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(1) Správa obsahuje 
 
a)  základné identifikačné údaje o škole: 
  

1. Názov školy:   
  Základná škola 
2. Adresa školy:  
  Lúčna 827/26, 093 01  Vranov nad Topľou 
3. Telefónne čísla školy:  
  057/446 36 26,  
4. Internetová a elektronická adresa školy:  
  www.zslucnavt.sk, skola@zslucnavt.sk 
5. Údaje o zriaďovateľovi školy:  
  Mesto Vranov nad Topľou 
6. Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie: 
      PaedDr. Blažena Matisová – riaditeľka školy 
  Mgr. Miroslav Lapčák – zástupca riaditeľky školy 
7. Údaje o rade školy a iných poradných orgánov školy: 
  
  Rada školy pri ZŠ Lúčna:  
   

Ing. Daniel Feško predseda Rady školy 
p. Pavol Tomko člen 
Ing. Dušan Molek  člen 
Mgr. Eva Fedorňáková  členka 
PaedDr. Mariana Lapčáková členka 
Mgr. Adriána Ocilková  členka 
Mgr. Mária Komarová  členka 
p. Roman Lazúr člen 
p. Marcela Vargová členka 
p. Marta Jančíková členka 
Ing. Anton Illéš  člen 

    
   Poradné orgány školy: 
 
 

Mgr. Kentošová vedúca MZ 1. – 4. 
PaedDr. Polorecká  vedúca PK MAT, INF a FYZ 
Mgr. Darina Ižovská  vedúca PK SJL 
Mgr. Tatiana Bizupová  vedúca PK CHE a BIO 
Mgr. Jana Michalová  vedúca PK CJ 
Mgr. Ľubica Vargová  vedúca PK GEG, DEJ, OBN, 
PaedDr. Hupcejová vedúca PK HUV, VYV 
Mgr. Komár vedúci PK TEV, SRL 
PaedDr. Magurová vedúca PK Človek a svet práce 
Mgr. Štefanková vedúca PK NBV, ETV 
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b) Údaje o počte žiakov školy vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno-  
     vzdelávacími potrebami alebo údaje o počte detí v školskom zariadení 
 

Trieda počet Žiaci 
ŠKD   žiakov so ŠVVP 

I.A 15 0 14 
I.B 22 0 19 

II.A 16 0 16 
II.B 17 0 15 
III.A 16 0 14 
III.B 22 0 16 
IV.A 29 0 21 
IV.B 22 1 5 
V.A 18 0 ––- 
V.B 15 0 ––- 
V.C 17 0 –– 
V.D 29 1 –– 
V.E 26 4 –– 
VI.A 13 0 –– 
VI.B 29 1 –– 
VI.C 22 0 –– 
VI.D 29 2 –– 
VII.A 18 0 –– 
VII.B 34 4 –– 
VII.C 24 0 –– 
VII.D 31 0 –– 
VIII.A 21 0 –– 
VIII.B 31 3 –– 
VIII.C 18 0 –– 
IX.A 17 0 –– 
IX.B 30 3 –– 

IX.C 19 0 –– 

Spolu 600 19 120 
 
c)  Údaje o počtoch zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy 
 
Na zápise v apríli 2020 sa zapísalo do prvého ročníka 52 žiakov. 
 
d)  Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje 

o počtoch a úspešnosti uchádzačov na prijatie 
 
Gymnáziá 9 žiakov 
SOŠ 4-ročné 51 žiakov 
SOŠ 3-ročné 6 žiakov 
bilingválne gymnázium z 8. ročníka 1 žiak 
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e)  Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 
stupňa vzdelania 

 
V 1. – 4. ročníku z počtu 159  žiakov neprospel 0 žiaci, čo je 0,00 % z celkového počtu.  

V 5. – 9. ročníku z počtu 441 žiakov neprospelo 46 žiakov, čo je 10,43 %.  

V 1. – 9. ročníku neprospelo 46  žiakov, čo je 7,67 % z celkového počtu.  

  
Za celý školský rok žiaci vymeškali 54 943  hodín z toho 2780 

neospravedlnených.  

 
f)  zoznam uplatňovaných učebných plánov  
 
- pre prvý až štvrtý ročník ISCED 1 

- pre piaty až deviaty ročník ISCED 2  

- v V.A, VI.A, VII.A, VIII.A triede sa postupuje podľa vyhlášky Ministerstva školstva 

Slovenskej republiky z  23. júla 2008 o výchove a vzdelávaní žiakov s intelektovým 

nadaním. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 106 ods.6 zákona č.245/2008 

Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  307/2008 Z.z. 

