terézia Kolesárová VI..B 2.    

 Sára Jenčíková II.A 3.    

Na košickej Turňi Šimon Kudlík VII..B 1.    

 Radka Gerendová VIII.A. 2.    

Biblia očami detí Jakub Mudry VI.A 3.   2. 

Súhra (vedomostná 
súťaž družstiev) 

Jakub Mudry VI.A  2.   

 Rebeka Šimková V.A  2.   

 Šarlota Dvořáková VIII.A  2.   

 Timea Kováčová VII.B  2.   

Staň sa požiarnikom, 
výtvarná  tvorba 

Sára Jakabová VIII.A  3.   

Staň sa požiarnikom, 
literárna tvorba 

Alex Piroško IV.B  2.   

 Daniela Sinčáková IV.B  3.   

 Peter Kretovič IX.A  3.   

Spotreba pre život Erik Seman VIII.A    1.- 10. 

 Matej Kraus IX.A    1.- 10. 

 Jakub Pačai IX.A    1.- 10. 

Liga 4 x (matematická 
súťaž družstiev) 

Rebeka Šimková, 
Kristián Bokor, 
Timotej Šimko,   
Alex Kvaka 

V.A 5. 

   

Maks 6 Jakub Mudry VI.B    16. 

 Tímea Majorová VI.A    22. 

Maks 7 Petra Babušáková VII.A    1.-2. 
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Názov súťaže Meno a priezvisko Trieda OK RK KK CK 

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE: 

Atletika - viacboj Dominika Bartová IX.A 1.   4. 

 Tobias Novotný V.A 5.    

 Nina Janočková VIII.A 5.    

 Vasilisa Artyukh III.B 5.    

 Akari Dzuriaková III.B  6.    

Detská atletika – 

Spajkyho pohár  
družstvo II.-V.   5.  

MS v cezpoľnom behu 
(družstvo) 

Terezka Kolesárová, Saška 

Janigová, Kristián Bokor, 

Tobias Novotný 

    21. 

       

Vysvetlivky:  

* OK – okresné kolo, RK – regionálne kolo, KK – krajské kolo, CK – celoslovenské kolo 

* ÚR – úspešný riešiteľ 

 

O dianí v škole  boli žiaci i široká verejnosť informovaní prostredníctvom  webovej 
a facebookovej  stránky školy.  

Počas školského roka pripravovali  žiaci pre seba aj pre obyvateľov obce podujatia, na 
ktorých prezentovali  svoje schopnosti a talent. Mnohé naplánované podujatia a aktivity 
neboli zrealizované z dôvodu mimoriadneho prerušenia vyučovania na školách od 16. marca 
2020. Uskutočniť sa podarilo: 

* Tradičné podujatia pre obec: 

- Október – Mesiac úcty k starším, 

- Vianočná akadémia 

* Tradičné charitatívne zbierky: 

- Biela pastelka (Únia nevidiacich) 

* (Ne) Tradičné kultúrne a spoločenské akcie: 

- Karneval pre žiakov I. stupňa 

- Valentínsky ples pre žiakov II. stupňa 



 Základná škola. Školská 10, 044 20 Malá Ida 
 

- Mikuláš 

- Posedenie pri stromčeku 

- Návšteva divadelného predstavenie v anglickom jazyku 

- Návšteva divadelných a filmových predstavení  

- Psíčkovo – divadelné predstavenie v KD 

- Deň komplimentov 

* Podujatia zamerané na zdravý spôsob života a ekológiu: 

- Deň zdravej výživy / Deň jablka 

- Najväčší žrúti energie 

- Svetový deň bez mobilu 

- Červené stužky 

- Zber papiera a vrchnákov z PET fliaš 

* Iné aktivity: 

- Noc výskumníkov (OC Optima) 

- IT show Datacomp (OC Optima) 

- Európsky deň jazykov 

- Návšteva planetária 

- Tvorivé dielne v spolupráci s predajňou Dve sovy 

- Lyžiarsky výcvik v stredisku Mlynky – Biele Vody pre žiakov 7. ročníka 

-  Vydávanie školského časopisu Štvorlístok 

* Akcie v spolupráci s Rodičovskou radou: 

- Školský ples (výťažok z plesu bol  venovaný škole)  

- Mikuláš/ Valentínsky ples/ Karneval 

* Naša škola je organizátorom okresných kôl týchto súťaží: 
- Šaliansky Maťko (súťaž v umeleckom prednese slovenských povestí) 

- Hviezdoslavov Kubín (súťaž v umeleckom prednese) 

- Slávik Slovenska (súťaž v ľudovom speve) 

Tento rok sme sa Hviezdoslavov Kubín a Slávik Slovenska nekonal z dôvodu mimoriadneho 

prerušenia vyučovania kvôli pandémii COVID -19.  
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§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Projekty 

V školskom roku 2019 - 2020 bola naša škola zapojená do týchto projektov: 

 

1. Projekt „Podpora inkluzívneho vzdelávania", kde sa členovia inkluzívneho tímu 

(školská psychologička, špeciálna pedagogička a asistenti učiteľa) venovali práci so žiakmi so 
špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami ( ŠVVP). Realizácia projektu má trvať  3 roky 
a začala sa 1.9.2018. 

2. Projekt „Obstaranie učební pre ZŠ Malá Ida" bol zameraný na obstaranie 

odborných učební polytechniky a biochémie, ktoré boli dané do užívania v novembri 2019. 
Projekt bol realizovaný v spolupráci s obcou Malá Ida z prostriedkov EÚ. 

3. Projekt „Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a 
zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov"  mal za cieľ zvýšiť kvalitu výchovno-

vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné výsledky žiakov v oblasti matematickej, 
čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Realizácia projektu má trvať 2 roky a začala 
1.7.2019. 

4. Projekt „Pracuj v školskej kuchyni" bol zameraný na vytvorenie podporovaných 

pracovných miest v školskej kuchyni v ZŠ Malá Ida. 

5. Projekt „Cesta na trh práce" bol zameraný na podporu vytvárania pracovných miest 

pre uchádzačov o zamestnanie. 
 

