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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach                               
za školský rok 2020/2021 

Podľa vyhlášky 435 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

z 18. decembra 2020                                                                                                                                              

o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach škôl a školských zariadení 

§ 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 Názov 
zriaďovateľa 

Obec Malá Ida 

 Adresa školy Školská 10, 044 20 Malá Ida Adresa  Hlavná 11, 044 20 Malá Ida 

Telefón 055/6970124 Telefón 055/6970110 

E-mail riaditel.zsmida@gmail.com E-mail malaida@malaida.sk 

www stránka zsmida.edupage.org www stránka www.malaida.sk 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, 
meno, titul 

Telefón Služobný 
mobil 

e-mail 

Riaditeľka  Ličková, Alžbeta, 
Mgr.  

055/6970124 0910146949 riaditel.zsmida@gmail.com 

 Zástupkyňa RŠ Mudra, Ľudmila, 
RNDr. 

055/6970124 0911938727 mudra.zsmida@gmail.com 

Rada školy 

predseda PaedDr. Beáta Kseňáková, od 09.06. 2021 PaedDr.Zuzana Hudecová 

pedagogickí zamestnanci PaedDr. Iveta Milichovská, od 09.06. 2021 PaedDr. Zuzana Hudecová 

  Mgr. Adriána Semanová 

ostatní zamestnanci Renáta Bodnárová, od 09.06. 2021 Ľubomíra Jenčíková 

zástupcovia rodičov Ing. Jana Lopatníková, PhD. 

  Mgr. Miloš Mačinga, od 09.06. 2021 Daniela Potošňáková 

  Mgr. Katarína Kvaková 

  Maroš Biroš, od 09.06. 2021 Bc. Marek Petriľák 

zástupcovia zriaďovateľa Valéria Janočková 

  Juraj Ostrolucký,  od 09.06. 2021 Ľubomír Fabián 

  Helena Timko 

 PaedDr. Beáta Kseňáková, od 09.06. 2021 Magdaléna Vargová 
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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: 284  Počet tried: 16 

Podrobnejšie informácie: 

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

počet tried 2 2 2 2 2 1 2 2 1 16 

počet žiakov 33 35 36 32 41 21 30 35 21 284 

z toho ŠVVP  0  2 2 5 9 7 8 5 5 43 

z toho v ŠKD 32 33 23 21 0 0 0 0 0 109 

§ 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 30.6.2020: súčet 33 / počet dievčat: 16 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: súčet 33 / počet dievčat: 16 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet 2 / počet dievčat: 1 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021 

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

Počet žiakov 0 2 2 0 2 21 25 

  x x x x 1 SOŠ  x 
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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 1 5 3 10 4 - - 1 - 

prijatí 1 5 3 10 2 - - 1 - 

% úspešnosti 100% 100% 100% 100% 50% - - 100% - 

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

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO 
PRV

O/PRI 
DEJ FYZ 

GE

O 

CHE

M 
INF 

MA

T 
NEJ RUJ SJL VLA SPR 

I.A - -  - - - - - - - - - - 1 

I.B - -  - - - - - - - - - - 1 

II.A - - 1,16 - - - - - 1,29 - - 1,53 - 1 

II.B - - 1,06 - - - - - 1,61 - - 1,67 - 1,11 

III.A 1,79 - 1,26 - - - - 1 1,53 - - 1,63 1,16 1 

III.B 1,65 - 1 - - - - 1 1,35 - - 1,47 1,06 1 

IV.A 1,93 - 1,73 - - - - 1 2 - - 2,07 1,73 1,27 

IV.B 1,69 - 1,63 - - - - 1 1,63 - - 1,81 1,81 1 

V.A 2,1 1,85 - 1,5 - 1,8 - 1 1,7 - - 1,7 - 1 

V.B 2 1,81 - 1,19 - 1,76 - 1 1,64 - - 1,86 - 1 

VI.A 2,48 2,24 - 2,14 2,62 2,43 - 1,48 2,52 - - 2,38 - 1,29 

VII.A 1,8 1,8 - 1,67 2,13 1,67 2,07 1,07 2 2,29 1,5 1,87 - 1,07 

VII.B 1,87 1,87 - 2,2 2,27 2,07 2,13 1,07 2 1,57 2 2 - 1 

VIII.

A 
1,76 1,41 - 1,71 1,94 1,59 2 1 2,06 1,82 1,33 1,94 - 1 

VIII.B 2,17 1,67 - 1,83 2,44 1,83 2,44 1 2,44 2,17 1,5 2,39 - 1,06 

IX.A 1,86 1,57 - 1,71 2,1 1,19 1,86 1 2 1,50 1,56 2,05 - 1 

Prospechový priemer školy:               1,67 

Poznámka:  

Vzhľadom na obdobie mimoriadnej situácie  a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením 
COVID-19 a následným prerušením vyučovania žiakov II. stupňa ZŠ  od 26.10. 2020  nebolo možné 
v prvom ani v  druhom polroku školského roku 2020/2021 úplne naplniť ciele všetkých výchovných 
predmetov. Podľa Metodického usmernenia k obsahu a organizácii  výchovno – vzdelávacieho procesu 
žiakov ZŠ počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania vydaného MŠ SR boli výchovné 
predmety integrované do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí. Vzhľadom na tieto zmeny pedagogická 
rada rozhodla o nehodnotení výchovných predmetov (s výnimkou informatickej výchovy, ktorá bola 
klasifikovaná). V klasifikačnom hárku a na vysvedčení sa uviedlo  slovo  „absolvoval/neabsolvoval“, pri 
ktorom bolo možné použiť slovný komentár. Žiaci 1. ročníkov boli podľa metodického usmernenia 
MŠVVaŠ SR hodnotení slovne. 
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Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli 
Prospech 

1,0 
Neprospeli 

Neklasifi- 
kovaní 

Predĺžená klasif. 
v I. polroku   

I.A 17 17 11 0 0 0 

I.B 16 16 7 0 0 0 

II.A 17 17 9 0 0 0 

II.B 18 18 10 0 0 0 

III.A 19 19 9 0 0 0 

III.B 17 17 8 0 0 0 

IV.A 15 15 5 0 0 0 

IV.B 17 17 8 0 0 0 

V.A 20 20 4 0 0 0 

V.B 21 21 11 0 0 0 

VI.A 21 19 4 2 0 3 

VII.A 15 14 4 1 0 1 

VII.B 15 15 3 0 0 1 

VIII.A 17 17 5 0 0 0 

VIII.B 18 18 1 0 0 0 

IX.A 21 21 6 0 0 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zameškané 

hodiny 
Zameškané 

na žiaka 
Ospra-

vedlnené 

Ospra- 
vedlnené  
na žiaka 

Neospra- 
vedlnené 

Neospra- 
vedlnené     
na žiaka 

I.A 17 1523 89,58 1523 89,58 0 0 

I.B 16 1825 114,06 1825 114,06 0 0 

II.A 17 1307 76,88 1307 76,88 0 0 

II.B 18 1673 92,94 1673 92,94 0 0 

III.A 19 986 51,89 986 51,89 0 0 

III.B 17 1442 84,82 1442 84,82 0 0 

IV.A 15 2012 134,13 1606 107,06 406 27,06 

IV.B 17 1777 104,53 1777 104,53 0 0 

V.A 20 952 47,6 952 47,6 0 0 

V.B 21 667 31,76 666 31,76 1 0,05 

VI.A 21 2089 94,95 1483 70,62 606 28,86 

VII.A 15 706 47,07 703 46,87 3 0,20 

VII.B 15 938 62,53 930 62,00 8 0,53 

VIII.A 17 646 38,00 643 37,82 3 0,77 

VIII.B 18 1077 59,83 1061 58,94 16 0,89 

IX.A 21 1371 65,29 1367 65,09 4 0,19 

SPOLU 284 20 991 73,91 19 944 70,23 1 047 3,69 
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Výchovné opatrenia  