VYHLÁŠKA Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 23. júla 2008 o výchove a 

vzdelávaní žiakov s intelektovým nadaním. 

  
g)  Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy 
  
Výchovno-vzdelávací proces v školskom roku 2019/2020 zabezpečovalo 36 učiteľov, 4 

vychovávateľky školského klubu detí a 5 asistenti učiteľa. Kvalifikačné predpoklady spĺňali 

všetci pedagogickí zamestnanci. I. stupeň 100 % kvalifikovanosť, II. stupeň 100 %, 

vychovávateľky 100 % kvalifikovanosť. 

 
h)  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 
 
V školskom roku 2019/2020 
- 4 pedagogickí zamestnanci absolvovali atestačnú skúšku 
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i)  Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 
 
ZŠ v školskom roku 2019/2020 sa uskutočnili tieto aktivity a prezentovali tak školu na 

verejnosti: 

V mesiaci október 2019 sme usporiadali akadémiu pre starých rodičov, kde sme prezentovali prácu 

našich žiakov a učiteľov. Vystúpenie našich žiakov v Penzióne pre seniorov. Akadémia bola 

vyvrcholením záujmovej činnosti na našej škole. 

VIII. ročník Medzinárodného dňa knižníc – Žiaci spolu s učiteľmi pripravili podujatie 

k Medzinárodnému dňu knižníc, ktoré bolo zamerané na čítanie kníh, dramatizáciu rozprávok formou 

nacvičenia divadelného predstavenia. Program bol naplnený spoločným spaním v škole. Počas  noci, 

kedy v škole nocovalo 200 detí, sa súťažilo v čítaní, vyučovalo sa netradične zážitkovo. Na podujatí 

nechýbali členovia Rady školy a predstavitelia mesta.  

Vianočná akadémia pre seniorov, ktorú pripravili naši žiaci spolu s učiteľmi v decembri 2019                      

a pre seniorov z okresu Vranov nad Topľou a seniorov umiestnených v CSS AMETYST 
v Tovarnom. 

Návšteva Užhorodu – Slávnostný program žiakov ZŠ Lúčna na 4. ZŠ v Užhorode. Žiaci navštívili 

konzulát, oblastnú administratívu, colnicu.  

Vinšovanie v Bratislave s Ďatelinkou  – Európsky dom, TV Markíza v decembri 2019 

Aktivity pre rodičov – v októbri, decembri, januári a februári – Tvorivé dielne s usporiadaním 

futbalových zápasov.   

 
j)  Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 
Cezhraničná spolupráca Poľsko-
Slovensko 

Tento projekt je zameraný na výmenné  pobyty žiakov. Žiaci ZŠ 
Lúčna odchádzajú do Boguchwaly a žiaci z Bobuchwaly 
prichádzajú do Vranova. Počas pobytov sa zúčastňujú vyučovacích 
hodín a poznávajú regióny. 

E-testovanie 
 
 

Projekt je zameraný na  elektronické testovanie našich žiakov 
z matematiky a slovenského jazyka a následná príprava na 
papierovú formu testovania.  

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť VÚDPaP – komplexný poradenský systém  
prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.  

- zapojenosť žiaci 1.-9. ročník 
- forma prednášky, otvorené hodiny, testovanie 

Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu 
prostredníctvom rozvoja  polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca 
s talentami 

- formy workshopy, otvorené hodiny 

Rozvoj úspešnosti vo vzdelávaní a vzdelávacích výsledkoch žiakov so ŠVVP a zo SZP v Základnej škole 
Lúčna - Vranov nad Topľou 
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k)  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonané štátnou školskou inšpekciou 
v škole 

 

- 

 
l)  Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
 
Škola je umiestnená vo vlastnej budove. Žiaci a učitelia majú k dispozícii: 2 odborné učebne 

informatiky, učebňu chémie a jazykovú učebňu, biologickú učebňu, knižnicu, malú 

telocvičňu, veľkú telocvičňu, tanečnú sálu, hrnčiarsku dielňu s hrnčiarskym kruhom a  

vypaľovacou  pecou, krajčírsku dielňu, ihrisko s umelou trávou, malé multifunkčné ihrisko 

s umelou trávou, zasadačkovú multimediálna miestnosť s vlastným pódiom, novú učebňu 

fyziky a učebňu hudobnej a výtvarnej výchovy.  V celej škole je signál na WIFI sieť. 14 tried 

je vybavených interaktívnou tabuľou. 

