
 

 

 

 



Východiská a podklady: 

 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a   obsahu správ o 

výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení 

2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z. 

3. Plán práce Základnej školy na školský rok 2021/2022 

4. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Turčianske Kľačany  

5. Vyhodnotenie činnosti pedagogickej rady ZŠ Turčianske Kľačany 

6. Ďalšie podklady a školské materiály 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 2. ods. 1 a,b  

Základné identifikačné údaje o škole: 

 

Názov školy:   Základná škola 

Adresa školy:    Turčianske Kľačany 210, 038 61 

Telefónne číslo:  043/4 220 151 

E-mailová adresa školy: skolaklacany@skolaklacany.sk 

 

Zriaďovateľ školy:  Obec Turčianske Kľačany 179, 038 61 

    043/428 14 89 

 

Vedúci zamestnanci školy:   

Mgr. Lívia Šimková, riaditeľka školy  

Andrea Hirschnerová, vedúca školskej jedálne 

         

Externí pedagogickí zamestnanci školy: Mgr. Peter Both– učiteľ NVK 

      Mgr.  Tatiana Beňuchová – učiteľ NVE 

      Ing. Milan Markovič, učiteľ IV 

 

 

Nepedagogickí zamestnanci školy:  p. Zuzana Kubisová - kuchárka  

      p. Miroslava Butkajová -  upratovačka 

 

 

§ 2. ods. 1c:  

Údaje o činnosti Rady školy 
 

Rada školy pri Základnej škole Turčianske Kľačany je zriadená podľa § 24 zákona NR 

SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a § 9 ods.1 Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 

291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej 

samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.  

Rada školy bola zriadená dňom 7. 12. 2021, kedy bola zriaďovateľom podpísaná 

zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia rady školy, konaného dňa 7. 12. 2021. Jej funkčné 

obdobie končí dňom 7.  12. 2025. Plán práce RŠ bol predložený, schválený a aj splnený. Rada 

školy bola na všetkých zasadnutiach uznášaniaschopná.  

 



Členovia Rady školy od: 

1. Dvaja zvolení zástupcovia rodičov: Ing. Zuzana Hlinková, Lucia Šimková 

2. Dvaja zvolení zástupcovia pedagogických zamestnancov: Mgr. Lucia Purdová 

(predseda RŠ od 7.12.2021), Mgr. Renáta Lepetová 

3. Jeden zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov: Miroslava Butkajová  

4. Dvaja delegovaní zástupcovia zriaďovateľa: Dušan Piták, Lenka Husáková 

 

Rada školy v školskom roku 2021/2022 zasadala v nasledovných termínoch : 

1. zasadnutie: 7. 12. 2021  

Uznesenia: Rada školy odporúčala zriaďovateľovi:  

- Schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno – vzdelávacej činnosti za šk. 

rok 2020/2021. 

- Doplniť VZN č.01/2020  o príspevku na chod ŠKD. 

- Vypracovať internú smernicu pre pedagogických zamestnancov na príjem financií od 

rodičov žiakov. 

- Zvážiť zakomponovanie Dotácie na dopravu pre deti dochádzajúce zo susednej obce 

Lipovec do VZN obce. 

- Zvážiť elektronické platby za ŠKD v novom roku 2022. 

- Dokladať príjmový dokument z OÚ k rukám riaditeľky o skutočne prijatých 

produktoch do ZŠ (kancelárske a čistiace potreby, a to počet a cena) a službách 

(údržba výpočtovej techniky). 

 

2. zasadnutie: 3.3. 2022 

Uznesenia: Rada školy odporúčala zriaďovateľovi:  

- Vypracovať internú smernicu pre pedagogických zamestnancov na príjem financií 

od rodičov žiakov. 

- Zvážiť znížený príspevok na chod ŠKD za mesiac február 2022. 

- Vyriešiť nezrovnalosti s platbou za stravu s vedúcou školskej jedálne. 

- Predložiť na obecnom zastupiteľstve informácie o plánovaných zmenách v oblasti 

vzdelávania, prípadne prizvať na zastupiteľstvo pani riaditeľku. 

- Poskytnúť finančné prostriedky na testovanie žiakov 4. ročníka – KOMPARO. 

 

3.   zasadnutie: 14.6. 2022 

Uznesenia: Rada školy odporúčala zriaďovateľovi:  



- Pozvať pani riaditeľku na Obecné zastupiteľstvo, ktoré sa bude konať v júli 2022 

aby podala informácie o plánovaných zmenách v oblasti vzdelávania, potreby 

vytvorenia 5. ročníka v priestoroch školy. 

 

§ 2. ods. 1c:  

Správa o činnosti pedagogickej rady v školskom roku 2021/2022 

Náplň pedagogických rád: 

1. Oboznámenie sa s cieľom a programom, schválenie programu pedagogickej rady 

2. Kontrola uznesení 

3. Hodnotenie prospechu a správania 

4. Hodnotenie dochádzky žiakov základnej školy 

5. Hodnotenie individuálne začlenených žiakov 

6. Diskusia 

7. Rôzne 

8. Uznesenie 

9. Záver 

 

Harmonogram pedagogických rád v školskom roku 2021/2022 

 

I. polrok 

 

26. august 2021 – vstupná pedagogická rada 

Rokované témy: 