Trieda 
Pochvala 

TU 
Pochvala 

RŠ 
Napomenu

- tie TU 
Pokarhanie 

TU 
Pokarhanie 

RŠ 

Znížená 
známka zo 
správania 
na druhý 
stupeň 

Znížená 
známka zo 
správania 

na tretí 
stupeň 

I.A 1 11 0 0 0 0 0 

I.B 1 7 0 0 0 0 0 

II.A 0 9 0 0 0 0 0 

II.B 0 10 0 0 0 0 1 

III.A 0 10 0 0 0 0 0 

III.B 0 8 0 0 0 0 0 

IV.A 0 6 0 0 0 0 2 

IV.B 4 8 0 0 0 0 0 

V.A 5 4 0 0 0 0 0 

V.B 6 9 0 0 0 0 0 

VI.A 16 4 1 0 0 2 3 

VII.A 6 4 6 1 2 0 0 

VII.B 2 3 0 1 0 0 0 

VIII.A 6 5 0 0 0 0 0 

VIII.B 6 1 0 0 0 0 0 

IX.A 13 4 0 0 0 0 0 

SPOLU 68 103 7 2 2 2 6 

 

Výsledky externých meraní 

 
Názov 

 
Počet 
žiakov 

 
Úspešnosť 

v % 

Rozdiel oproti 
národnému 

priemeru v % 

 
Vyučujúci 

TESTOVANIE 5-2020 MAT     

TESTOVANIE 5-2020 SJL     

TESTOVANIE 9/2021MAT     

TESTOVANIE 9/2021 SJL     

* Testovanie 5 a 9/2021 sa v školskom roku z dôvodu pandémie COVID-19 neuskutočnilo. 
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§ 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 33 0 

Bežných tried 14 251 43 

Špeciálnych tried 0 0 0 

Pre nadaných 0 0 0 

Spolu 16 284 43 

§ 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 15 7 0 

DPP 13 4 1 

Znížený úväzok 2(1/TPP; 1/ DPP) 0 1 (z DPP) 

ZPS 0 0 0 

Na dohodu 1 2 0 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

Počet Nekvalifiko- 
vaných 

Kvalifikova- 
ných 

Spolu 

učiteľov 0 22 22 

vychovávateľov 0 4 4 

asistentov učiteľa 0 2 2 

špeciálna pedagogička 0 1 1 

spolu 0 29 29 
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Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda  Predmet Počet hodín 

3A/B; V.A/B INF 6 

VI.A; VII.B; VIII.A OBN 3 

V.A/B DEJ 2 

I.A/B ANJ 2 

VII.A/B; IX.A VYV 3 

   

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

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 7 - 

2.kvalifikačná skúška 5 - 

štúdium školského manažmentu 3 - 

špecializačné inovačné štúdium 12 - 

špecializačné kvalifikačné 10 1  

Aktualizačné vzdelávanie 8 - 

doplňujúce pedagogické 3 - 

vysokoškolské pedagogické 25 - 

vysokoškolské nepedagogické 3 - 

 

V tomto školskom roku pedagogickí zamestnanci školy absolvovali nasledujúce 

vzdelávania: 

» Viac ako peniaze – kontinuálne inovačné vzdelávanie 

Viac ako peniaze je názov vzdelávacieho programu Junior Achievement Slovensko (JASR) a Slovenskej bankovej 

asociácie (SBA). Jeho cieľom je zvýšiť finančnú gramotnosť žiakov základných a stredných škôl a  naučiť ich 

finančne plánovať svoju budúcnosť.  Primárnou cieľovou skupinou projektu sú žiaci 8. a 9. ročníkov základných 

škôl. Sekundárnou cieľovou skupinou sú učitelia, ktorí sa rozhodnú rozšíriť si svoje pedagogické zručnosti o 

oblasť finančnej gramotnosti v rámci akreditovaného kontinuálneho inovačného vzdelávania učiteľov. 

Terciárnou cieľovou skupinou sú rodičia, širšia rodina a známi, s ktorými žiaci diskutujú o svojich školských 

zadaniach a domácich úlohách. 

 

- jednou z odporúčaných priorít MŠVVaŠ pre tento  školský rok bolo zapracovať do ŠkVP Národný 

štandard finančnej gramotnosti a uvádzať ho do praxe. V súvislosti s tým:  

a) 6 pedagógov školy bolo zapojených do vzdelávacieho programu Viac ako peniaze, ktorý bol 

vytvorený v súlade s Národným štandardom finančnej gramotnosti. Ponúkal možnosť  rozšíriť si 

svoje pedagogické zručnosti o oblasť finančnej gramotnosti v rámci kontinuálneho inovačného 
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vzdelávania učiteľov. Certifikát za úspešné absolvovanie tohto vzdelávacieho programu získali: 

RNDr. M. Bobková, Mgr. K. Kolesárová, Mgr. E. Konczová, Mgr. Š. Kudlíková, Mgr. L. Sauerová 

a RNDr. K. Vojkovská. 

b) Ďalších 20 pedagógov absolvovalo v septembri   školenie ku finančnej gramotnosti žiakov. 

 

» MS Teams – zaškolenie pedagógov na jednotnú platformu  

- je centrum pre tímovú spoluprácu v službe Microsoft 365. Spája ľudí, obsah a nástroje na zvýšenie 

angažovanosti a efektivity tímu. Ponúklo nám priestor na online výučbu. Všetci pedagógovia prešli 

základným zaškolením. Cieľom bolo zjednotiť platformu online vyučovania, aby žiaci a rodičia v tom 

nemali zmätok.  

» Certifkát CODiV – pripravení na dištančnú výučbu 

Existuje veľa moderných atraktívnych metód online výučby, ale na ich plnohodnotné využívanie je 

potrebný v prvom rade vyškolený učiteľský zbor. Vzdelávať učiteľov je potrebné koncepčne, aby v 

prípade ďalšej karantény mali potrebné zručnosti na lepšie zvládnutie domácej výučby. Ak má učiteľ 

plnohodnotne učiť prostredníctvom internetu, musí sa "kamarátiť" s informačnými 

technológiami. Portál Zborovňa ponúkol možnosť vyškolenia učiteľov, čo sme aj zrealizovali. Všetci 

učitelia, aj škola ako taká, získali Certifikát CODiv pre dištančnú výučbu. 

» Hravá slovenčina – aktualizačné vzdelávanie 

Certifikát za úspešné absolvovanie aktualizačného vzdelávania Hravá slovenčina získali pani učiteľky 

Mgr. M. Duhančíková, PaedDr. I. Milichovská a Mgr. A.Semanová. 