§ 2. ods. 1 k Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v 

škole 

V šk. roku 2019/2020 nebola v základnej škole v Malej Ide ŠŠI vykonaná inšpekčná činnosť. 

§ 2. ods. 1 l Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Materiálno-technické podmienky 

V šk. roku 2019/2020 výučba prebiehala v 15 kmeňových a 5 odborných učebniach (PC1-

učebňa informatiky, PC2 - učebňa informatiky, biochémia, polytechnická učebňa, cvičná 

kuchynka).  

Čo sa zrealizovalo v školskom roku 2019/2020: 

» V priebehu letných prázdnin 2019 sa intenzívne pracovalo na príprave odbornej učebne 

polytechniky a učebne biochémie v rámci projektu realizovaného obcou Malá Ida 

z prostriedkov EÚ, ktoré boli dané do užívania začiatkom  školského roku 2019/20. 
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» V novembri 2019 bolo slávnostne dané do užívania multifunkčné ihrisko. Financované bolo 

z projektu realizovaného obcou Malá Ida. 

» V mesiacoch marec – apríl 2020 sa rekonštruovala strecha v hlavnom pavilóne nad 

skladovými priestormi školskej jedálne a kotolne, ktorá bola v havarijnom stave. Nutné bolo 

pristúpiť aj k rekonštrukcii elektrorozvodov, komína a oprave poškodených stien.   

» Opravu si vyžiadala aj pretekajúca strecha v pavilóne telocvične nad šatňami.  Vyžiadala si 

tiež opravu a vymaľovanie stien v miestnosti upratovačiek, kde sa dala nová plávajúca 

podlaha a zakúpil sa nový nábytok.   

» Svojpomocne si pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci školy zrekonštruovali kabinet 

telesnej výchovy (vymaľovanie, položenie plávajúcej podlahy, vymaľovanie radiátorov) 

a náraďovňu športového náradia (vymaľovanie, nové regály,  preusporiadanie vecí). Vyradil 

sa starý, nefunkčný a hygienicky nevyhovujúci nábytok a zakúpil sa nový.  

» Začiatkom apríla sa zbúral starý, hygienicky nevyhovujúci sklad, na mieste ktorého sa má 

vybudovať nový pavilón. Premiestnený bol sklad pracovného náradia.  Ako náhrada za 

skladové priestory boli zakúpené dva záhradné domčeky.  

 » V auguste až septembri 2020 sa rekonštruovala učebňa informatiky PC 1 (elektrorozvody, 

kúrenie, podlaha, steny + nové počítačové vybavenie); miestnosť  pre ekonómku a šatne 

v školskej telocvični. Rekonštrukcia bola hradená z rozpočtu obce Malá Ida. 

» V auguste 2020 sa v spolupráci rodičia – učitelia- nepedagogickí zamestnanci vymaľovali tri 

triedy. Do dvoch z nich sa zakúpil nový nábytok a umývadlá. V tretej triede bola okrem 

interaktívnej tabule namontovaná aj klasická tabuľa na základe vznesených požiadaviek.   

» V priebehu roka sa do kabinetov zakúpili nové učebné pomôcky a metodiky. Tiež sa doplnil 

knižničný fond.  

Potreby a plány: 

» Nedostatočná kapacita učební už v budúcom školskom roku si žiada výstavbu nového 
pavilónu minimálne s tromi triedami. 

» Nedostačujúca je kapacita školskej jedálne (50 miest). Je potrebné zamýšľať sa nad 
riešením tohto stavu. 

» Nedostačujúca je kapacita školskej telocvične, ktorá už nestačí pre aktuálny počet tried. 
Žiadalo by sa vybudovať ešte jednu menšiu telocvičňu. 

» Chýbajú vlastné priestory pre školský klub, ktorý je v kmeňových triedach. 
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» Nedostatočné priestory má školská knižnica v dôsledku čoho sú knihy umiestnené vo 
viacerých miestnostiach a nie sú tak všetky priamo prístupné čitateľom, resp. návštevníkom 
knižnice. 

» V triedach je potrebné zabezpečiť hygienickú maľbu a výmenu umývadiel.  

» Potrebné je zamýšľať sa nad výmenou radiátorov (majú 50 rokov) a niektorých kotlov. 

» Potrebné je zrekonštruovať kabinety, ktoré sú v nevyhovujúcom stave – vymaľovanie, 
dlážka, zariadenie...). 

» V hlavnom pavilóne sa žiada rekonštrukcia elektrorozvodov, nakoľko súčasné (50-ročné) 
vedenie už kapacitné nestačí.  

» Potrebné je zrekonštruovať steny v školskej telocvični, vstupnú chodbu a odvodniť základy. 

» Žiaduce je zateplenie všetkých pavilónov.  

» Vzhľadom na pretrvávajúcu pandémiu COVID – 19 je žiaduce pre celú školy zakúpiť 
zásobníky na hygienické utierky, toaletný papier a mydlá.  

 V exteriéri školy sa žiada/plánuje do budúcnosti: 

» uzavrieť areál školy, 

» zriadiť nový školský pozemok, prípadne vyvýšené záhony ako náhradu, 

» obnoviť školský ovocný sad,  

» vybudovať pocitový chodník, 

» osadiť náučné tabule s popisom rastlín a živočíchov vyskytujúcich sa v areáli školy, 

» vybudovať altánok, ktorý by sa využíval na vyučovanie v prírode... 

»  

§ 2. ods. 1 m Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej 

činnosti školy 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Komentár k protokolu právneho subjektu ZŠ Malá Ida za rok 2019 

Základná škola Malá Ida ako právny subjekt v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Malá Ida pre 
rok 2019 dostala zo ŠR na prenesený výkon 558 576 ,-€ . Zostatok z roku 2018 činil z 
normatívnych príspevkov 14 429 ,-€ a z nenormatívnych  181 vzp a 1355 ,-€ cestovné. 
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Z celkových  normatívnych prostriedkov  pre rok 2019 bolo  použitých do  miezd 361 858,- € 
a do odvodov zamestnancov ZŠ Malá Ida  119 477 ,-€.  Na bežnú prevádzku ZŠ bolo z celkovej 
sumy 77 241,- € použitých 63 038,-  €,  S kódom 131 I bolo vyčerpaných 15  965,-  na 
prevádzku  ZŠ  , a to hlavne  na energie , údržbu ,  a na cestovné žiakov ZŠ a na  doplnenie 
interiéru pre žiakov ZŠ . 