 

m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy a to: 

    
Zdroje financovania Základnej školy, Lúčna 827/26, 093 01 Vranov nad Topľou: 

Prenesené kompetencie:  1 446 479 € 

Normatívne vo výške   1 368 460 € 

Mzdy, platy 

Poistné a príspevky do poisťovní 

Prevádzkové náklady 

Nenormatívne vo výške   78 019 € 

Dopravné žiakom   17 633 € 

Sociálne znevýhodnení   14 650 € 

Vzdelávacie poukazy   15 770 € 

Učebnice  2 183 € 

Asistenti zo soc. znevýhod.  11 088 € 

Lyžiarsky výcvik  6 900 € 

Škola v prírode  5 850 € 

Mimoriadne výsledky  1 800 € 

Rekreačné poukazy  2 145 € 
 

Originálne kompetencie:   112 104 € 

ŠKD   64 344 € 

CVČ   47 760 € 
 

Vlastné príjmy   20 900 € 
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Využitie finančných prostriedkov: 
- Mzdy, platy, 
- Poistné a príspevky do poisťovní, 
- Elektrická energia, vodné, stočné, 
- Nákup keramických tabúľ   
- Rekonštrukcia spŕch  
- Nákup školského nábytku 
- Licencie, 
- Oprava skladových priestorov, skladu učebníc 
- Poistenie budov a majetku, 
- Čistiace prostriedky, 
- Materiál na svojpomocnú údržbu, 
- Revízie, 
- Nákup športových potrieb, 
- Nákup pomôcok pre ŠKD, CVČ, 
- Telefóny, optický internet, 
- Nákup kníh, časopisov, učebných pomôcok. 

 
n) Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný 

školský rok a vyhodnotenie jeho plnenia 
 
V koncepčnom zámere rozvoja školy na školský rok 2019/2020 si škola naplánovala: 

- uskutočnenie výmennej družobnej návštevy s poľskou školu v Boguchwale 

- pokračovanie v programe pre intelektovo nadaných žiakov 

- zvyšovanie čitateľskej gramotnosti od 1. ročníka a budovanie športových tried na základe 

talentu, zapojenie žiakov do vedomostných súťaží a zlepšenie výsledkov v T5 a T9 

 
o)  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov 
opatrení 

 
 
Škola dosiahla dobré výsledky v súťažiach: 
 
Školský rok 2019/2020: 
 
ZŠ Lúčna /tímové súťaže/: 
Celoslovenské kolo: 
6. miesto - ZŠ Lúčna - CK: vybíjaná 1.-4. ročník /PaedDr. Karpáčová/ 
 
Krajské kolo: 
1. miesto - ZŠ Lúčna - KK: vybíjaná 1.-4. ročník /PaedDr. Karpáčová/ 
 
Okresné kolo: 
1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Cezpoľný beh družstvo dievčat /PaedDr. Karpáčová/ 
1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: vybíjaná 1.-4. ročník /PaedDr. Karpáčová/ 
1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Florbal dievčatá /PaedDr. Karpáčová/ 
1. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Hádzaná žiaci /Mgr. Komár/ 
2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Florbal chlapci /PaedDr. Karpáčová/ 
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2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Hádzaná žiačky /Mgr. Komár/ 
2. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Poskytovanie prvej pomoci pre 9. roč. /Mgr. Bizupová/ 
3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Cezpoľný beh družstvo chlapcov /PaedDr. Karpáčová/ 
3. miesto - ZŠ Lúčna - OK: Stolný tenis dievčatá /PaedDr. Karpáčová/ 
 