1. Privítanie, zapisovateľ a overovatelia 

2. Štatút školy  

3. Školský vzdelávací program  

4. Organizačný poriadok školy  

5.  Pracovný poriadok školy          

6. Vyhodnocovacia správa z uplynulého školského roku 

7. Plán práce, Plán vnútroškolskej kontroly na školský rok 2021/2022, Vnútorný 

poriadok 

8. Rozvrhy hodín pre jednotlivé triedy a pracovné úväzky pre jednotlivých vyučujúcich  

9. Počet tried a počet žiakov v školskom roku 2021/2022 



10. Metodické združenie 

11. Spôsob hodnotenia v školskom roku 2021/2022 

12. Aktualizačné vzdelávanie 

13. Informácie o ďalšom vzdelávaní pedagógov 

14. Tematické výchovno- vzdelávacie plány na školský rok 2021/2022 

15. Návrh na individuálne začlenenie žiakov v školskom roku 2021/2022 

16. Krúžková a iná mimoškolská činnosť v školskom roku 2021/2022 

17. ŠKD 

18. Rada školy, voľba zástupcu pedagogických zamestnancov a zástupcu 

nepedagogických zamestnancov 

19. Iné:     - Sprievodca šk. rokom 2021/2022            -Ekoalarm 

       20. Diskusia 

       21. Uznesenia 

22.  Záver 

Uznesenia 

Informovať žiakov o  Vnútornom poriadku školy pre školský rok 2021/2022, rovnako tak 

o pokynoch vyplývajúcich z BOZP. 

       Termín:  2. 9. 2021   zodpovední: jednotliví triedni učitelia 

 

Zrealizovať úvodné triedne rodičovské stretnutie všetkých ročníkov v termíne 2. 

septembra 2021. 

      Termín:  2. 9. 2021   zodpovední: jednotliví triedni učitelia 

 

Priebežne sledovať situáciu v súvislosti s COVID-19, pohotovo reagovať na odporúčania 

MŠVVaŠ a RÚVZ.  

Termín: trvá    zodp. Mgr. Lívia Šimková 

 

Vypracovanie poriadku pedagogických dozorov na dolnej a hornej chodbe, 

pedagogických dozorov v školskej jedálni. 

Termín: 2. 9. 2020    zodp: Mgr. Lucia Purdová 

 

Vypracovať Individuálny výchovno-vzdelávací program pre integrovaného žiaka 2.A 

triedy P. S. 

Termín: do 14.9. 2021  zodp. Mgr. Šimková, Mgr. Lepetová  



Predloženie školských dokumentov:   

- plány zasadnutí pedagogickej rady,  pedagogických porád v nadchádzajúcom školskom 

roku,  

- plány práce koordinátora drogovej prevencie, environmentálnej výchovy, čitateľskej 

gramotnosti a plán práce koordinátora finančnej gramotnosti 

Termín: do 14.9. 2021  zodpovední: viď delegovanie úloh 

 

Vypracovanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov k vyučovacím predmetom 

v jednotlivých ročníkoch. 

 Termín: do 2.9. 2021  zodpovední: jednotliví učitelia 

 

16. september 2021 – mimoriadna pedagogická rada 

Rokované témy: 

1. Cieľ rokovania 

2. Kontrola uznesení 

3. Oboznámenie sa s IVVP žiaka 2.ročníka P.S. 

4. Diskusia 

5. Uznesenia 

6. Záver 

 

Uznesenia 

Na základe oboznámenia s IVVP PS berú všetci prítomní predložený dokument na vedomie a 

 zaväzujú sa ho v školskom roku 2021/2022 dodržiavať. 

Zodp. všetci vyučujúci    termín: trvá 

Mgr. Lepetová ako triedna učiteľka žiaka 2.A triedy PS, oboznámi zákonných zástupcov 

žiaka s IVVP a predloží im ho na podpis. 

zodp.: Mgr. Lepetová Renáta    termín: do 30.9. 2021 

 

 

24. november 2021 – štvrťročná hodnotiaca pedagogická rada 

Rokované témy: 

1. Cieľ rokovania 

2. Kontrola uznesení 

3. Vyhodnotenie prospechu a správania sa žiakov za I. štvrťrok šk. roku 2021/ 2022 

4. Návrhy výchovných opatrení 



5. Analýza štvrťročných písomných prác 

6. Vyhodnotenie dochádzky žiakov za I. štvrťrok v školskom roku 2021/2022 

7. Vyhodnotenie plnenia IVVP žiaka 2.ročníka PS 

8. Návrh na integráciu žiaka 1.ročníka  DŠJ 

9. Adaptácia žiakov 1. ročníka 

10. Vyhodnotenie plnenia plánu koordinátorov 

11. Súťaže, projekty, výzvy 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Uznesenia  

15. Záver 

 

Uznesenia 

Oboznámiť zákonných zástupcov žiaka PS s predbežnými výsledkami depistáže. 

Termín: do 26.11. 2021    zodp. Mgr. Lepetová 

Informovať zákonných zástupcov žiaka DŠJ o schválení integrácie a o vypracovanom IVVP. 

Termín: 6.12. – 10.12. 2021    zodp. Mgr. Grenová 

Vypracovať IVVP žiaka DŠJ. 

Termín: 29.11. – 3.12. 2021    zodp. Mgr. Šimková, Mgr. Grenová 

Uskutočniť individuálne rodičovské konzultácie cez platformu ZOOM. 