 Nakoľko časť štátnych prostriedkov v roku 2019 bola presunutá na účet Základnej školy v 
mesiaci november, nebolo možné odčerpať celkovú dotáciu do konca kalendárneho roka, 
preto tieto štátne prostriedky v sume 16 118 ,06- € z kódom 111 boli presunuté ku koncu 
účtovného obdobia na účet zriaďovateľa . 

  Okrem výdavkov za energie ,vodné a stočné, materiál ,  odvoz tuhého komunálneho 
odpadu rozpočtované financie boli použité predovšetkým na najnutnejšie údržby a opravy,  
so súhlasom  zriaďovateľa a to : zakúpenie ASC agendy, revízie kotlov  a elekt. rozvodov, 
nákup inter. zariadenia, oprava sociálnych zariadení ,oprava plynových zariadení, poistenie 
budov, žiakov, výdavky na výchovno vzdelávací proces a ďalšie vzdelávanie zamestnancov .  

Ďalšie  finančné prostriedky boli použité na zakúpenie učebných pomôcok  a  doplnenie 
knižného fondu. Neodčerpané   prostriedky v sume 16 118,06 €  sme vrátili zriaďovateľovi a v 
roku 2020 ich  použijeme predovšetkým na úhradu energii , nákup učebných pomôcok a 
nevyhnutne dôležité zariadenia pre chod ZŠ v mesiaci január až marec  

Na dopravné žiakov sme dostali v roku 2019 sumu 11 639,-€ . K 31.12.2019 bolo žiakom ZŠ 
Malá Ida vyplatené s kódom zdroja 111 v sume 10732,41 ,- €, zvyšok neodčerpanej dotácie 
na dopravné  906,59,- €  boli vrátené zriaďovateľovi a budú preplácané v roku 2020 do konca 
marca. 

Na vzdelávacie poukazy ZŠ Malá Ida  v roku 2019 obdŕžala  8 102,-€  , ktoré využila  do  
osobných odmien zamestnancov a povinných odvodov  , tým pracovníkom , ktorí vedú 
záujmové krúžky pre deti ZŠ Malá Ida v celkovej sume  8 102,-€.  

Základná škola v roku 2019 mala poskytnutý príspevok na lyžiarsky kurz v sume 3 150,-€  a – 
2 850€ na školu v prírode , ktoré v plnej sume využila . 

Príspevok na skvalitnenie podmienok pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia v 
sume 1 250,-€  využila ZŠ na zakúpenie učebných  a didak. pomôcok . 

Na zakúpenie učebníc cudzieho jazyka  škola prijala dotáciu v sume 1036 ,-€ a použila celú 
sumu .  

Z prenájmov priestorov , ktoré ZŠ využíva mimo vzdelávania sme získali  14 612, -€.  A zo 
sponzorských darov sme obdŕžali pre rok 2019  sumu 2 500,- €. Hlavnými nájomcami boli 
spoločnosť Orange, Slovak Telecom , ZUŠ , a športové kluby. Sponzori Orange, SEPSA,T -com. 
Tieto prostriedky sme využili  hlavne  do údržby budov a  sociál. zariadení , na úhradu energií 
a osobných platov zamestnancov a odvodov ZŠ Malá  Ida , ktorí sa podieľajú na príprave 
programov pre občanov Malá Ida ako Vianočná akadémia ,mesiac úcty k starším,  deň 
matiek, dní obce ,spoluúčasť na projektoch EU , kreatívne vzdelávanie detí atď.. 

Taktiež ZŠ Malá Ida je  v r.2019 zapojená do projektu Inkluzívne vzdelávanie _ ľudské zdroje a 
projekt Gramotnosť . V ramci spolupráce s UPSVaR sme obdŕžali 10 mesačný príspevok na 2 
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kuchárky v rámci projektu ,, Zamestnaj sa v školskej jedálni, a naďalej pokračuje  projekt  
,,Cesta na trh práce“ – 1 pomocná sila v ZS . 

V priebehu roka 2019 ZŠ Malá Ida je organizátorom okresných kôl súťaži Hviezdoslavov 
Kubín, Slávik Slovenska kde v spolupráci so zamestnancami ŠJ zabezpečuje občerstvenie  pre 
súťažiacich . V tomto roku to bolo čerpanie v sume  599,- €. 

§ 2. ods. 1 n Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na 

príslušný školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 

V súlade so stanoveným cieľom sa škola snažila o uplatnenie inovatívnych metód 

a foriem učenia, napríklad prostredníctvom zážitku a osobnej skúsenosti. Výsledkom bolo 

zážitkové vyučovanie i netradičné vyučovacie hodiny a aktivity smerujúce k všeobecne 

rozvinutej osobnosti žiaka v tomto duchu. Súčasťou vyučovania boli aj návštevy divadelných 

a filmových predstavení. Od 3. ročníka bola pre žiakov zaradená počítačová výučba. 

Dôležitou súčasťou vzdelávania sú cudzie jazyky. Výučba anglického jazyka prebiehala aj 

v tomto školskom roku už od 1. ročníka. V siedmom ročníku mali žiaci možnosť vybrať si 

druhý cudzí jazyk. Voliť si mohli medzi  nemeckým a ruským jazykom.  Jazyky na škole boli 

plne kvalifikovane vyučované. 

Škola tiež zorganizovala lyžiarsky výcvik, jesenné účelové cvičenie a didaktické hry pre I. 

stupeň.  Školu v prírode, plavecký výcvik a 2. účelové cvičenie sa z dôvodu mimoriadneho 

prerušenia vyučovania nepodarilo zrealizovať. Kvôli epidemiologickej situácii na Slovensku 

sa nekonali ani pravidelné koncoročné  školské výlety.  