Jednotlivci: 
Celoslovenské kolo: 
1. miesto – Diana Novikmecová – Biologická olympiáda kat. C projekt /Mgr. Gumanová/ 
1. miesto – Sárah Bokšajová – Jazykový kvet 2020 – RUJ /Mgr. Novosiadla/ 
1. miesto – Simona Gumanová – Ruské slovo /Mgr. Novosiadla/ 
2. miesto – Sofia Čonková – Jazykový kvet 2020 – ANJ /Ing. Illéšová/ 
3. miesto – Peter Prokop – iBobor /PaedDr. Kovalská/ 
4. miesto – Ivančová Michaela – cezpoľný beh jednotlivcov /PaedDr. Karpáčová/ 
cena poroty – Diana Novikmecová + kolektív – Zlatá Klapka kat. moderátor /Mgr. Gumanová/ 
cena poroty – Diana Novikmecová – AMAVET – Festival vedy a techniky - Geovedy /Mgr. Gumanová/ 
 
Krajské kolo: 
1. miesto – Diana Novikmecová – Biologická olympiáda kat. C projekt /Mgr. Gumanová/ 
1. miesto – Diana Novikmecová – AMAVET – Festival vedy a techniky - Geovedy /Mgr. Gumanová/ 
1. miesto – Sárah Bokšajová – Jazykový kvet 2020 – RUJ /Mgr. Novosiadla/ 
1. miesto – Simona Gumanová – Ruské slovo /Mgr. Novosiadla/ 
1. miesto – Šimon Breznoščák – Ruské slovo kat. /Mgr. Novosiadla/ 
1. miesto – Ivančová Michaela – cezpoľný beh jednotlivcov /PaedDr. Karpáčová/ 
2. miesto – Simona Gumanová – Jazykový kvet 2020 – RUJ /Mgr. Novosiadla/ 
2. miesto – Filip Imrich – Ruské slovo kat. /Mgr. Novosiadla/ 
2. miesto – Filip Imrich – Jazykový kvet – ANJ /Mgr. Krausová/ 
 
Okresné kolo: 
1. miesto – Diana Novikmecová – Biologická olympiáda kat. C projekt /Mgr. Gumanová/ 
1. miesto – Eva Štiberová – Geografická olympiáda kat. E /Mgr. Vargová/ 
1. miesto – Richard Širák – Čítačka s písačkou /PaedDr. Kovalská/ 
1. miesto – Oliver Širák – Čítačka s písačkou lit. súťaž /Mgr. Stavná/ 
1. miesto – Ján Meteňko – Geografická olympiáda kat. D /Mgr. Gumanová/ 
2. miesto – Lukáš Liška – Geografická olympiáda kat. D /Mgr. Gumanová/ 
2. miesto – Diana Novikmecová – Geografická olympiáda kat. F /Mgr. Gumanová/ 
2. miesto – Diana Novikmecová – Olympiáda zo Slovenského jazyka /Mgr. Naďová/ 
2. miesto – Šimon Breznočšák – Jazykový kvet 2020 – ANJ /Ing. Illéšová/ 
2. miesto – Oliver Širák – Čítačka s písačkou výtvarná súťaž /Mgr. Stavná/ 
2. miesto – Oliver Širák – Včely a včelár očami detí /Mgr. Stavná/ 
2. miesto – Bruno Danč – Olympiáda v ANJ /Ing. Illéšová/ 
2. miesto – Matej Kraus – Dejepisná olympiáda kat. E/Mgr. Naďová/ 
2. miesto – Erik Šlosár – Dejepisná olympiáda kat. D /Mgr. Naďová/ 
2. miesto – Eva Štiberová – Dejepisná olympiáda kat. C /PaedDr. Hupcejová/ 
2. miesto – Katarína Bujková – Dejepisná olympiáda kat. F /PaedDr. Hupcejová/ 
2. miesto – Peter Sabo – Biologická olympiáda kat. C projekt /Mgr. Gumanová/ 
3. miesto – Tibor Pop – Biologická olympiáda kat. C prakticko-teoretická časť /Mgr. Gumanová/ 
3. miesto – Miriam Magurová – Čítačka s písačkou /PaedDr. Magurová/ 
 
p) Výsledky úspešnosti školy pri príprave na výkon povolania a uplatnenie 

žiakov na pracovnom trhu, alebo ich úspešnosť prijímania na ďalšie štúdium 
 
 
 Tak ako aj na iných školách aj na našej sa nájdu úspešní žiaci. Tomáš Harvan – sólista 