Termín: 29.11. – 3.12. 2021    zodp. triedni učitelia 

Hospitácie v triedach 

Termín: december     zodp. Mgr. Šimková 

Recitácia detí v obecnom rozhlase 

Termín: 13.12. –17.12. 2021    zodp. Mgr. Purdová 

Príprava súťaží a aktivít na Mikuláša 

Termín: do 3.12 .2021    zodp. jednotliví vyučujúci 

 

 

11. január 2022 – mimoriadna pedagogická rada 

Rokované témy: 

1. Cieľ rokovania 

2. Kontrola uznesení 

3. Hmotná zodpovednosť pedagogických zamestnancov, mimoriadna inventarizácia 

4. Pripomienkovanie interných smerníc 



5. Zmena dozorov v jedálni, zmena rozvrhu v ŠKD 

6. Rôzne 

7. Diskusia 

8. Uznesenia 

9. Záver 

 

Uznesenia    

Vykonať inventarizáciu majetku  

Termín: do 12.3. 2022, zodp. Mgr. Sleziaková, Mgr. Purdová, Mgr. Grenová, p. Lahitová 

Vykonať inventarizáciu učebníc 

Termín: do 12.3. 2022                           zodp. Mgr. Šimková, Mgr. Lepetová 

Pripomienkovať predložené návrhy interných smerníc školy 

Termín: do 26.1. 2022         zodp. všetci vyučujúci 

Dodržiavať nové dozory v jedálni a v ŠKD 

Termín: trvá     zodp. príslušní vyučujúci podľa rozpisu 

Upozorniť p. Lukáša Markoviča na aktualizáciu školskej stránky 

Termín: do 31.1. 2022   zodp. Mgr. Purdová 

 

 

25. január 2022 – polročná klasifikačná pedagogická rada 

Rokované témy: 

1. Cieľ polročnej klasifikačnej rady 

2. Kontrola uznesení 

3. Vyhodnotenie prospechu žiakov za I. polrok v školskom roku 2021/2022 

4. Vyhodnotenie správania, návrhy výchovných opatrení 

5. Vyhodnotenie dochádzky žiakov za I. polrok v školskom roku 2021/2022 

6. Analýza chýb v polročných písomných prácach 

7. Vyhodnotenie plnenia IVVP integrovaných žiakov 

8. Rôzne 

9. Diskusia 

10. Uznesenie 

11. Záver 

Uznesenia 

Dodržiavať schválený spôsob priebežného i záverečného hodnotenia. 



Termín: trvá                   Zodp. všetci vyučujúci 

Preštudovať si Novelu zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch a niektorých 

zmenách v odmeňovaní. 

Termín: do 28.2. 2022                Zodp. všetci vyučujúci 

Oboznámiť sa s novým Školským semaforom. 

Termín: do 31.1. 2022                Zodp. všetci vyučujúci 

Pripraviť polročné výpisy známok v tlačenej podobe. 

Termín: do 28.1. 2022     Zodp. triedni učitelia 

Odoslať prostredníctvom Edupage polročné výpisy známok. 

Termín: 31.1. 2022      Zodp. Mgr. Šimková 

Pripraviť recitačnú súťaž Vajanského Martin. 

Termín: trvá                            Zodp. Mgr. Purdová 

Pripraviť zasadnutie Rady školy pri ZŠ Turčianske Kľačany 

Termín: 15.2 2022       Zodp. Mgr. Purdová 

Pripraviť a zrealizovať valentínsku poštu 

Termín: do 14.2. 2022                 Zodp. Mgr. Lepetová 

 

 

II. polrok 

 

20. apríl 2022 – trištvrteročná hodnotiaca pedagogická rada 

Rokované témy: 

1. Cieľ rokovania 

2. Kontrola uznesení 

3. Vyhodnotenie prospechu žiakov za 3. štvrťrok  v šk. roku 2021/2022 

4. Hodnotenie správania, návrhy výchovných opatrení 

5. Vyhodnotenie dochádzky žiakov za 3. štvrťrok v šk. roku 2021/2022 

6. Analýza chýb v polročných písomných prácach 

7. Vyhodnotenie plnenia IVVP integrovaných žiakov  

8. Kontrola plnenia TVVP, Plánu profesijného rozvoja a Plánu práce koordinátorov 

9. Objednávanie učebníc 

10. Rôzne 

11. Diskusia 

12. Uznesenia 

13. Záver    



Uznesenia 

Členovia pedagogickej rady berú na vedomie informácie definované v bodoch: 

3 – vyhodnotenie písomných prác v 3. štvrťroku 

4 – hodnotenie správania sa žiakov počas výchovno-vzdelávacieho procesu i mimo neho 

5 – dochádzku žiakov do 3. štvrťroku šk. roka 2021/2022 

6 – analýzy trištvrteročných písomných prác 

7 – hodnotenie IVVP, informácie o žiakovi 1. roč. SB 

8 – plnenie TVVP, Plánu profesijného rozvoja a Plánu práce koordinátorov 

9 – objednávanie učebníc na školský rok 2022/2023 

10 – informácie o Škole v  prírode, o triednych RZ, o exkurzii do Liptovského Mikuláša 

a o Noci v škole 

 

Predsedajúca pedagogickej rady ukladá splniť úlohy podľa bodov: 

8 – Mgr. Purdová – dobrať učivo z vlastivedy vo 4. ročníku podľa TVVP 

termín: čo najskôr 

 všetci pedagogickí zamestnanci – doložiť  certifikáty z absolvovaných webinárov 

v rámci profesijného rozvoja, termín: do 22.4. 2022 

 všetci  pedagogickí zamestnanci   -- zriadiť RIAM konto a používať ho, termín:  do 