Napriek zložitej situácii a dištančnému vyučovaniu v 2. polroku mnohí žiaci si svoje 

vedomosti, zručnosti a talent prezentovali na rôznych súťažiach prírodovedného, 

spoločensko - umeleckého či športového charakteru (viac v Prehľade výsledkov súťaží 

a olympiád).  

Počas školského roka pripravujú žiaci pre seba aj pre obyvateľov obce podujatia, na 

ktorých prezentujú svoje schopnosti a talent.  V tomto roku to bola Vianočná akadémia 

a Október – mesiac úcty k starším. Program ku Dňu matiek nebolo možné zrealizovať.   

 Žiaci sú vedení aj k podpore charitatívnych činností. Pravidelne sa zapájajú do zbierky ku 

Dňu narcisov pre detskú onkológiu Fakultnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach. tento rok 

z dôvodu prerušenia vyučovania sa zbierka nekonala.  V septembri sme sa však zapojili  do 

zbierky  Biela pastelka pre Úniu nevidiacich. 

Život školy prezentuje dvakrát ročne vydávaný školský časopis, do ktorého prispievajú aj 

žiaci svojimi literárnymi a výtvarnými prácami. Tvorivému žiackemu tímu pod vedením pani 

asistentky  PaedDr. Stely Barbušovej a pani učiteľky Mgr. Martiny Kubánikovej sa podarilo 

živo zachytiť dianie na škole.  

 Škola je organizátorom troch okresných súťaží pre okres Košice - okolie: Šaliansky 

Maťko, Hviezdoslavov Kubín a Slávik Slovenska. uskutočniť sme mohli iba súťaž v umeleckom 

prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko. Ostatné súťaže boli zrušené. 

Od školského roka 2018 – 2019 sa realizuje  na škole projekt Podpora inkluzívneho 

vzdelávania, ktorý má trvať do augusta 2021. Hlavným cieľom projektu je prostredníctvom 

novovytvorených pracovných miest zlepšiť študijné výsledky žiakov ohrozených školským 
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neúspechom z dôvodu problémov v učení, správaní alebo zdravotných problémov. Tento cieľ 

sa členkám inkluzívneho tímu aj v tom roku podarilo naplniť, o čom svedčia aj výsledky 

žiakov. 

Ďalšie ciele a aktivity sa nepodarilo splniť z dôvodu mimoriadneho prerušenia vyučovania 
v súvislosti s korona pandémiou.  

§ 2. ods. 1 o Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky (silné stránky): 

Škola si dlhodobo udržuje vysokú úroveň vyučovania matematiky a slovenského jazyka, ktoré 

boli v plnom rozsahu vyučované odborne. Väčšina prírodovedných a spoločenskovedných 

predmetov dosiahla  takisto veľmi dobrú úroveň. Svedčia o tom napr. výsledky z 

predmetových olympiád a súťaží, do ktorých sa žiaci nielen zapojili, ale získali aj cenné 

umiestnenia v okresných, krajských i celoslovenských kolách.  Práca s nadanými deťmi patrí 

už dlhodobo medzi silné stránky školy. 

Škola dosahuje dobré výsledky  aj v  práci s integrovanými žiakmi, ktorí si vyžadujú zvýšenú 

pozornosť a osobitý prístup.  Ten im bol poskytnutý tak zo strany jednotlivých vyučujúcich, 

ako aj zo strany inkluzívneho tímu – dvoch asistentiek učiteľa, špeciálnej  pedagogičky a 

psychologičky. Všetci v priebehu roka odviedli kus práce, aby pomohli začleneným  žiakom 

dosiahnuť čo najlepšie výsledky.  

Pozitívne treba hodnotiť aj zodpovedný prístup učiteľov k príprave na vyučovanie, k 

tvorivému uplatňovaniu  ŠkVP,  k vedeniu školskej dokumentácie a k zapájaniu sa do 

mimoškolských činností.  Žiaci odchádzajúci na stredné školy  boli všetci prijatí a dobre 

pripravení, o čom svedčia ohlasy mnohých žiakov a rodičov. Pochvalu za kvalitne odvedenú 

prácu si v tomto smere zaslúži výchovná poradkyňa. 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky (slabé stránky): 

Nedostatky sa prejavujú v správaní sa žiakov, a to:  

» na verejnosti, osobitne na autobusovej zastávke pri čakaní na autobusové spoje a 

v autobusoch,                                                                                                                                            

» na niektorých vyučovacích hodinách, čo nenapomáha koncentrácii žiakov na učebný 

proces,                                                                                                                                                        

» v súvislosti s (ne) dodržiavaním vnútorného poriadku školy. Najčastejšie sa to týka 

používania mobilných telefónov v čase vyučovania, zabúdania si žiackej knižky a školských 

pomôcok a nevhodného oblečenia a líčenia.   
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Medzi slabé stánky tiež patrí:                                                                                                                 

» ekonomická otázka - väčšina finančných prostriedkov určených na prevádzku smeruje na 

pokrytie nákladov na energie, nízky normatív na žiaka a nízke počty žiakov v triedach zároveň 

nedovoľujú finančnú motiváciu učiteľov,                                                                                             

» IKT zručnosti niektorých žiakov i pg. zamestnancov. 

Návrh opatrení (stratégia): 

- venovať zvýšenú pozornosť výkonu pedagogického dozoru počas celého pobytu žiakov 
v škole,           Z: všetci učitelia 

- venovať zvýšenú pozornosť dodržiavaniu vnútorného poriadku školy a byť jednotný pri jeho 
porušovaní,           Z: všetci učitelia 

- hľadať riešenie ohľadom nevhodného správania sa žiakov čakajúcich na autobusové spoje, 

          Z: vedenie školy a všetci učitelia 

- hľadať finančné zdroje na ocenenie práce učiteľov nad rámec svojich povinností. 

Z: riaditeľ školy 

- zamerať sa na rozvoj  IKT zručnosti niektorých žiakov i pg. zamestnancov 
Z: vedenie školy a učitelia INF 

 

§ 2. ods. 1 p Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 
žiakov na pracovnom trhu alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
Uplatnenie žiakov 

 
Úspešnosť prijímania žiakov na stredné školy bola v školskom roku 2019/2020 bola vysoká. 