» Využitie vybraných mobilných aplikácií v edukačnom procese – inovačné 

vzdelávanie 

12 pedagógov školy absolvovalo inovačné vzdelávanie Využitie vybraných mobilných aplikácií v 

edukačnom procese a získalo Certifikát za jeho úspešné absolvovanie:  RNDr. M. Bobková, Mgr. K. 

Kolesárová, Mgr. E. Konczová, Mgr. Š. Kudlíková, Mgr. L. Sauerová a RNDr. K. Vojkovská, Mgr. P. 

Franko, Mgr. A.Semanová, RNDr. M. Jergová, Mgr. T. Takáčová, Mgr. M. Duhančíková, Mgr. A. 

Schmotzerová. 

» Informatika – rozširujúce štúdium 

Mgr. Miroslav Andrássy úspešne absolvoval prvé dva semestre rozširujúceho štúdia na KU 

v Ružomberku v študijnom odbore Informatika.  

» Funkčné vzdelávanie 

Riaditeľka školy, Mgr. A. Ličková a zástupkyňa RŠ, RNDr. Ľudmila Mudra, boli prijaté na Základný 

modul programu funkčného vzdelávania pri MPC v Prešove a absolvovali prvé online prednášky 

v súlade s programom vzdelávania.   

» Adaptačné vzdelávanie  

V júni úspešne ukončila  adaptačné vzdelávanie pani učiteľka Mgr. M. Heskeová (rod. Nosáľová).   
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§ 2. ods. 1 i  Aktivity a prezentácia na verejnosti 

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

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže 
 

Meno žiaka 
 

Trieda 

 

Umiestnenie  Pripravoval 
 

Poznámka 
 OK KK CSK 

OLYMPIÁDY 

Dejepisná 
olympiáda 

Nina Ondrejová VII.A 2. ÚR* 
 Mgr. Martina 

Kubániková 

  

Timotej Spišák VI.A ÚR 
  

  

Biblická 
olympiáda 

Tobiáš Kall,  
Ester S. Sučíková, 
Terézia Lukáčová 

VII.B, 
VI.A, 
VI.A 

3. 
  

Mgr. Martina 
Kubániková 

  

Geografická 
olympiáda 
  

Sára Jakabová IX.A 3.   Mgr. Tatiana 
Takáčová 

  

Tadeáš Palko VII.A ÚR/5.    

Fyzikálna 
olympiáda 

Šarlota Dvořáková IX.A 2.   
RNDr. Mária 
Jergová 

  

Chemická 
olympiáda 
 

Erik Seman IX.A 1. ÚR 
 

RNDr. Mária 
Jergová 
 

  

Patrik Cirbus IX.A 3. ÚR 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
Matematická 
olympiáda 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Martin Šmiga V.B ÚR 
  

RNDr. Marta 
Bobková 

  

Daniela Sinčáková V.A ÚR 
  

RNDr. Katarína 
Vojkovská 

  

Šimon Mačinga V.A ÚR 
  

RNDr. Katarína 
Vojkovská 

  

Jakub Krajňák V.B ÚR 
  

RNDr. Marta 
Bobková 

  

Kristián Bokor VI.A ÚR 
  

RNDr. Katarína 
Vojkovská 

  

Nina Ondrejová VII.A 1. 
  

RNDr. Marta 
Bobková 

  

Tadeáš Palko VII.A 4. 
  

RNDr. Marta 
Bobková 

  

Jakub Mudry VII.B ÚR 
  

RNDr. Marta 
Bobková 

  

Rastislav Varga VII.B ÚR 
  

RNDr. Marta 
Bobková 

  

Martin Barta VIII.A 2. 
  

RNDr. Katarína 
Vojkovská 

  

Petra Babušáková VIII.A ÚR 
  

RNDr. Katarína 
Vojkovská 

  

Erik Seman IX.A 4. 
  

RNDr. Marta 
Bobková 

  

Sára Jakabová IX.A 6. 
  

RNDr. Marta 
Bobková 

  

Vysvetlivky:  
* OK – okresné kolo,  KK – krajské kolo, CK – celoslovenské kolo,   ÚR – úspešný riešiteľ 
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Názov súťaže 
 

Meno žiaka 
 

Trieda 

 

Umiestnenie  Pripravoval 
 

Poznámka 
 OK KK CSK 

SÚŤAŽE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pytagoriáda 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Barbora 
Babušáková 

III.A ÚR   
Mgr. Adriána 
Semanová 

  

Barbora Szántóová III.A ÚR   
Mgr. Adriána 
Semanová 

 

Tobias Jakab IV.B 6.   
PaedDr. Iveta 
Milichovská 

 

Sára 
Andrejaninová 

IV.B ÚR   
PaedDr. Iveta 
Milichovská 

 

Maria Artyukh IV.B ÚR   
PaedDr. Iveta 
Milichovská 

 

Klaudia Jusková V.B ÚR   
RNDr. Marta 
Bobková 

 

Šimon Mačinga V.A ÚR 
  

RNDr. Katarína 
Vojkovská 

  

Jakub Krajňák V.B ÚR 
  

RNDr. Marta 
Bobková 

  

Soňa Semanová V.A ÚR 
  

RNDr. Katarína 
Vojkovská 

  

Kristián Bokor VI.A ÚR 
  

RNDr. Katarína 
Vojkovská 

  

Nina Ondrejová VII.A ÚR 
  

RNDr. Marta 
Bobková 

  

Petra Babušáková 
VIII. 

A 
ÚR 

  
RNDr. Katarína 
Vojkovská 

  

 
Vesmír očami 
detí 
  

Liliana Kubová II.A 2. 
  

Mgr. Andrea 
Schmotzerová 

  

Šimon Vyšnický II.B 
cena 

poroty   
PaedDr. Zuzana 
Hudecová 

  

Vasilisa Artyukh IV.B 1. 
  

PaedDr. Iveta 
Milichovská 

  

Šimon Kondor IV.A 2.   
Mgr. Michaela 
Duhančíková 

  

Policajti v 
našom meste 

Natália 
Girdasovová 

IV.A 3.   
Mgr. Michaela 
Duhančíková 

  

Komenský a 
my - Príbehy 

mostov—naša 
minulosť 

Sára 
Andrejaninová 

IV.B 
  

2. 

 
PaedDr. Iveta 
Milichovská 

  

Natur - Pack kolektívna súťaž IV.B 
  

1. 
PaedDr. Iveta 
Milichovská 

  

Hviezdoslavov 
Kubín 

Tamara 
Daduľáková 

IX.A 1.   
Mgr. Alžbeta 
Ličková 

  

  Darja Mačingová V.A 1.   ---   

  Sára Jenčíková III.A 2.   
Mgr. Adriána 
Semanová 

  

  Timea Majorová VII.A 3.   
Mgr. Lenka 
Sauerová 

  

Vysvetlivky:  
* OK – okresné kolo,  KK – krajské kolo, CK – celoslovenské kolo, ÚR – úspešný riešiteľ 
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Názov súťaže 
 

Meno žiaka 
 

Trieda 

 

Umiestnenie  Pripravoval 
 

Poznámka 
 OK KK CSK 

 

SÚŤAŽE 
 

Medzinárodná 
cena vojvodu    
z Edinburghu- 
DOfE 

Erik Seman IX.A    
PaedDr. Stela 
Barbušová 

Medzinárodné  
ocenenie 

„Zelený svet“-
kategória  
literárna tvorba 

Erik Seman IX.A   1. 
PaedDr. Stela 
Barbušová 

 

iBobor 

Tamara Vargová IV.A   100% 

Ing. Zuzana 
Mondíková 

 

Lucia Potošňáková V.A   100%  

Šimon Szantó V.B   100%  

Michal  Gerenda V.B   100%  

Vysvetlivky:  
* OK – okresné kolo,  KK – krajské kolo, CK – celoslovenské kolo,  * ÚR – úspešný riešiteľ 
 

 

Špeciálne ocenenie 

» Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu- DOfE: Erik SEMAN (IX.A) 

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej 

rodiny. Ide o jeden z programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a 

zamestnanie. Za svoje úsilie sú študenti z rôznych kútov sveta oceňovaní certifikátom, ktorý má 

celosvetovú platnosť a hodnotu. Toto významné ocenenie po splnení mnohých náročných úloh získal aj 

náš žiak IX. ročníka Erik Seman. Garantkou mu bola pani asistentka PaedDr. Stela Barbušová.  