29.4. 2022 

 Mgr. Lepetová – zorganizovať exkurziu do Mestskej knižnice H. Zelinovej vo 

Vrútkach, pripraviť Informované súhlasy pre rodičov a poslať ich po žiakoch na 

podpis, termín: do 20.4. 2022 

9 – všetci vyučujúci – vypracovať predbežnú objednávku učebníc pre príslušný ročník, 

termín: do 22.4. 2022    

- Mgr. Šimková – objednávka učebníc podľa pokynov ministerstva školstva     

10 – triedne učiteľky – zorganizovať triedne RZ, termín: 21.4. 2022 

- Mgr. Šimková, Mgr. Sleziaková – počas triednych RZ zistiť záujem o Školu v prírode, 

termín 21.4. 2022 

- Mgr. Purdová, Mgr. Sleziaková  -- vypracovať Plán organizačného zabezpečenia 

Školy v prírode, termín do 6.5. 2022 

- PaedDr. Grenová, Mgr. Lepetová – vypracovať organizačné zabezpečenie výchovno-

vzdelávacieho procesu pre žiakov 1.A a 2.A počas týždňa od 6.6. do 10.6. 2022, 

termín do 6.5. 2022 



- Mgr. Šimková  -- zorganizovať Školu v prírode v rámci platnej legislatívy 

(komunikácia s:  RUVZ, zriaďovateľ ZŠ, poskytovateľ školy v prírode- p. Zichová, 

MŠVVaŠ),  termín do 6.6. 2022 

- Mgr. Purdová – zorganizovať exkurziu do Liptovského Mikuláša, termín: 17.5. 2022 

- triedne učiteľky – upozorniť rodičov na vybavenie preukazu na vlak na bezplatnú 

prepravu, termín: do 6.5. 2022 

- PaedDr. Grenová – zorganizovať besedu so spisovateľom B. Jóbusom, termín: 

27.5. 2022 

 

22. jún 2022 – koncoročná klasifikačná pedagogická rada  

 

Rokované témy: 

1. Cieľ zasadnutia klasifikačnej rady 

2. Kontrola uznesení 

3. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v jednotlivých triedach,    

slaboprospievajúci žiaci 

4. Analýza chýb v záverečných písomných prácach 

5. Hodnotenie správania, výchovné opatrenia 

6. Hodnotenie dochádzky 

7. Vyhodnotenie práce individuálne začlenených žiakov 

8. Vyhodnotenie plánu práce jednotlivých koordinátorov, splnenie Plánu práce školy 

9. Výsledky celoštátneho testovania Komparo 

10. Organizačné pokyny k uzatvoreniu pedagogickej dokumentácie 

11. Pracovný poriadok, Hodnotenie pedagogického zamestnanca 

12. Rôzne 

13. Diskusia 

14. Uznesenia 

15. Záver 

 

Uznesenia 

Nahrať cez školský edupage záverečné hodnotenie žiakov v jednotlivých vyučovacích 

predmetoch. 

zodp.: triedni učitelia  termín: do 25.6.2022 



Napísať cez školský edupage do doložky integrovaným žiakom potrebné informácie podľa 

pokynov z bodu 10. 

zodp.: PaedDr. Grenová, Mgr. Lepetová  termín: do 25.6. 2022 

Napísať cez školský edupage do doložky žiakom 4. ročníka  potrebné informácie podľa 

pokynov z bodu 10. 

zodp.: Mgr. Sleziaková  termín: do 25.6. 2022 

Skontrolovať údaje žiakov, ktoré sa zobrazia na vysvedčeniach. 

zodp.: triedni učitelia  termín: do 25.6.2022 

Vytlačiť vysvedčenia žiakom. 

zodp.: Mgr. Šimková  termín: do 29.6.2022 

Od žiakov 4. ročníka Filipa Baniariho a Terezy Michálkovej pýtať potvrdenie o tom, že sú 

prijatí do 5. ročníka. 

zodp.: Mgr. Sleziaková  termín: do 25.6. 2022 

Riaditeľke školy, Mgr. Lívii Šimkovej, poslať v elektronickej podobe správy od 

koordinátorov, vyhodnotenie pedagogickej rady, pracovných porád, rady školy, činnosť ŠKD 

zodp.: všetci vyučujúci  termín: do 1.7. 2022 

Riaditeľke školy, Mgr. Lívii Šimkovej, odovzdať uzatvorenú triednu knihu a klasifikačný 

záznam na kontrolu.  

zodp.: všetci vyučujúci  termín: do 4.7. 2022 

 

 

§ 2. ods. 1d:  

Údaje o žiakoch za školský rok 2021/2022 

 

Údaje k 15. septembru 2021:  bolo 46 detí 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

počet tried 1 1 1 1 - - - - - 4 

počet žiakov 15 10 11 10 - - - - - 46 

z toho ŠVVP - 1 - - - - - - - 1 

z toho v ŠKD 14 8 7 2 - - - - - 31 



Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka: 10 

Umiestnenie žiakov z končiaceho 4. ročníka:  

- ZŠ s MŠ Priehradná 11, Martin     1 žiak 

- ZŠ H. Zelinovej, Vrútky      7 žiakov 

- Evanjelická spojená škola v Martine, M.R. Štefánika 19  1 žiak 

- ZŠ A.Dubčeka, Martin      1 žiak 

 

Údaje o mieste trvalého bydliska žiakov: 

Počet žiakov z Lipovca:   10 

Počet žiakov z T. Kľačian:   31 

Počet žiakov z Vrútok:  4 

Počet žiakov z Martina:  1 

§ 2. ods. 1e,f: 

Údaje o počte pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších 

zamestnancov  

 

Mgr. Lívia Šimková, tr. učiteľ 3.A, zamestnanec s 1.atestáciou, riaditeľka ZŠ 

Mgr. Renáta Lepetová, tr.uč. 2.A, zamestnanec s 1. atestáciou 

Mgr. Dana Grenová, tr. uč. 1.A, zamestnanec s 1.atestáciou 

Mgr. Viera Sleziaková, tr.uč. 4.A, zamestnanec s 2.atestáciou 

Mgr. Lucia Purdová, vychovávateľ, učiteľ prírodovedy a vlastivedy,  

Janka Lahitová– asistent učiteľa, vychovávateľ 

 