Bližšie údaje v tabuľke: 

  Gym. 
8.roč 

Gym. 
4.roč 

Gym. 
5.roč 

SOŠ SPŠ HA SZŠ OA OU 

prihlásení 3 6 3 12 5 2 1 1 1 

prijatí 2 6 3 11 5 2 1 1 1 

% úspešnosti 66,6 100 100 91,6 100 100 100 100 100 

 

§ 2. ods. 2 a Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
 
Psychohygienické podmienky v škole spĺňali podmienky určené Vyhláškou MŠ SR o základnej 

škole č. 320/2008. 

§ 2. ods. 2 b Voľnočasové aktivity školy 

Voľnočasové aktivity                                                                                            

Škola ponúkla žiakom možnosť zmysluplne stráviť voľný počas po vyučovaní a rozvíjať ich 

záľuby, nadanie či talent, a to formou:                                                                                                  

* krúžkov organizovaných školou,                                                                                                             
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* ponuky Základnej umeleckej školy v Medzeve (elokované pracovisko Malá Ida),                                      

* Školského športového atletického klubu pri ZŠ Malá Ida,                                                                              

* Športového klubu karate IPPON, ktorý pracuje pri ZŠ Malá Ida. 

► Základná umelecká škola v Medzeve ponúkla pre žiakov našej školy možnosť rozvíjať 

svoje nadanie a záľuby v hudobnom odbore (klavír, gitara, akordeón, dychový nástroj), vo 

výtvarnom odbore a v tanečnom odbore. 

 

Krúžky v školskom roku 2019/2020 – I. stupeň 

 
Krúžky v školskom roku 2019/2020 – II. stupeň 

P 
.č. 

Názov krúžku Meno vedúceho Deň Hodina Miesto 

1. Tvorivé čítanie a 
písanie 

Mgr. Š. Kudlíková utorok 13:30 – 15:30 IX. A 

2. Viem hospodáriť RNDr. M. Bobková pondelok 13:30 – 15:30 IX. A 

3. Čítanie s porozumením Mgr. L. Sauerová pondelok 13:30 – 15:30 VII.B 

4. Cestujeme svetom - 
enviro 

PaedDr. S. Barbušová streda 13:30 – 15:30 VI.B 

5. Podnikateľský trenažér Mgr. K. Kolesárová štvrtok 13:30 – 15:30 VII.B 

6. Matematická logika – 
5.r. 

RNDr. K. Vojkovská štvrtok 13:30 – 15:30 V. A 

7. Matematický  7 RNDr. K. Vojkovská streda 13:30 – 15:00 VII. A 

8. Matematický 6 RNDr. M. Bobková streda 
štvrtok 

12:30 – 13:15 VI. A 
VI. B 

P. č. Názov krúžku Meno vedúceho Deň Hodina Miesto 

1. Literárno-dramatický Mgr. A. 
Schmotzerová 

pondelok 
piatok 
 

13:00 – 
14:00 

IV.B 
IV.A 

2. Šikovná vareška Mgr. A. Semanová streda 13:00 – 
15:00 

kuchynka 

3. Z každého rožku trošku PaedDr. Z. Hudecová streda 13:15 – 
14:45 

IV.B 

4. Matematika hrou PaedDr.I. Milichovská streda 13:15 – 
14:45 

III. B 

5. Zábavná matematika Mária Dudková streda 13:15 – 
14:45 

IV.A 

6. Šikovníček Mgr. D. Miháľová piatok 13:15 – 
14:45 

IV.B 

7. Detská atletika a šport Mgr. P. Franko streda 13:30 – 
15:00 

telocvičňa 

8. Hravá informatika  Mgr. M. Andrássy štvrtok 13:45 – 
15:15 

učebňa 
informatiky 
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9. Športové hry - chlapci Mgr. M. Andrássy pondelok 15:00 – 16:30 telocvičňa 

10. Športové všeličo 1 Mgr. T. Takáčová pondelok 13:30 – 15:00 telocvičňa 

11. Florbalový krúžok Mgr. P. Franko streda 15:00 –16:30 telocvičňa 

12. Basketbalový krúžok Mgr. S. Tomčová štvrtok 13:30 – 15:00 telocvičňa 

13.  Mladí  IT-čkar Mgr. M. Andrássy pondelok 13:30 – 15:00 Učebňa inf. 

 

§ 2. ods. 2 c Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom 

a rodičom 

Spolupráca školy s rodičmi 

Škola počas celého roka úzko spolupracovala s Rodičovskou radou, ktorá v novembri 

2019 zorganizovala tradičný školský ples. Výťažok z plesu venovala škole. Finančné 

prostriedky v sume 560 eur boli použité na vymaľovanie tried a výmenu umývadiel v troch 

triedach. Na vymaľovaní sa aktívne podieľali rodičia z III.A a III.B triedy, za čo im patrí 

poďakovanie. Rodičia sa tiež aktívne podieľali pri organizovaní Mikuláša, karnevalu či 

Valentínskeho plesu. Ich aktivitu si vážime a oceňujeme.  

Poďakovanie patrí tiež rodičom a priateľom školy, ktorí prispeli 2% zo svojich daní na účet 

Občianskeho združenia Idanka zriadeného pri našej škole. Časť peňazí bola použitá na 

doplnenie učebných pomôcok pre I. stupeň a zakúpenie stolov na notebooky k interaktívnym 

tabuliam. Nevyčerpané ostali prostriedky na zážitkové vyučovanie pre žiakov 8. ročníka, 

ktoré sa z dôvodu prerušenia vyučovania nemohlo uskutočniť.   

Úzka spolupráca bola aj s Radou školy, ktorá si vzorne plnila úlohy vyplývajúce zo zákona. 

Oficiálne jej funkčné obdobie uplynulo v máji 2020. Nové voľby sa z dôvodu mimoriadnych 

opatrení v súvislosti s epidémiou Covid – 19 nemohli uskutočniť, preto zo zákona jej bolo 

predĺžené funkčné obdobie do ukončenia mimoriadnej situácie. 