Odovzdávanie cien v októbri 2020 prebiehalo prostredníctvom online prenosu. Na odovzdávaní cien sa 

v priamom prenose zúčastnil člen britskej kráľovskej rodiny princ Edward, bývalý a súčasný veľvyslanec 

Spojeného kráľovstva na Slovensku, desiatky významných slovenských osobností – pani prezidentka SR 

– Z. Čaputová, svetová tenistka D. Hantuchová, vedec Pavol Čekan, šéf Google Slovensko R. Kulich, 

zástupcovia 20 veľkých firiem a organizácií SR a množstvo ďalších významných osobností, ktoré sa 

spojili, aby zagratulovali absolventom DOfE a všetkým učiteľom a dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú 

mladým ľuďom plniť si svoje ciele a sny. V júni 2021si prestížnu cenu prevzal osobne pri slávnostnom 

odovzdávaní v Košiciach. 

 

ZBER PAPIERA 

Medzi významné druhotné suroviny patrí zberový papier, ktorý je možné opätovne spracovať. Aj v 

tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do zberu tejto vzácnej druhotnej suroviny.  

V jesennom a jarnom zbere nazbierali celkovo 12 559,5 kg papiera. 
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Najlepšie triedy: 

1.miesto  V.B   113,5 kg na žiaka 

2.miesto  II.B   112,1 kg na žiaka 

3.miesto  VIII.B   94,6 kg na žiaka 

NAJLEPŠÍ  JEDNOTLIVCI 

1. miesto II.B Šimon Vyšnický 1 474 kg 

2. miesto VIII.B Sofia Kačmárová 1 330 kg 

3. miesto V.B Michal Gerenda 747 kg 

ZBER VRCHNÁKOV Z PET FLIAŠ slúži na liečbu chorých detí 

Niekedy stačí málo, napr. odložiť plastový vrchnák z PET fliaš, aby sme poskytli veľkú pomoc. Výťažok 

z nazbieraných vrchnákov putuje na podporu liečby ťažko chorých detí. Naši žiaci takto dlhodobo 

prispievajú na túto charitatívnu činnosť. V tomto školskom roku sa im podarilo nazbierať 253 151 
kusov  použitých plastových vrchnákov čo je približne 633 kilogramov.  Vrchnáky putovali do 

obce Letničí v okrese Skalica k Marekovi – 10-ročnému chlapcovi s  detskou mozgovou obrnou, 

nádormi v mozgu, ktorý absolvoval niekoľko operácii. Za výťažok z nazbieraných vrchnáčikov, ktorých 

potrebujú 5 tón, aby im ich kamión prišiel odviesť, si môžu dovoliť zaplatiť rehabilitácie v Maďarsku, 

ktoré Marekovi pomáhajú. 

Najlepšie triedy: 

1.miesto  IV.B   4 357,8 ks na žiaka 

2.miesto  VIII.B   1 594,1 ks na žiaka 

3.miesto  I.A   1 271,6 ks na žiaka 

NAJLEPŠÍ  JEDNOTLIVCI 

1.miesto IV.B Sára Andrejaninová 18 400 ks 

2. miesto I.A Liliana Babjáková 16 780 ks 

3.miesto VIII.B Alexandra Jergová 15 000 ks 

 

Počas školského roka zvykli žiaci pripravovať  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, resp. prechodu na dištančné vzdelávanie, hlavne 
žiakov II. stupňa.  Od 26. októbra 2020 do polovice apríla prešli žiaci II. stupňa na dištančnú výučbu a 
od 21.12. 2020 do 8. februára 2021 sa dištančne vzdelávali aj žiaci I. stupňa. Aj po obnovení 
prezenčnej výučby  škola pracovala v obmedzenom režime v súlade s usmerneniami MŠVVaŠ a ÚVZ SR. 
Napriek tejto zložitej situácii sa niektoré aktivity podarilo zrealizovať alebo boli nahradené inými, 
pôvodne neplánovanými aktivitami.  Ťažisko práce bolo hlavne na I. stupni.  
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Uskutočniť sa podarilo: 

* Tradičné podujatia pre obec: 

» Október – Mesiac úcty k starším                                                                                                                                        

- kresby i básne našich žiakov venovaných starkým putovali na  nástenku v obci ako náhrada za 

kultúrny program, ktorý sa  kvôli pandémiu nemohol uskutočniť. 

 » Vianočná akadémia                                                                                                                                                      
– Vianočná nástenka pre obec + Vianočné pozdravy ako náhrada za vianočnú akadémiu,  
ktorá sa  kvôli pandémii nemohla uskutočniť. 

» Deň matiek                                                                                                                                                                           

- kresby i básne našich žiakov venovaných mamičkám zdobili  nástenku v obci ako náhradu za 

kultúrny program, ktorý sa  kvôli pandémiu nemohol uskutočniť. Zároveň všetci žiaci I. stupňa na 

vyučovaní a v ŠKD pripravili pre svoje mamičky malý darček, ktorý im s láskou venovali. 

* Charitatívne zbierky: 

»  Biela pastelka                                                                                                                                                                     
- zbierka pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska, do ktorej sa naša škola pravidelne zapája. 

Tento krát sa  vyzbieralo  190,16 eur.                                                                                                     
Organizátorom zbierky bola Mgr. M.Kubániková (sestra Blažeja). 

» Charitatívna zbierku pre žiaka Valentína Horvátha (IV.A)                                                                                      

- z dôvodu úmrtia mamy. Žiakovi boli zaplatené obedy v ŠJ, vyplatené školské poplatky, zakúpené 

chýbajúce učebné pomôcky a vhodné zimné oblečenie.                                                                                   

Zbierku zorganizovala triedna učiteľka Mgr. Michaela Duhančíková. 

» Charitatívna zbierka školských pomôcok                                                                                                         

-  organizovala  ju už po 11. krát Slovenská katolícka charita. Po prvý raz sa do nej zapojili aj žiaci 

a zamestnanci našej školy. Zbierka sa stretla s veľkým ohlasom.                                                        

Organizátorkami zbierky  boli  Mgr. M. Kubániková (s.Blažeja ) a pani asistentka PaedDr. S. Barbušová.                    