Externí pedagogickí zamestnanci školy: 3 

Mgr. Peter Both– učiteľ NVK 

 Mgr.Tatiana Beňuchová – učiteľ NVE 

 Ing. Milan Markovič, učiteľ IV 

 

Nepedagogickí zamestnanci: 3 

p.Andrea Hirschnerová - vedúca kuchyne 

p.Zuzana Kubisová  – kuchárka  

 p.Miroslava Butkajová -  upratovačka 

 

 

 



Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy v šk. roku 2021/2022 

Mgr. Lívia Šimková -  základný model funkčného vzdelávania, ukončený 

Mgr. Dana Grenová - rigorózna práca, ukončená 

§ 2. ods. 1g: 

Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

 

 september 2021 

od 13.9.2021 – zber papiera a plechoviek, zodp. p. Butkajová, vyhodnotenie 30.6.2022  

od 20.9.2021 – do 25.10.2021 – zber šípok v spolupráci s Lesy SR, zodp. Mgr. Purdová 

v spolupráci s tr.uč. 

16.9.2021, 22.9.2021, 23.9.2021, 29.9.2021, 30.9.2021  –  testovanie športových zdatností 

prvákov, zodp.  Mgr. Viera Sleziaková 

28.9.2021 - Pasovací večierok pre 1.A, zodp. Mgr. Dana Grenová v spolupráci s Mgr. Vierou 

Sleziakovou a žiakmi 4.A 

do 30.9.2021 – zaregistrovať triedu na  www.adoptujkravičku.sk a od 1.10.2021 – aktívne 

zapojenie sa do danej súťaže, zodp. tr.uč. v spolupráci s Mgr. Luciou Purdovou 

 

 október 2021 

od 1.10.2021 – zapojenie sa do používania aplikácie wocabee pre žiakov všetkých ročníkov, 

zodp. Mgr. Dana Grenová v spolupráci s Mgr. Líviou Šimkovou 

2.10.2021 – Lesná pedagogika v spolupráci s organizáciou Lesy SR, zodp. Mgr. Lucia 

Purdová 

14.10.2021 – beseda s p. Etelou Chromcovou a p. Annou Holúbkovou pre 1.A a 2.A pri 

príležitosti mesiaca Október – mesiac úcty k starším, zodp. Mgr. Renáta  Lepetová 

20.10.2021 – program k mesiacu Október – mesiac úcty k starším, recitácia pre starších 

spoluobčanov v obecnom rozhlase o 13.00 hod., zodp. Mgr. Lucia Purdová, zúčastnili sa 

vybraní žiaci z 3.A a 4.A 

26.10.2021 – Environmentálna výchova v Turčianskej Štiavničke pre 4.A, zodp. Mgr. Viera 

Sleziaková 

27.10.2021 – účasť žiakov 3.A a 2.A na Environmentálnej výchove v Turčianskom Petre, 

zodp. Mgr. Renáta Lepetová 

27.10.2021 – účasť žiakov 4.A na výtvarnej výchove v ateliéri Kocúr v Turčianskej galérii 

v Martine, zodp. Mgr. Viera Sleziaková 

 

http://www.adoptujkravičku.sk/


 november 2021 

9.11.2021 – iBobor pre 3.A, zodp. Ing. Milan Markovič 

12.11.2021– iBobor pre 4.A, zodp. Ing. Milan Markovič 

december 2021 - začiatok čitateľského projektu Čitateľský oriešok, zodp. Mgr. Renáta 

Lepetová, ukončenie v mesiaci marec 2022 

november 2021 – netradičná výtvarná súťaž „Obrázok zo suchých listov“, organizátor CVČ 

DOMINO Vrútky, zodp. p. Janka Lahitová 

zapojenie do 12.ročníka československého projektu Záložka do knihy spája školy, naša Zš sa 

spojila so ZŠ Matejovce nad Hornádom, zodp. Mgr. Renáta Lepetová 

 

 december 2021 

8.12.2021 - matematická súťaž Pytagoriáda, zodp. Mgr. Viera Sleziaková 

13.12.2021 – program na sv. Luciu v ZŠ, zodp. Mgr. Lucia Purdová 

14.12.2021 – program na sv. Luciu v obecnom rozhlase, zodp. Mgr. Lucia Purdová 

16.12.2021 a 23.11.2021 – návšteva p. Antala zo SCPP v 1.A resp. v 2.A, zodp. Mgr. Lívia 

Šimková 

 

 január 2022  

28.1.2022 – dištančné vyučovanie pre žiakov okrem 3.A 

31.1. – 11.2.2022 – dištančné vyučovanie pre všetkých žiakov 

 

 február 2022 

14.2.2022 – Valentínsky deň, zodp. Mgr. Renáta Lepetová 

28.2.2022 – Deň finančnej gramotnosti, zodp. PaedDr. Dana Grenová 

 

 marec 2022 

4.3.2022 – školské kolo recitačnej súťaže Vajanského Martin, zodp. Mgr. Renáta Lepetová 

poézia:  

1.miesto – Júlia Maršalová, 2.A 

2.miesto – Simona Hlavňová, 4.A 

3.miesto – Ľubica Staňová, 3.A 

 

próza: 

1.miesto – Zoja Kľuchová, 4.A 

2.miesto – Liliana Lepetová, 3.A 

 

Júlia Maršalová (2.A) a Zoja Kľuchová (4.A)postúpili do okresného kola 

 

 