baletu v Bratislave, Milan Jarka – víťaz talentu Cimbalista roka, Patrick Mydla víťaz 
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celoslovenského kola geografickej olympiády, Sofia Boháčová víťazka celoslovenského kola 

olympiády v ruskom jazyku. Samuel Našta víťaz celoslovenského kola geografickej 

olympiády, Michal Pancák víťaz celoslovenského kola v biológii, Hana Hupcejová – víťazka 

celoslovenského kolo v Ruskom jazyku a účastníčka medzinárodnej súťaže v Moske.  
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(2) Správa môže obsahovať aj ďalšie informácie 
 
 
a)  Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania v škole 
  
Škola má vytvorené priaznivé psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania. Pracuje 

v duchu humanizmu a na pedagogickej rade prijala Zásady humanizmu, ktoré sú zverejnené 

na webovej stránke našej školy. Všetci pedagogickí zamestnanci ich dodržiavajú.  

 
b)  Voľnočasové aktivity 
 
Priezvisko vedúceho krúžku Názov krúžku 
PhDr. Joneková  Mladí skauti 
Mgr. Gumanová Pozorujeme prírodu 
Mgr. Novosiadla Potulky po Rusku 
Mgr. Naďová Potulky internetom 
PaedDr. Magurová Florbal chlapci 
Mgr. Petrík 
 

Jazykové hry 1 
Jazykové hry 2 

Mgr. Komarová Tvorivý svet 
PaedDr. Karpáčová Florball a iné športy 
Mgr. Malíková Florball 1.st 
Mgr. Štefanková Biblický 
PaedDr. Polorecká Zábavná logika 
PaedDr. Kovalská Bystrá hlavička 
Mgr. Tamášová  Detské TV štúdio 
Mgr. Verčimák Tvorivé písanie 
Mgr. Myšík Robotika 
Mgr. Krausová Pohybová 
Mgr. Tarkaničová Hráme sa s číslami 1 

Hráme sa s číslami 2 
Hráme sa s číslami 3 

Mgr. Pribulová Spoločenské tance 
Mgr. Kentošová Výtvarné hry  
 
 
c)  Spolupráca školy s rodičmi o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom  
 
V minulom školskom roku sa uskutočnili dve zasadnutia rodičovských združení s vopred 

stanoveným programom. Škola je otvorená rodičom od 6.30 h. do 17.00 h. Učitelia pri riešení 

problémov žiakov vychádzajú v ústrety rodičom a konzultujú každý problém, na ktorý ich 

dieťa upozorní. Raz týždenne v stredu, ako pomoc rodičom výchovná poradkyňa Mgr. 

Adriána Ocilková v „Hodine pravdy“ riešila problémy žiakov, ktorí porušujú školský 

poriadok. Ako pomoc rodičom sú zavedené zošity pochvál, v ktorých si rodič môže prečítať, 
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ako sa správa jeho dieťa. V minulom školskom roku sa uskutočnila aj spoločná akcia rodičov, 

detí a učiteľov.  

 
d)  Vzájomné vzťahy medzi školou, deťmi alebo žiakmi, rodičmi a ďalšími fyzickými  
 osobami a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a vzdelávaní v školách  
 podieľajú 
 
Škola má záujem o žiakov a žiaci majú záujem o školu. Vzájomné vzťahy medzi žiakmi, 

učiteľmi, rodičmi a verejnosťou sú na veľmi dobrej úrovni. 

 
(4) Škola uvádza výsledky koncoročnej klasifikácie podľa celkového  
 prospechu, ďalej podľa ročníkov priemerný prospech z jednotlivých  
 predmetov a výsledky meraní (TESTOVANIE 9).  
  
Priemerná známka na konci školského roka v jednotlivých triedach z predmetov Matematika, 

Slovenský jazyk a literatúra 

 
Trieda   Matematika      Slovenský jazyk 

I.A  slovné hodnot. slovné hodnot. 

I.B slovné hodnot. slovné hodnot. 