Spolupráca školy a verejnosti 

Základná škola úzko spolupracuje so zriaďovateľom, t. j s obcou Malá Ida. Vďaka tejto 

spolupráci sa škola môže popýšiť novými odbornými učebňami biochémie a polytechniky či 

multifunkčným ihriskom, ktoré vzišli ako výsledok projektov organizovaných obcou. Obec 

tiež prispela na rekonštrukciu vnútorných priestorov školy (počítačová učebňa, miestnosť pre 

ekonómku, šatne v telocvični), ako aj na rekonštrukciu zatekajúcej strechy a vnútorných 

priestorov školskej kuchyne. Obec tiež úzko spolupracovala pri riešení nedostatočnej 

kapacity tried pre školský rok 20120/2021 a hľadaní riešení, čo bola veľmi náročná úloha. 

Poďakovanie patrí pani starostke PaedDr. Jane Kallovej ako aj poslancom obecného 

zastupiteľstva.  
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Škola spolupracuje aj s obecnými úradmi spádových obcí Šemša, Hodkovce, Nováčany, 

Bukovec.; s MŠ Malá Ida, Átriom klubom Košice, ZUŠ Medzev, CPPPaP Košice – okolie....   

 

 
 

Záver 

 
Vypracovala 
Malá Ida 09.10. 2020 
Mgr. Alžbeta Ličková .................................................................... 
riaditeľka školy 
 
Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa:____ 10. 2020 
 
 
Vyjadrenie rady školy 
 
Malá Ida _____10.  2020 
PaedDr. Beáta Kseňáková ............................................................... 
predsedníčka Rady školy pri ZŠ Malá Ida 
 
Schválenie zriaďovateľom školy 
 
Malá Ida ____ .10.  2020 
PaedDr. Jana Kallová ..................................................................... 
starostka obce Malá Ida 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Súčasťou správy je aj 

PRÍLOHA Č. 1  
Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie  
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Činnosť v čase mimoriadnej situácie 

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade 

s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe 

vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o 

výchovno-vzdelávacej činnosti. 

PRÍLOHA Č. 1  
Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase 
mimoriadnej situácie 

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym 

spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, 

výskumu a športu v dôsledku celosvetovej pandémie koronavírusu COVID-19. 

1. Vymedzenie vzdelávacích obsahov 

 Na základe Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas 
mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa 
obsah vzdelávania vymedzil nasledovne:  

* Hlavné vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria:  - Jazyk a komunikácia - Matematika a 
práca s informáciami - Človek a spoločnosť - Človek a príroda. 

* Komplementárne vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria: - Človek a hodnoty  - Človek a 
svet práce - Umenie a kultúra - Zdravie a pohyb. 

Rozdelenie zohľadnilo povahu predmetov a možnosti súčasnej organizácie vzdelávania v 

domácom prostredí. V dennom vzdelávacom režime žiakov mali obe skupiny vzdelávacích 

oblastí vyvážené zastúpenie, odlišoval  sa však spôsob zadávania vzdelávacích aktivít. Hlavné 

vzdelávacie oblasti sa plánovali ako vzdelávacie aktivity.  Obsah komplementárnych 

vzdelávacích oblastí sa integroval do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí (napríklad témy z 

oblasti Človek a svet práce sa integrovali s témami z oblasti Človek a príroda, témy zo 

vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty sa integrovali s témami vo vzdelávacej oblasti Človek a 

spoločnosť). 

Vyučovacie predmety zo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sa zameriavali najmä na 

podporu čitateľskej gramotnosti, rozvoj jazykových kompetencií a komunikačné ciele. 

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

vyučovaciemu predmetu matematika. Obsah vyučovania predmetu informatika tvoril súčasť 

komplementárnych vzdelávacích oblastí alebo sa integroval do obsahu hlavných vzdelávacích 

oblastí (v prípade, ak žiaci mali v rámci vzdelávania v domácom prostredí možnosť využívať 

informačno-komunikačné technológie). 
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Vo vzdelávacích oblastiach Človek a spoločnosť a Človek a príroda boli vzdelávacie aktivity 

koncipované tak, aby sa využili prirodzené väzby medzi obsahmi predmetov z príslušnej 

vzdelávacej oblasti. 

Učitelia pri vymedzení obsahu vzdelávania v hlavných vzdelávacích oblastiach sa sústredili 

hlavne na ťažiskové učivo daného ročníka a učivo, ktoré je nevyhnutnou podmienkou 

porozumenia učiva v nasledujúcom ročníku, pričom prihliadali na témy odporúčané Štátnym 

pedagogickým ústavom. Po ich prebratí sa zameriavali na ich prehlbovanie, opakovanie a 

rozvíjanie komplexných nadpredmetových kompetencií žiakov. 

2. Metódy a formy 

Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania sa vzdelávanie realizovalo dištančnou 

formou. 

V prvom týždni prebehla komunikácia s rodičmi a žiakmi; zmapovali sa možnosti technického 

vybavenia domácností: počítač, internet... . Žiakom i rodičom boli poskytnuté prihlasovacie 

údaje do EduPage. Nastavil sa denný režim žiakom s odporúčaním pravidelnej dennej práce.  

V ďalších týždňoch prebiehala komunikácia najčastejšie zadávaním úloh v EduPage, 

mailami, konzultáciami cez Messenger (využitie textových správ a videohovorov) a 

postupne nabiehala on-line výučba prostredníctvom aplikácie Cisco Webex  

(videokonferencie). Online vzdelávanie v hlavných vzdelávacích oblastiach prebiehalo vo 

väčšine tried. V závislosti od technických podmienok sa ho nezúčastňovali všetci žiaci, napr. 

žiaci z marginalizovaných skupín. Tým boli úlohy zasielané poštou. Žiaci mali povinnosť dané 

úlohy vypracovať a doručiť vyučujúcim. Každý vyučujúci si za svoj predmet stanovil 

podmienky výučby, zadávania a plnenia úloh. Každá trieda mala nastavený pravidelný rozvrh. 

K menej využívaným formám patril Kozmix, Bezkriedy, Viber a WhatsApp. 