14.3.2022 – Póla radí deťom, 3.VH, 1.A + 2.A, zodp. PaedDr. Dana Grenová 

16.3.2022 – Detská policajná akadémia, 3.VH, 3.A + 4.A, zodp. Mgr. Lívia Šimková 

25.3.2022  – astronomická súťaž Čo vieš o hviezdach, zodp. Mgr. Lucia Purdová 

29.3.2022 – Pytagoriáda pre žiakov 2. – 4.ročníka, zodp. Mgr. Lívia Šimková 

31.3.2022 – program Vítanie jari, zodp. PaedDr. Dana Grenová 

31.3.2022 – Deň otvorených dverí, zodp. Mgr. Lívia Šimková 

31.3.2022 – účasť v 3.kole výtvarnej súťaže z CVČ Domino „Najkrajšia vážka“, zodp. Janka 

Lahitová 

 

 apríl 2022 

5. a 6. 4.2022 – zápis do 1.ročníka, 14.30 – 17.00 hod., zodp. Mgr. Lívia Šimková 

11.4.2022 – Matematický klokan, zodp. Mgr. Lívia Šimková + tr. učiteľky 

11., 12., 13.4. a 20.4. a 21.4. 2022 – plavecký výcvik, zodp. Mgr. Lívia Šimková 

6.4.2022 -  účasť žiačok Zoje Kľuchovej (4.A) a Júlie Maršalovej (2.A) na okresnom kole 

recitačnej súťaže Vajanský Martin 

vyhodnotenie: 

        Z. Kľuchová – čestné uznanie, J. Maršalová – účasť 

  

8.4.2022 – Matematický klokan, zodp. Mgr. Lívia Šimková 

21.4.2022 – Triedne schôdzky ZRPŠ, zodp. tr.uč. 

22.4.2022 – 2.A + 3.A – návšteva Mestskej knižnice vo Vrútkach, zodp. Mgr. Renáta 

Lepetová 

22.4.2022 – 1.A – návšteva Obecnej knižnice v Turčianskych Kľačanoch a regionálna 

vychádzka po obci, zodp. PaedDr. Dana Grenová 

28.4.2022 – Komparo, zodp. Mgr. Renáta Lepetová 

za mesiac apríl – vyhodnotenie 2. kola výtvarnej súťaže z CVČ Domino – deti vyhrali 

3.miesto, zodp. Janka Lahitová 

 

 máj 2022  

3.5.2022 - fotenie žiakov, zodp. Mgr. Lívia Šimková v spolupráci s tr.uč. 

12.5.2022 – zmenený termín návštevy ČOV Vrútky 

17.5.2022 – Exkurzia do Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom 

Mikuláši, zodp. Mgr. Lucia Purdová 

12.5.2022 – 3.A + 4.A – Návšteva ČOV Vrútky, zodp. Mgr. Lucia Purdová  



19.5.2022 – 4.A – návšteva CVČ Turiec, environmentálna  výchova, zodp. Mgr. Viera 

Sleziaková 

27.5.2022 – Noc v škole, zodp. PaedDr. Dana Grenová  

27.5.2022 – Dopravná výchova 1.A + 2.A, zodp. PaedDr. Dana Grenová 

31.5.2022 – vystúpenie vybraných žiakov v KD Turčianske Kľačany ako súčasť kultúrneho 

programu pri príležitosti spoločenského podujatia Uvítanie detí do života, zodp. PaedDr. 

Dana Grenová 

 

 jún 2022 

3.6.2022 – DOD pri príležitosti MDD – návšteva kasární Martin – Sever, zodp. Mgr. Lívia 

Šimková 

6.6. – 10.6.2022 – Škola v prírode v Terchovej, zodp. Mgr. Lucia Purdová 

10.6.2022 – Aktivity turistického charakteru – okolie Terchovej, zodp. Mgr. Renáta Lepetová 

13.6.2022 – 2.A + 3.A - Návšteva CVČ Turčiansky Peter, zodp. Mgr. Lívia Šimková  

17.6.2022 – Deň rodiny na Hasičskej zbrojnici v Turčianskych Kľačanoch, zodp. ZRPŠ  

20.6. – 24.6.2022 – triedny Matboj, zodp. tr.uč. 

24.6.2022 – Dopravná výchova 3.A + 4.A, zodp. Mgr. Lívia Šimková 

24.6.2022 – Rozlúčka so štvrtákmi, zodp. Mgr. Viera Sleziaková  

koniec júna – koncoročný školský výlet 

27.6.2022 – koncoročný školský výlet na Oravský vlak, zodp. PaedDr. Dana Grenová 

29.6.2022 –Didaktické hry v prírode, zodp. Mgr. Viera Sleziaková 

30.6.2022 – Slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022, zodp. Mgr. Šimková + tr.uč. 

 

§ 2. ods. 1h: 

Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 Program ALF 

 KOMPARO – skúšobné testovanie žiakov 4.ročníka 

 Nadácia SPP spravme to- úspešný žiadateľ 

 Wocabee 

 Školské ovocie 

 Ekoalarm- získanie odpadkových košov na separáciu odpadu 

 365 banka- projekt S ekológiou sme si sadli- úspešný žiadateľ 

Environmentálna výchova - školský zber papiera a plechoviek  



§ 2. ods. 1i: 

V školskom roku 2021/2022 nebola Základná škola Turčianske Kľačany predmetom 

inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou. 

§ 2. ods. 1j: 

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy  

 

 Priestorové podmienky na súčasný počet žiakov sú vyhovujúce. Škola prešla na zmenu 

v spôsobe vykurovania, v súčasnosti používa tepelné čerpadlá. V priebehu školského roka bol 

v areáli vybudované oplotenie, ktoré oddeľuje školský areál od „verejnej zóny“ slúžiacej 

občanom a návštevníkom obce. Počas letných prázdnin sa prebieha úprava školského areálu. 

Škola má jednu odbornú (počítačovú) učebňu, ktorá bola v šk. roku 2014/2015 výrazne 

modernizovaná z finančných prostriedkov obce a čiastočne z prostriedkov ZRPŠ. 