 

» Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?                                                                                               

-     Na celoslovenskú výzvu o možnosti vykonať dobroprajný vianočný čin pre seniorov v domovoch 

dôchodcov z našej základnej školy zareagoval veľký počet darcov. Bolo ich – deväťdesiat!!!  

Organizátorkami a pomocníkmi boli  Mgr. M. Kubániková (s. Blažeja ),  pani asistentka PaedDr. S. 

Barbušovej, pán učiteľ Andrássy a pani Jenčíková.                                                                                                        

» Vianočná pošta  

- s originálnymi kresbami našich žiakov a peknými vinšmi od žiakov i učiteľov putovala 15. 12. 

2020 seniorom do Špecializovaného zariadenia ARCUS a zariadenia pre seniorov v Košiciach 

vďaka Mgr. M. Kubánikovej (s. Blažeja ) a pani asistentke PaedDr. S. Barbušovej. 

                                                                                         

» Charitatívna zbierku pre žiaka Rolanda Vargu (VIII.B)                                                                                      

- z dôvodu úmrtia otca. Vyzbieraná finančná hotovosť bola odovzdaná matke žiaka.                                          

Zbierku zorganizovala triedna učiteľka Mgr. Lenka Sauerová. 
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»Deň narcisov             

-    Naša škola už niekoľko rokov pravidelne organizuje charitatívnu zbierku pre Oddelenie detskej 

onkológie a hematológie Detskej fakultnej nemocnice v Košiciach pri príležitosti Dňa narcisov.  Tento 

rok sme poslali  na účet DFN v Košiciach vyzbieranú sumu 385 eur.                                                                                                                                                                   

* (Ne) Tradičné kultúrne a spoločenské akcie                                                                                            

» Karneval pre žiakov I. stupňa                                                                                                                                        

- Prebehol netradične online formou. V ŠKD IV mu predchádzala  online hodina, počas ktorej  si žiaci 

spoločne, no zároveň každý z vlastnej izby, vyrábal masku. 

» Valentínsky ples pre žiakov II. stupňa                                                                                           

- Tradíciou našej školy je, že ôsmaci organizujú valentínsky ples. Keďže to teraz nebolo možné, vyrobili 

aspoň nádherné plagáty. Ostatní žiaci si ho pripomenuli výrobou Valentínok.                                                                        

» Mikuláš                                                                                                                                                                        

– Napriek pandémii zavítal medzi žiakov I. stupňa Mikuláš a obdaroval ich sladkosťami.                                

» MDD                                                                                                                                                                                      

– v daný deň si každá trieda pripravila vlastný program, nakoľko nebolo možné organizovať 

spoločnú aktivitu                                                                                                                                                

» Žiaci v ŠKD si tiež zorganizovali Deň otcov, Šarkaniádu a Olympijský deň 

* Podujatia zamerané na zdravý spôsob života a ekológiu:                                                                       

»  Európsky týždeň mobility (16. – 20.09. 2020) 

»  Týždeň zdravej výživy (14. - 18.10. 2020)                                                                                                                      

»  Deň jabĺčka (21. 10. 2020)                                                                                                                                                       

»  Európsky týždeň redukcie odpadu (EWWR) (21. – 29.  11. 2020)                                                                                  

» Svetový deň vody (22.03. 2021)                                                                                                                                           

» Deň Zeme (22.04. 2021)                                                                                                                                          

» Olympijský deň II. stupeň  - v spolupráci s Olympijským klubom v Košiciach                                                                                                  

»  Žiaci I.B pod vedením pána učiteľa Mgr. Petra Fedora obnovili kŕmidlá pre vtáčiky, ktoré rozvešali 

v areáli školy.                                                                                                                                                                          

» Žiaci II. stupňa sa aj popri náročnom učení z domu starali nielen o vlastné zvieratká, ale aj lesné 

zvieratá:                                                                                                                                                                                      

-Vyrábali kŕmidlá pre vtáčikov a rozvešali ich či už pri dome, alebo aj pri lese. 

-Kŕmili vlastných miláčikov a chodili s nimi von. 

-Chodili do lesa prikrmovať lesnú zver.                                                                                                                                        

» V každej triede sme separovali papier a plasty.                                                                                                                    
» V polytechnickej učebni sa nachádza zberná nádoba na použité batérie.                                                                    

»  Zber papiera a PET vrchnákov  (október/máj)   

* Iné aktivity: 

» Európsky deň jazykov (september 2020)                                                                                                         

» Svetový deň pozdravu (21.11. 2020)                                                                                                                                      

» Súťaž v stavaní snehuliakov s online hlasovaním   (február 2021)                                                                                                                         

» Deň komplimentov (24.01. 2021)                                                                                                                               
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» Veda bez hraníc (november 2020)                                                                                                                                      

» Škola v prírode  (28. 9. až 2. 10. 2020)                                                                                                                                                                     

-Absolvovali  ju v  náhradnom termíne bývalí štvrtáci, aktuálne už piataci s novými triednym učiteľkami 

(Ing. Mondíková a Ing. Tomčová) i pani učiteľkou Mgr. M. Nosáľovou - Heskeovou vo Vysokých Tatrách. 

Okrem učenia si prešli aj zážitkovými aktivitami v programoch ako bol Deň európskych jazykov či 

finančná gramotnosť. Krátke vychádzky boli kombinované s dlhšími túrami, napríklad na Skalnaté 

pleso. Navštívili tiež prírodovedné múzeum a  absolvovali plavecký kurz.   

» Vydávanie školského časopisu Štvorlístok  - online forma                                                                                                                     

- Členovia redakčnej rady školského časopisu okrem online vydaní časopisu uskutočnili aj anonymný 

elektronický  dotazníkový prieskum. Zaujímali ich názory respondentov na online vzdelávanie.     

Zodpovednými redaktorkami zo strany pedagógov boli PaedDr. S. Barbušová a Mgr. M. Kubániková.                                               

* Akcie v spolupráci s Rodičovskou radou: 

» Mikuláš a MDD                                                                                                                                                                   

- rodičovská rada zabezpečila pre žiakov mikulášske balíčky a sladkosti pri príležitosti MDD,                                     

- iné aktivity nebolo možné zrealizovať .                                                                                            

* Naša škola je z poverenia OÚ Košice organizátorom okresných kôl týchto 

súťaží: 

» Šaliansky Maťko (súťaž v umeleckom prednese slovenských povestí) – neuskutočnila sa celoplošne 
z dôvodu pandémie Covid - 19 

» Slávik Slovenska (súťaž v ľudovom speve) – termín bol presunutý na jeseň 2021 

» Hviezdoslavov Kubín (súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy)- súťaž prebehla v náhradných 

termínoch. Okresné kolo sme zorganizovali 2. júna dištančnou formou, t.j. zaslaním videonahrávky 

prednesu jednotlivých súťažiacich. Odborná porota si v stanovenom termíne na našej škole vypočula 

jednotlivé prednesy a rozhodla o víťazoch a postupujúcich do krajského kola. Takáto forma organizácie 

bola veľmi náročná na organizáciu a technické vybavenie a zručnosti tak súťažiacich, ako aj pedagógov 

a odbornú porotu. Spoločným úsilím viacerých zainteresovaných sa podarilo úspešne naplniť ciele 

súťaže.  