Ako zdroj informácií a materiálov k výučbe sa využívali rôzne internetové stránky, youtube, 

zborovna, datakabinet, google, wikipedia... 

Z ďalších foriem a metód sa využívali pracovné listy, interaktívne cvičenia, prezentácie, 

videá, online testy, kvízy, práca s obrazovým materiálom, poznámky s vysvetlením učiva, 

texty zamerané na čitateľskú, matematickú a finančnú gramotnosť, práca s knihou ... ako aj 

osobné konzultácie prostredníctvom prístupných komunikačných prostriedkov.  

Po otvorení škôl (od 1. 6. 2020) prebiehalo vyučovanie na škole formou blokovej výučby na 

základe dobrovoľnej účasti za sprísnených hygienických podmienok. Pravidelne sa ho 

zúčastňovalo cca 70% žiakov 1. – 5. ročníka. Vyučovací proces bol zameraný na zistenie 

vedomostí a zručností žiakov získaných počas dištančného vzdelávania, ich  upevnenie, 

prípadne  dovysvetľovanie učiva. Žiaci, ktorí do školy nenastúpili, sa naďalej vzdelávali 

dištančne z domu. Žiaci 6. . 9. ročníka nastúpili do školy (od 22.06. 2020) v obmedzenom 

režime. Vyučovací proces bol zameraný na triednické práce.  
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3.  Spôsob hodnotenia 

Do 06. 04. 2020 boli žiaci hodnotení známkami. V ďalšom období sa postupovalo podľa 

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

prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. 

Priebežne boli žiaci hodnotení slovne.  Pravidelne dostávali za  každú zadanú prácu, úlohu... 

odozvu od učiteľov - spätnú väzbu - pochvalu, povzbudenie, vysvetlenie i napomenutie v 

prípade neplnenia úloh. V prípade, že si žiak dlhodobo neplnil povinnosti, boli o tejto 

skutočnosti vyrozumení aj rodičia či už prostredníctvom EduPage, mailom či telefónom. 

Pedagogická rada na základe ďalších usmernení schválila Záverečné hodnotenie v školskom 

roku 2019/20. Z neho vyplynulo, že žiaci I. stupňa budú v závere roka hodnotení slovne, 

rovnako ako aj žiaci II. stupňa vo výchovných predmetoch s výnimkou OBN v 9. ročníku a INF 

v ročníkoch 5. – 9. Z týchto a ostatných predmetov budú žiaci II. stupňa hodnotení známkou. 

Po prerokovaní v pedagogickej rade boli o tom informovaní žiaci aj rodičia. 

Na základe nedostatočných výsledkov a odporúčaní CPPP ročník opakuje Tomáš Pokuta z I.A 
triedy. 

Žiak 9. ročníka, Alex  Očkaják,  z dôvodu dlhodobej  absencie na vyučovaní vykoná 

komisionálne skúšky z predmetov MAT,FYZ, CHEM, SJL, BIO, DEJ, GEO, OBN, ANJ, RUJ, INF 

s ohľadom na prospech žiaka rozdelených do dvoch termínov 6. – 10. júla a 24. – 27. augusta 

2020. 

4. Zamestnanci 

V prípade pedagogických zamestnancov zamestnávateľ pristúpil na možnosť zabezpečiť 

vykonávanie práce mimo pracoviska, tzv. Home Office a vydal Vnútorný predpis o úprave 

podmienok práce mimo pracoviska.  

Učitelia i ďalší pedagogickí zamestnanci využívali pri práci z domu prevažne vlastnú 

výpočtovú techniku: počítač, notebook, mobilný telefón, internet. Škola na požiadanie 

poskytla niektorým učiteľom školské notebooky.  Každý, v prípade potreby, mohol prísť do 

školy, po predchádzajúcom dohovore s vedením školy a dodržaní sprísnených hygienických 

nariadení, napr. z dôvodu tlačenia pracovných listov a ich následnému posielaniu žiakom.  

Jednotliví vyučujúci na základe pokynov vedenia školy viedli o priebehu výučby evidenciu 

v podobe mesačnej Správy o priebehu vyučovania, ktoré slúžili ako dôležitý podklad k 

vypracovaniu Správ predmetových komisií a metodických združení o výsledkoch výchovno-

vzdelávacieho procesu v hlavných vzdelávacích oblastiach v jednotlivých triedach. 

Aj pri vykonávaní práce mimo pracoviska viedli pravidelnú evidenciu dochádzky.  

Pedagogickí zamestnanci školského klubu – vychovávateľky -  ako aj členky inkluzívneho 

tímu (asistentky učiteľa, školská špeciálna pedagogička a psychologička) pôsobiaci na škole 

boli  súčasťou „učiteľských tímov“ pripravujúcich komplexné východiská na zabezpečenie 
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vzdelávacích aktivít žiakov počas dištančného vzdelávania. Boli tiež tímovými učiteľmi 

(pomocnými učiteľmi) a podporovali učiteľa, koordinujúceho vzdelávanie žiakov v triede. Boli 

nápomocní pri distribuovaní materiálov pre žiakov. 

Členky inkluzívneho tímu zároveň poskytli značnú podporu a asistenciu učiteľom, žiakom 

a ich zákonným zástupcom pri prispôsobovaní vzdelávacích aktivít individuálnym a 

špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám žiakov. Z vlastnej iniciatívy  zabezpečili 

dostupnosť kompenzačných pomôcok pre žiačku so zdravotným postihnutím a žiaka s 

vývinovými poruchami učenia. Špeciálna pedagogička pravidelne pripravovala pracovné listy 

pre žiakov s marginalizovaných skupín, vyhodnocovala ich a poskytovala spätnú väzbu 

žiakom. 

Po otvorení škôl (od 1. 6. 2020) dve učiteľky a jedna vychovávateľka nenastúpili do školy, 

nakoľko vzhľadom na vek a zdravotný stav boli v rizikovej skupine. Zabezpečovali dištančné 

vzdelávanie pre žiakov, ktorí taktiež nenastúpili do školy a zároveň pripravovali materiály na 

vyučovanie pre zastupujúce učiteľky.  