V súčasnosti spĺňa parametre modernej učebne. Je potrebné zakúpiť skriňu slúžiacu ako 

archív /uzamykaciu/, 1 skriňu slúžiacu na uskladnenie pomôcok ako aj skrine do ŠKD. Z 

prostriedkov ZRPŠ sme zakúpili športové pomôcky a notebook potrebný k obsluhe 

interaktívnej tabule v 4.A triede. 

Vybavenie školy pomôckami je dostatočné, priebežne sa obnovujú (resp. zakupujú nové).  

  Naša škola je poskytuje priestory SZUŠ Dražkovce na výučbu hry na klavír 

a výtvarný odbor, tanečný a dramaticko- tanečný odbor. 

§ 2. ods. 1k: 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky, návrhy opatrení  

Naďalej škole chýba funkčné športovisko, ktoré by plnilo funkciu pre školské aj 

mimoškolské aktivity žiakov školy a mládeže z obce. Chýba odborne vybavená jazyková 

učebňa.  Chýba vytvorenie oddychovej zóny – lavičky pri ihrisku za budovou ZŠ /čiastočne 

splnené/. Škola má opotrebované podlahové krytiny. V zlom stave je aj náter stien /zaprášenie 

spôsobené vydymením školy/, nutnosť vymaľovať učebne i spoločné priestory. V blízkej 

budúcnosti je nutné realizovať rekonštrukciu altánku v areáli školy.  



§ 2. ods.3a: 

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami:  2 žiaci 

Individuálne začlenení žiaci: 

 

- 2.A -  žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, žiak so zdravotným 

znevýhodnením, žiak s ADHD- poruchou pozornosti. Postupoval podľa učebného plánu 

ZŠ 2. ročníka, bez redukcie obsahu a rozsahu učiva. Žiak postupoval podľa učebných 

osnov druhého ročníka ZŠ, ISCED 1, ktorého súčasťou je vzdelávací program pre deti 

a žiakov s vývinovými poruchami učenia, ktorý pre primárne vzdeláva nie a nižšie 

stredné vzdelávanie schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 

5.5.2016 pod číslom 2016-14674/20272:10-10FO s platnosťou od 1.9.2016. Vo 

výchovno-vzdelávacom procese bol uplatňovaný Vzdelávací program pre žiakov 

s poruchou aktivity a pozornosti pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie, ktorý 

vypracoval ŠPÚ a schválilo MŠVVaŠ SR pod číslom 2017/10211-2:10G0 s platnosťou 

od sept.2017. Na základe uznesenia pedagogickej rady dňa 26.augusta, bol žiakovi 

schválený individuálny vzdel.plán.  

- 1.A - žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, žiak s narušenou 

komunikačnou schopnosťou – vývinová dysfázia. Za dané obdobie žiak postupoval podľa 

učebných osnov prvého ročníka ZŠ bez redukcie obsahu a rozsahu, ďalej podľa 

vypracovaného IVVP na školský rok 2021/2022 a podľa príslušnej platnej legislatívy. 

Žiak postupoval podľa Vzdelávacieho programu pre žiakov s narušenou komunikačnou 

schopnosťou pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie, schváleného 

Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR zo dňa 5.5.2016 pod číslom 2016-

14674/20272:10-10FO s platnosťou od 1.9.2016, Sprievodca šk.rokom 2021/2022, 

Metodický pokyn na hodnotenie č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy, 

prílohač.2. Na základe uznesenia pedagogickej rady dňa 24.novembra 2021,bol žiakovi 

schválený individuálny plán. 

§ 2 . od s . 3 b :  

Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka: 10 

Umiestnenie žiakov z končiaceho 4. ročníka:  

- ZŠ s MŠ Priehradná 11, Martin   1 žiak 

- ZŠ H. Zelinovej, Vrútky    7 žiakov 

- Evanjelická spojená škola v Martine, M.R. Štefánika 19  1 žiak 



- ZŠ A.Dubčeka, Martin    1 žiak 

 

Údaje o mieste trvalého bydliska žiakov: 

Počet žiakov z Lipovca:   10 

Počet žiakov z T. Kľačian:   31 

Počet žiakov z Vrútok:   4 

Počet žiakov z Martina:   1                                                                                                               

§ 2. ods.3e: 

Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

 

Trieda Počet 
Prospeli s 

vyznamenaním 

Prospeli veľmi 

dobre 
Neprospeli Nehodnotení 

1.A 15 13 2 0 0 

2.A 10 9 1 0 0 

3.A 11 9 2 0 0 

4.A 10 10 0 0 0 

 

Žiaci 4.ročníka v počte 10žiakov získali na konci šk.roku 2021/2022 primárne vzdelanie. 

§ 2. ods.5: 

Prezenčné a dištančné vzdelávanie v súvislosti s pandémiou COVID- 19 

 

 Na základe rozhodnutia zriaďovateľa ZŠ Turčianske Kľačany bola prevádzka ZŠ a ŠKD 

prerušená v období od 31.1.-11.02.2022 

- žiaci sa vzdelávali dištančne 

 Rozhodnutím riaditeľky ZŠ Turčianske Kľačany prešli triedy 1.A a 2.A na dištančný spôsob 

vzdelávania v období od 28.1.- 1.2.2022 

- dôvodom bol potvrdený prípad ochorenia na COVID-19 

 Rozhodnutím riaditeľky ZŠ Turčianske Kľačany prešla trieda 4.A na dištančný spôsob 

vzdelávania v období od 27.1.- 31.1.2022 

- dôvodom bol potvrdený prípad ochorenia na COVID-19 

 Rozhodnutím riaditeľky ZŠ Turčianske Kľačany prešla trieda 4.A na dištančný spôsob 