Programy náučno – vedomostného charakteru 

» Viac ako peniaze: finančný program (VaP) pre žiakov II. stupňa 
Tento program rozvíja schopnosti žiakov orientovať sa vo sfére peňazí, chápať potrebu zabezpečenia 

peňazí pre uspokojovanie životných potrieb, prijímať finančné rozhodnutia a finančnú zodpovednosť, 

hospodáriť s peniazmi v každodennom živote. Využíva vzdelávacie zážitkové aktivity buď priamo na 

vyučovacom procese alebo online. Je to celoročný vzdelávací program zameraný na finančnú 

gramotnosť. Program odborne zastrešovli pani učiteľky: RNDr. M. Bobková, Mgr. K. Kolesárová, Mgr. E. 

Konczová, Mgr. Š. Kudlíková, Mgr. L. Sauerová, RNDr. K. Vojkovská.  

» Informatika s Emilom:  program pre žiakov 3. a 4. ročníka                                                                                                        
Emil je unikátna metóda vyučovania informatiky v škole – odmala, pre každého chlapca a každé dievča, 

pre radosť z objavov. Rozvíja: 

 moderné informatické myslenie, 

 kritické a analytické uvažovanie, 
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 programovanie ako nový nástroj na poznávanie, učenie sa a tvorbu. 

Vyrastá z medzinárodných skúseností s vyučovaním informatiky a moderných teórií učenia sa, zároveň 

tiež v plnej miere napĺňa požiadavky súčasného inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu. Emil 

mení informatiku z používania počítača na novú formu bádania, riešenia problémov a spolupráce 

medzi predmetmi. Informatika s Emilom učí žiakov, ako zodpovedne žiť a pracovať v digitálnom 

prostredí, ako poznávať a meniť svet. 

Program zastrešoval  a realizoval  so žiakmi 3. ročníkov  Mgr. Peter Franko.  

 

» Kozmix:  vzdelávací portál  pre žiakov I. stupňa (+ učiteľov a rodičov) 
Kozmix je brána do sveta digitálneho vzdelávania pre žiakov 1. stupňa základnej školy a ich učiteľov. Je 

jednoducho prístupný z počítača, tabletu či zo smartfónu. KOZMIX predstavuje zábavnú formu 

vzdelávania, ktoré je moderné a efektívne. Je aj vhodným doplnkom domáceho učenia.  Portál ponúka 

11 predmetov spracovaných ako 500 lekcií a 2 000 animácií a interaktívnych cvičení, a to všetko 

v súlade so Štátnym vzdelávacím programom.   

Program so svojimi žiakmi využívali   Mgr. Peter Franko (III.B) a Mgr. Peter Fedor (I.B).  

 

» I ́mO: vzdelávací program (využívaný pre žiakov s poruchami učenia)                        
Jeho cieľom je ľahšie a rýchlejšie sa učiť. Online hra I’mO výborne pomáha deťom MŠ i ZŠ. Získavajú v 

nej návyky pre samostatné a efektívne učenie sa. Precvičujú si techniky, ako čítanie a počúvanie s 

porozumením, tvorenie i dedukciu. Výrazne sa zlepšujú v sústredení, predstavivosti, priestorovom 

videní, komunikácii a kreativite. Lepšie pracujú s pamäťou, asociáciami a rôznym typom informácií v 

každom predmete. Dokážu si viacej odvodiť a rýchlejšie reagovať. Výborné výsledky majú aj deti s 

poruchami učenia a správania (ako napr. Dyslexia, Dysgrafia, Dysortografia, ADHD, ADD, Aspergerov 

syndróm) a taktiež deti sociálne znevýhodnené. Preto tento  program využívali  členky inkluzívneho 

tímu – špeciálna pedagogička Mgr. Ivana Lukáč a školská psychologička Mgr. Miriama Jakubovská. 

§ 2. ods. 1 j Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Projekty 

V školskom roku 2020 – 2021 bola naša škola zapojená do týchto projektov: 

 

» Podpora inkluzívneho vzdelávania                                                                                            
- Členky inkluzívneho tímu (školská psychologička, špeciálna pedagogička a dve asistentky učiteľa) sa 

pravidelne intenzívne venovali práci so žiakmi so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami        

(ŠVVP). V tomto školskom roku sme mali na škole 43 žiakov s IVVP. Realizácia projektu sa začala  

1.9.2018 a ukončený bol k 31.08. 2021. Plynule naň však nadväzuje nový projekt Pomáhajúce profesie 

v edukácii detí a žiakov II, a to od  01.09. 2021 do 31.08. 2022. 

 

» Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 
kompetencie žiakov 
- Projekt mal/má za cieľ zvýšiť kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu s cieľom zlepšiť študijné 

výsledky žiakov v oblasti matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti. Zameriava sa 

predovšetkým  na mimoškolské aktivity realizované formou krúžkov. Projekt sa začal 01.07. 2019 a mal 

trvať do 30.06. 2021. Vzhľadom na nemožnosť naplnenia celého programu kvôli COVID-u 19, bol 

predĺžený do konca februára 2022.  
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» Čítame radi 1: rozvojový projekt na podporu čitateľskej gramotnosti                         - 

- Koncom roka 2020 zverejnilo MŠVVaŠ výzvu k projektu na podporu čitateľskej gramotnosti.  Boli sme 

úspešní a získali sme 800 eur na zakúpenie kníh do školskej knižnice.  

» Spolu múdrejší: program na zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní  
- Program MŠVVaŠ Spolu múdrejší bol určený na podporu škôl, ktoré prostredníctvom kvalitného a 

dostupného doučovania svojich žiakov, ohrozených školským neúspechom, alebo žiakom, ktorí 

potrebujú pomoc s učivom, vytvárajú podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v 

mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu. Cieľom výzvy bolo podporiť projekty zamerané na 

vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu 

rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov. Keďže aj na našej škole máme 

takýchto  žiakov, zapojili sme sa do výzvy a boli sme úspešní.  

Do projektu sa zapojili štyria pedagógovia I. stupňa – Mgr. P. Fedor (I.B), Mgr. P. Franko (III.B), Mgr. A. 

Semanová (III.A) a Mgr. M. Duhančíková (IV.A). Ohlasy naň boli veľmi pozitívne tak u učiteľov, ako aj u 

zapojených  detí a ich rodičov. Ciele projektu boli naplnené, čo sa odzrkadlilo na koncoročných 

výsledkoch a hodnotení žiakov. Žiaden žiak ročník neopakoval a u všetkých nastalo zlepšenie vo 

výsledkoch práce.  Žiaci a rodičia si želali, aby projekt pokračoval aj v budúcom školskom roku.  

 

 » Modernejšia škola: projekt zameraný na inovatívne prístupy priestorových riešení 

a výučby v ZŠ a SŠ                                                                                                                                        

-  V tomto projekte sme neboli medzi  úspešnými uchádzačmi.                                                                                                                             

* VÝSKUMNÉ PROJEKTY 

Naša škola bola v tomto školskom roku vybraná do dvoch medzinárodných výskumných 

projektov: 

» I ́CCS 2022: výskumný projekt,  

ktorý skúma občianske vzdelávanie žiakov a občiansku výchovu žiakov v škole. Uskutočňuje sa pod 

záštitou IEA (International Evaluation of Educational Achievement) – Medzinárodnej asociácie pre 

hodnotenie výsledkov vzdelávania. Meranie prebieha v 25 vzdelávacích systémoch po celom svete. 