V prípade nepedagogických zamestnancov nebolo možné pristúpiť na vykonávanie práce 

z domu.  Upratovačky prichádzali na pracovisko podľa potreby a vypracovaného rozpisu 

služieb. Po otvorení škôl (od 1. 6. 2020) jedna upratovačka do práce nenastúpila z dôvodu 

rizikovej skupiny.  Školník bol v práci  a zabezpečoval práce okolo údržby školy a areálu. 

Kuchárky neboli prítomné na pracovisku aj z dôvodu rekonštrukčných prác v priestoroch 

skladu a šatní patriacich ŠJ. Ekonómka školy vykonávala prevažne prácu z domu, nakoľko to 

jej forma práce umožňovala.  

5. Materiálne podmienky 

Väčšina žiakov i učiteľov mala vlastné technické prostriedky potrebné na zabezpečenie 

vzdelávania i keď rôznej kvality – mobily, počítače, internet. Žiakom, ktorí nemali dostatočné 

technické možnosti,  boli na náklady školy distribuované pracovné listy a poznámky 

s výkladom učiva. Časť nákladov štát spätne uhradil. Škola tiež poskytla niektorým 

pedagógom na vyžiadanie notebooky a tablety. Pre pedagogických zamestnancov bolo 

realizované školenie na osvojenie si práce s aplikáciou Cisco Webex  pre online výučbu 

formou videokonferencií.  

6. Vyhodnotenie plnenia cieľov školy 

Všetky ciele a plány obsiahnuté v pláne práce školy sa kvôli zatvoreniu škôl nepodarilo splniť. 

Nezrealizované ostali mnohé súťaže, olympiády, besedy, exkurzie, pravidelné i jednorazové 

aktivity, charitatívne zbierky, výlety, škola v prírode ... .  

Čiastočne sa podarilo naplniť nové ciele, ktoré vyplynuli z mimoriadnej situácie, napr. 

prechod učiteľov a žiakov na online vzdelávanie; samoštúdium učiteľov v oblasti online 

vzdelávania a podporných nástrojov; nové metódy a formy práce, väčšia samostatnosť žiakov 
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7. Silné a slabé stránky 

a) Silné stránky: 

- nové metódy a formy vzdelávania,  

- zdokonalenie v IKT - učitelia, žiaci, rodičia, 

- väčšia zodpovednosť žiakov za vlastné vzdelávanie, 

- zlepšenie etikety mailovej komunikácie, 

- odpadlo včasné ranné stávanie a dochádzanie do školy spojmi, 

- možnosť vlastného rozvrhnutia si práce počas týždňa,  

- blokové vyučovanie, pri ktorom si žiaci I. stupňa dokázali lepšie osvojiť učivo a hneď si ho aj 
precvičili. 

b) Slabé stránky: 

- strata osobného kontaktu so žiakmi, so spolužiakmi, 

- zložitá spätná väzba pri výklade nového učiva a pri oprave nesprávneho riešenia úloh , 

- žiadne,  prípadne slabé technické vybavenie, dostupnosť internetu, 

- slabý dosah na nepracujúcich žiakov, nemožnosť ich donútiť, aby spolupracovali a pracovali, 

- nedostatočná motivácia u niektorých žiakov, 

- niektoré deti odkázané na častú pomoc rodičov, 

- časť rodičov odmietala zastupovať učiteľov, 

- nedostatočné technické zručnosti niektorých rodičov a odmietanie osvojiť si ich, napr. 
prihlásenie sa do EduPage. 

 

8. Zápis do 1. ročníka 

V dňoch 21. a 22. apríla 2020 sa uskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka. Po prvý krát prebehol  

bez prítomnosti budúcich prvákov. Prítomní boli iba rodičia žiakov, ktorí vopred vyplnili 

elektronickú prihlášku dieťaťa do 1. ročníka. Na zápis prichádzali podľa vopred stanoveného 

časového harmonogramu. Doručených bolo 39 prihlášok. Okrem vedenia školy sa na zápise 

zúčastnila aj špeciálna pedagogička školy a školská psychologička. Zodpovedali otázky 

niektorých rodičov, napr. ohľadom odkladu povinnej školskej dochádzky. O odklad požiadali 

štyria rodičia.  Deťom prostredníctvom rodičov bol zaslaný Pamätný list a malý darček. 

Niektorí sa s nimi vyfotili a fotky poslali na mailovu adresu školy.  
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9. Návrhy opatrení 

- zlepšenie digitálnych zručností učiteľov formou školenia, 

- zlepšenie IKT zručností rodičov formou inštruktážnej ponuky zo strany školy na prácu 
v EduPage, prípadne vo webexe, 

- venovať zvýšenú pozornosť IKT zručnostiam žiakov hlavne na vyučovaní informatiky, 

- zaradiť do iŠkVP online vyučovanie (cez webex, prípadne cez inú aplikáciu) ako podpornú 
formu vzdelávania nielen v čase mimoriadneho prerušenia vyučovania, 

- zaradiť do iŠkVP blokové vyučovanie dvakrát ročne po jednom týždni, 

- individuálny prístup ku každému žiakovi, poznať domáce podmienky žiaka, 

- na začiatku budúceho školského roku venovať dlhší čas na zopakovanie a utvrdenie tém 
preberaných počas dištančného vzdelávania,, 

- dobrať neprebraté učivo z predchádzajúceho školského roka (bližšie v zápisniciach PK/MZ). 

 

10. Dokumenty školy vydané počas mimoriadneho prerušenia 

školského vyučovania a v júni po obnovení prevádzky škôl  

* Vnútorný predpis o úprave podmienok práce mimo pracoviska 

* Záverečné hodnotenie v školskom roku 2019/20 

* Pokyny upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu školy a podmienky na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov do konca školského roka 2019/2020 

* Dodatok (Pokyny upravujúce podmienky prevádzky a vnútorného režimu školy a podmienky 

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov do konca školského roka 2019/2020) 

 

Záver 

Správa je súčasťou Správy o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2019/2020. 

 

Vypracovala: Mgr. Alžbeta Ličková 

Malá Ida 30.08. 2020 

 
Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa:_______ 2020 
 