vzdelávania v období od 18.2.- 21.2.2022 

- dôvodom bol potvrdený prípad ochorenia na COVID-19 



 Rozhodnutím riaditeľky školy v zmysle zákona č.245/2008 par.150 ods.5 a v zmysle 

rozhodnutia ministra školstva č.2020/21911:1-A1810, písm.B, bod 6 podľa pokynov RUVZ 

rozhodla o karanténnom opatrení pre 6 žiakov 1.A, 2.A triedy 

- dôvodom bol potvrdený prípad ochorenia na COVID-19 

 Rozhodnutím riaditeľky školy v zmysle zákona č.245/2008 par.150 ods.5 a v zmysle 

rozhodnutia ministra školstva č.2020/21911:1-A1810, písm.B, bod 6 podľa pokynov RUVZ 

rozhodla o karanténnom opatrení pre žiakov navštevujúcich poobedný ŠKD 

- dôvodom bol potvrdený prípad ochorenia na COVID-19 

 

Pracovná porada:  

Účasť všetkých pedagogických zamestnancov a podľa dôležitosti aj nepedagogických 

zamestnancov.   

 

Náplň pracovných porád: 

1.   Oboznámenie sa s programom a jeho schválenie 

1. Kontrola uznesení 

2. Plány práce na jednotlivé mesiace 

3. Informácie 

4. Rôzne 

5. Uznesenie 

 

Školský rok sa začal riadne podľa plánu 2.9.2021. 

Operatívne porady sa uskutočnili v septembri 2021, v októbri 2021, v marci 2022 a v máji 

2022. 

 

Na pracovných poradách sme riešili otázky týkajúce sa plánu práce a aktivít na 

najbližšie dva mesiace. Aktivity a akcie sme vyberali a plánovali podľa zaužívaných tradícií 

i podľa aktuálnej ponuky z rôznych vzdelávacích, metodických inštitúcií, zdravotníckych 

zariadení a pod. Postupovali sme podľa Náplne zasadnutí pracovných porád na šk. rok 

2021/2022.  

Akcie, ktoré boli naplánované, sa splnili s krátkou prestávkou od 28.1.2022 do 

11.2.2022, kedy bolo nariadené v našej škole dištančné vyučovanie kvôli nepriaznivej 

epidemiologickej situácii  v Slovenskej republike. Všetky uskutočnené akcie v tomto 

školskom roku boli plne v súlade so ŠVP, ŠkVP a so Sprievodcom školského roku na šk. rok 

2021/2022 a ostatnými záväznými dokumentmi z MŠVVaŠ SR. Navyše sa uskutočnil ďalšie 

akcie, ktoré sú zapísané v zápisniciach z pracovných porád v šk. roku 2021/2022. 



Zoznam uplatňovaných učebných plánov  

 

Štátny vzdelávací program pre prvý stupeň základnej školy (primárne vzdelávanie) bol 

schválený na gremiálnej porade ministra školstva dňa 19. 6. 2008. 

Inovovaný Štátny vzdelávací program prvý stupeň základnej školy (primárne vzdelávanie) 

schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2.2015 

pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015. 

 

Východiskový dokument pre úpravy na stránkach ŠPÚ bol platný k 1.3.2011. 

Úpravy boli vykonané: Rámcové učebné plány – platnosť od 1.9.2011 

Dodatok č.2, kt. sa mení ŠVP pre primárne vzdelávanie – 1.stupeň ZŠ chválený MŠ vedy, 

výskumu a športu SR dňa 6.2. 2015 pod č. 2015-5129/1758“1-10 AO pre 1.stupeň ZŠ 

s platnosťou od 1.9.2015 

 

Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, ISCED 1 - 

primárne vzdelávanie 

Rámcové učebné plány - základná škola s vyučovacím jazykom slovenským 

 

 

Voľnočasové aktivity školy: 

 

V šk. roku 2021/2022 sme realizovali Športový krúžok v spolupráci s CVČ Domino, Vrútky. 

          

Uskutočňovali sme tiež výučbu SZUŠ Dražkovce v odboroch:                    

-  Hudobný odbor – hra na klavír 

- Veselé blšky 

-  Výtvarný odbor 

- Tanečný odbor 

 

Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom, s ďalšími 

osobami: 

 

 Spolupráca s rodičmi sa prejavila pri organizovaní školských akcií  a pri sponzorskej 

výpomoci.  

Spolupráca školy prebieha s miestnou knižnicou a s ostatnými kultúrno-

spoločenskými inštitúciami v okrese Martin.  



 Veľmi dobrá je aj spolupráca so ZRPŠ, ktoré je nápomocné pri organizovaní šk. akcií 

ako aj pri modernizácii vybavenosti školy.  Rada školy sa prejavuje tak isto ako nápomocný 

orgán pri riešení požiadaviek a problémov školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prílohy (v printovej podobe k dispozícii u riaditeľky ZŠ) 

 

 Vyhodnotenie činnosti práce koordinátora drogovej prevencie v šk.r. 2021/2022 

 Vyhodnotenie činnosti práce koordinátora čitateľskej gramotnosti v šk.r. 2021/2022 

 Vyhodnotenie činnosti práce koordinátora finančnej gramotnosti v šk.r. 2021/2022 

 Správa o činnosti environmentálnej výchovy v šk.r. 2021/2022 

 Vyhodnocovacia správa ŠKD za rok 2021/2022 

 Vyhodnocovacia správa Rady školy pri ZŠ 

 Správa o činnosti pedagogickej rady v školskom roku 2021/2022 

 Správa o hospodárení a plnení rozpočtu za rok 2021/2022 (u ekonómky obce) 

 

 

 
 
 
 
 
 

 