Naša škola bola medzinárodným centrom IEA vybraná do vzorky 36 škôl pilotného merania. Cieľovou 

skupinou sú žiaci 8. ročníka ZŠ.  Účelom štúdie je preskúmať, ako sú mladí ľudia pripravení a následne 

schopní vykonávať svoje úlohy občanov. Zároveň budú požiadaní o vyplnenie dotazníka aj učitelia 8. 

ročníkov a riaditeľ. Výsledky budú zverejnené iba za celé Slovensko, nie za jednotlivých žiakov či 

učiteľov. 

» PIRLS 2021:  výskumný projekt, 

(Progress in International Reading Literacy Study) je zameraný na monitorovanie úrovne čitateľskej 

gramotnosti žiakov 4. ročníka základných škôl. Uskutočňuje sa pod záštitou IEA (International 

Association for the Evaluation of Educational Achievement) – Medzinárodnej asociácie pre hodnotenie 

výsledkov vzdelávania. Meranie prebieha v približne 60-tich vzdelávacích systémoch po celom svete. 

Štvrtý ročník ZŠ bol vybraný na základe toho, že žiaci sa v tomto veku prestávajú učiť čítať a začínajú sa 

učiť čítaním. Zvládnutie techniky čítania na konci prvého stupňa ZŠ je teda dôležitým faktorom v ich 

ďalšom vzdelávaní. Účasť žiakov našej školy na tomto medzinárodnom prieskume môže dotvoriť obraz 
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úrovne slovenského vzdelávania, identifikovať možné problémy, a tým naviesť k ich riešeniu. Cieľom 

projektu nie je hodnotiť jednotlivých žiakov ani školy, ale vzdelávací systém ako celok. 

 

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

škole 

V šk. roku 2020/2021 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 2020/2021 výučba prebiehala v 15 kmeňových a 5 odborných učebniach (PC1-učebňa 

informatiky, PC2 - učebňa informatiky, biochémia, polytechnická učebňa, cvičná kuchynka). 

Z kapacitných dôvodov sme do učebne biochémie museli umiestniť šestnástu kmeňovú triedu.  

Čo sa zrealizovalo v školskom roku 2020/2021: 

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

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

(vybudovanie nového vchodu do miestnosti z chodby, rekonštrukcia elektroinštalácie, hygienická 

maľba + omietky, pokládka novej podlahy, výmena radiátorov a osvetlenia) a šatne v školskej 

telocvični. Rekonštrukcia bola hradená z rozpočtu obce Malá Ida. Obecné zastupiteľstvo vyčlenilo 

a schválilo škole sumu  20 000 eur na rekonštrukčné práce. 

» V auguste 2020 boli v spolupráci rodičia – učitelia- nepedagogickí zamestnanci vymaľované 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.  Umývadlá, ktoré boli 

v zlom stave (poškodené, prasknuté...) boli vymenené aj v ďalších piatich triedach. 

» V niektorých triedach boli nefunkčné, staré, poškodené žalúzie. Tie boli nahradené novými. Tiež boli 

opravené poškodené alebo doplnené  chýbajúce žalúzia vo viacerých triedach.  

 

»V hlavnom pavilóne boli rekonštruované elektrorozvody vo všetkých kancelárskych miestnostiach, 

nakoľko pôvodné už kapacitne nestačili súčasným požiadavkám a potrebám a spôsobovali časté 

výpadky elektriny. 

 

» V dvoch učebniach bolo vymenené osvetlenie. Pôvodné lampy boli nahradené modernými , a hlavne 

vysoko úspornými, LED panelmi.  

 

» Svojpomocne bol zrekonštruovaný ďalší kabinet v II. pavilóne na prízemí (maľba, podlaha, elektrina, 

internet, osvetlenie) a zakúpený bol nový nábytok.  

 

» Svojpomocne bolo privedené káblové pripojenie na internet do I., II. a III. pavilónu, nakoľko wifi 

pripojenie je nedostatočné.  
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» V priebehu roka sa do kabinetov zakúpili nové učebné pomôcky. Tiež sa doplnil knižničný fond. 

 » Na jar 2021 sa uskutočnila nová kvetinová výsadba a úprava zelene v areáli školy.  

» Digitalizácia škôl s prispením finančných prostriedkov MŠVVaŠ 

-  MŠVVaŠ vyčlenilo na digitalizáciu škôl finančné prostriedky v závislosti od počtu žiakov. Našej škole 

bol priznaný príspevok 2 000 eur. Za dané peniaze sme pre školu zakúpili web kamery a mikrofóny; 

tablety, tlačiareň a notebook.  

 

» Z projektu Čítame radi sme pre školu získali finančné prostriedky vo výške 800 eur na zakúpenie kníh 

do školskej knižnice.  

» Z projektu Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky 

a kompetencie žiakov  sme pre školu získali: - digitálny fotoaparát, - interaktívny set (interaktívna 

tabuľa + dataprojektor), - 20 počítačov, - 8 notebookov, - knihy do školskej knižnice v hodnote cca 1000 

eur, - stoly do počítačovej miestnosti, - flipchartovú tabuľu,- prenosnú tabuľu popisovateľnú, 

magnetickú + 4 tablety. 

 » Nedostatočná kapacita učební si vyžiadala výstavbu nového pavilónu minimálne s tromi triedami. 

Vďaka neúnavnej snahe pani starostky PaedDr. Jany Kallovej a ochote poslancov OZ v Malej Ide sa 

podarilo získať finančné prostriedky na jeho výstavbu, pričom z rozpočtu obce Malá Ida bol schválený 

finančný príspevok vo výške 170 000 eur. V máji 2021 sa začalo s jeho výstavbou v areáli školy.  

HYGIENICKÉ OPATRENIA PROTI COVIDU – MATERIÁLNE ZABEZPEČENIE 

» Uzatvorili sme rámcovú zmluvu so spoločnosťou HygArt s.r.o., ktorá nám v rámci programu Čisté ruky 

dodala do každej triedy zásobníky na tekuté sprejové mydlo s antibakteriálnym účinkom a papierové 

utierky + do toaliet aj zásobníky na toaletný papier. Tieto sú pravidelne dopĺňané.  

» Dodatočne škola objednala do každého pavilónu bezdotykový zásobník na dezinfekciu rúk vo 

vstupnej chodbe, ktorý sa využíva hlavne pri tzv. rannom filtri.  

» Od spoločnosti HygArt sme tiež zakúpili mobilný  germicidný žiarič PROLUX - nepriamo vyžarujúci za 

prítomnosti ľudí. (Germicídne žiariče sú vysoko kvalitné prístroje, ktoré sú určené na priame alebo nepriame 

ožarovanie a ničenie mikroorganizmov vo vzduchu. Patria k najúčinnejším spôsobom dezinfekcie vzduchu. 

Dezinfikujú vzduch od rôznych mikroorganizmov ako sú baktérie, vírusy a prvoky pomocou UVC žiarenia, ktoré 

účinne ničí mikroorganizmy a spôsobuje fotochemický rozpad ich DNA.) Výrobok môže byť v plnej prevádzke 

aj v prítomnosti ľudí, pretože nemá nežiaduce účinky a vplyv na ľudský organizmus. Naopak, využíva sa 

na likvidáciu mikroorganizmov v miestnosti, kde je viacej ľudí. Aktuálne je pravidelne využívaný 

v školskej jedálni v čase vydávania obedov a v zborovni počas porád. 

» Zakúpili sme tiež šesť kusov ultrazvukových zvlhčovačov vzduchu na dezinfekciu priestorov 

zahmlievaním ultrazvukovým fogovačom. Pomocou tohto zariadenia  sa vytvorí s použitím NanoSilver 

Desinfekt suchá hmla, ktorá v krátkom čase zlikviduje všetky baktérie, vírusy a zápach. NanoSilver 

Desinfekt je ekologicky nezávadný dezinfekčný produkt, ktorého vysoké ORP v priebehu niekoľkých 

minút ničí všetky baktérie, vírusy, plesne aj ostatné mikroorganizmy. Účinnými látkami sú aktívny chlór 

a polymér striebra. 



 Základná škola. Školská 10, 044 20 Malá Ida 
 

20 

Zariadenie je ľahko prenosné. Pravidelne minimálne jeden krát denne sa ním dezinfikujú priestory tried 

a kancelárií.  

» Pre zamestnancov školy sme opakovane zakúpili: 

- ochranné rúška (jednorazové i  látkové) +ochranné štíty +  respirátory FFP 2                                                                
- vinylové (latexové) rukavice                                                                                                                                                   
- antibakteriálne gély                                                                                                                                                                
- antibakteriálne čistiace obrúsky                                                                                                                                        
- papierové obrúsky (rodinné balenie) do triedy 

Potreby a plány: 

V interiéri sa žiada/plánuje do budúcnosti: 

» Nedostatočná kapacita učební si vyžiadala výstavbu nového pavilónu s tromi triedami, ktoré bude 
potrebné vybaviť zariadením (lavice, stoličky, skrinky, tabuľa....). 

» Zabezpečiť internetové pripojenie pomocou optického kábla. 

» 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. 

» Potrebná je výmena starého pôvodného nábytku v niektorých triedach (I.stupeň). 

» Chýbajú vlastné priestory pre školský klub, ktorý je v kmeňových triedach. 

» 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 a na chodbách je potrebné zabezpečiť hygienickú maľbu a dokončiť výmenu umývadiel.  

» Potrebné je zamýšľať sa nad výmenou radiátorov (majú 50 rokov) a  kotlov. Dva kotly na konci 
vykurovacej sezóny vypadli.  

» Potrebné je pokračovať v rekonštrukcii kabinetov, ktoré sú v nevyhovujúcom stave – vymaľovanie, 
dlážka, zariadenie...). 

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

» Žiaduce je zateplenie všetkých pavilónov.  

» Žiaduca je postupná výmena svietidiel v triedach a ich náhrada za šetrnejšie led osvetlenie. 

 

V exteriéri školy sa žiada/plánuje do budúcnosti: 

» uzavrieť areál školy (oplotenie, vstupná brána),     
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 » zrekonštruovať  prístupové chodníky medzi pavilónmi,                                                                                                                                          

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

» obnoviť školský ovocný sad,  

» zabezpečiť výrub stromov, ktoré ohrozujú bezpečnosť ľudí a budov, 

» 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,  

» doplnenie športových prvkov na školskom ihrisku... 

 

§ 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 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.  

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,                                                                                                                                           

» naďalej je potrebné zlepšovať IKT zručnosti  žiakov i pedagogických  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 jednotne postupovať,  
          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 

- prehlbovať   IKT zručnosti žiakov i pedagogických  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 2020/2021:   

 

 

§ 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:                                                                                                                                                             

  Gym. 
8.roč 

Gym. 
4.roč 

Gym. 
5.roč 

SOŠ SPŠ HA SZŠ OA OU 

prihlásení 1 5 3 10 4 - - 1 - 

prijatí 1 5 3 10 2 - - 1 - 

% úspešnosti 100% 100% 100% 100% 50% - - 100% - 
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* krúžkov organizovaných školou,                                                                                                                                        

* 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. 

 

Kvôli epidemiologickej situácii v krajine bola rozhodnutím MŠVVaŠ SR od 26.10. 2020 pozastavená 

krúžková činnosť na školách, činnosť školskej knižnice ako aj činnosť ZUŠ v Medzeve. Od 26. októbra 

2020 do polovice apríla prešli žiaci II. stupňa na dištančnú výučbu a od 21.12. 2020 do 8. februára 2021 

sa dištančne vzdelávali aj žiaci I. stupňa. Ani po obnovení prezenčnej výučby nebolo možné viesť 

krúžkovú činnosť a  ZUŠ fungovala v obmedzenom režime.   

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

a rodičom 

Spolupráca školy s rodičmi 

Škola počas celého roka spolupracovala s Rodičovskou radou. Tradičný školský ples sa kvôli 

nepriaznivej pandemickej situácii nemohol uskutočniť. Rodičia zabezpečili sladkú Mikulášsku nádielku 

pre žiakov a sladkú odmenu pri príležitosti MDD. Poďakovanie rodičovskej rade patrí tiež za príspevok 

na zabezpečenie hygienických potrieb v súvislosti s hygienickými opatreniami proti Covidu, príspevok 

na učebnice a zakúpenie lôpt do telocvične. Ich ústretovosť 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. 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. Nové voľby do RŠ sa uskutočnili 28. apríla 2021. Ustanovujúce 

zasadnutie sa uskutočnilo 9. júna 2021. Za predsedníčku novej Rady školy bolo zvolená PaedDr. Zuzana 

Hudecová.  

Spolupráca školy a verejnosti 

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

začalo s výstavbou nového pavilónu s troma učebňami. Škola sa tak vyhne hroziacej dvojzmennej 

prevádzke v dôsledku rastúceho počtu žiakov spôsobeného výstavbou satelitných sídlisk v Malej Ide 

i v okolitých obciach.  Obec tiež prispela na rekonštrukciu vnútorných priestorov školy (počítačová 

učebňa, miestnosť pre ekonómku, šatne v telocvični. Poďakovanie patrí pani starostke PaedDr. Jane 

Kallovej ako aj poslancom obecného zastupiteľstva. Škola spolupracuje aj s obecnými úradmi 

spádových obcí Šemša, Hodkovce, Nováčany, Bukovec.; s MŠ Malá Ida, Átriom klubom Košice, ZUŠ 

Medzev, CPPPaP Košice – okolie....   
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Záver 

Vypracovala 
Malá Ida 10.10. 2021 
Mgr. Alžbeta Ličková .................................................................... 
riaditeľka školy 
 
Správa bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 11.10. 2021 
 
 
 
 
 
Vyjadrenie rady školy 

Rada školy vyjadruje kladné stanovisko k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, a jej 

výsledkoch za školský rok 2020/2021. 

 
Malá Ida 15.10.  2021 
PaedDr. Zuzana Hudecová:    .................................................... 
predsedníčka Rady školy  
pri ZŠ Malá Ida 

 
 
 
 
 
Schválenie zriaďovateľom školy 

Obec Malá Ida  ako zriaďovateľ Základnej školy, Školská 10, Malá Ida schvaľuje Správu o 

výchovnovzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení za 

školský rok 2020/2021. 

 
Malá Ida 29.10.  2021 
PaedDr. Jana Kallová:     .................................................. 
starostka obce Malá Ida 

 
 
 