II.A 1,06 1,13 

II.B 1,41 1,53 

III.A 1,31 1,31 

III.B 1,95 2,11 

IV.A 1,72 1,92 

IV.B 2,50 2,50 

V.A 1,50 1,61 

V.B 1,67 1,60 

V.C 1,41 1,41 

V.D 2,36 2,64 

V.E 3,81 4,10 

VI.A 1,69 1,23 

VI.B 3,00 3,00 

VI.C 1,70 1,91 

VI.D 4,19 4,19 

VII.A 1,33 1,67 

VII.B 2,94 2,97 

VII.C 2,42 2,29 

VII.D 4,61 4,23 

VIII.A 1,48 2,00 

VIII.B 2,96 3,07 

VIII.C 2,61 2,06 
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IX.A 2,18 1,94 

IX.B 3,67 3,43 

IX.C 2,56 2,83 
 

Výsledky TESTOVANIE 9 2020 
 
Priemerná % úspešnosť školy MATEMATIKA  neuskutočnilo sa 

Priemerná % úspešnosť školy SLOVENSKÝ JAZYK neuskutočnilo sa 

 
(6) Údaje o počte zamestnancov školy, v členení na kvalifikovaných  
 a nekvalifikovaných, podľa odbornosti vyučovania, podľa jednotlivých  
 predmetov  
 
Pedagogickí zamestnanci: 

Učitelia 36 100 % kvalifikovanosť 

Vychovávatelia 5 100 % kvalifikovanosť 

Asistenti učiteľa 3 100 % kvalifikovanosť 

Nepedagogickí zamestnanci: 10 –––––– 

 
 
Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2019/2020: 
  

I. stupeň 

Slovenský jazyk 100 % 

Matematika 100 % 

Prvouka 100 % 

Vlastiveda 100 % 

Prírodoveda 100 % 

Anglický jazyk 100 % 

II. stupeň 

Slovenský jazyk 92 % 

Matematika 92 % 

Anglický jazyk 100 % 

Ruský jazyk 100 % 

Biológia 87 % 

Geografia 87 % 

Fyzika 100 % 

Chémia 100 % 
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Dejepis 100 % 

Hudobná výchova 100 % 

Telesná výchova 90 % 

Výtvarná výchova 94 % 

Etická výchova 100 % 

Občianska výchova 100 % 

 

(7) Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
  
- pedagogickí zamestnanci sa vzdelávajú podľa plánu kontinuálneho vzdelávania. 

 
 
(8) Komplexná inšpekcia, kľúčové pozitíva, hodnotenie jednotlivých oblastí,  
 riadenie, proces, podmienky, oblasti vyžadujúce zlepšenie a popis  
 hodnotiacich výrazov 
 
- 
 
(9) Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy  
  z pohľadu vlastného hodnotenia v súvislosti s plnením učebných plánov  
  a učebných osnov 
 
 
 Z pohľadu plnenia učebných plánov a učebných osnov sa zlepšili priestorové 

podmienky. Na škole bola vytvorená učebňa hudobnej a výtvarnej výchovy, nová fyzikálna 

učebňa. Bola zrekonštruované skladové  priestory, sklad učebníc a sprchy v šatniach pri 

telocvični.  

 

 
 (10) Správa o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok 
 
- 
 
(11) Informácie o stanovenom cieli v koncepčnom zámere rozvoja školy 
 

Stanovené ciele v koncepčnom zámere rozvoja školy boli splnené a správnosť je 

možné skontrolovať na webovej stránke školy. Na webovej stránke je zverejnená  aj 

fotogaléria a videá z jednotlivých akcii a prezentácii, preto nepopisujem detailne. Nájdete tam 

aj ako to vyzerá na vyučovacích hodinách ako učia učitelia. Aké akcie robia pre žiakov. 

 
(12) SWOT analýza  
 



 14 

Silné stránky:  

úspešná práca na prebiehajúcich projektoch. zameraných na propagáciu školy 

ponuka aktivít na zviditeľnenie školy, spolupráca s poľskou a ukrajinskou školou 

športové triedy, ITV, triedy pre intelektovo nadaných žiakov 

zapojenie žiakov do nácvikov programov   

2. miesto v meste Vranov n. T. vo vedomostných súťažiach v meste Vranov 

 

Slabé stránky: 

nedostačujúca domáca príprava žiakov a s tým súvisiace výsledky vstupných a výstupných 

previerok                                                                                     

nezáujem žiakov vyniknúť a mať záľuby 
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Správa o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia 
školského vyučovania 
 

Zákaz prevádzky zariadení pre deti a mládež 

Dňa 12.3.2020 bolo vydané opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020, 
podľa ktorého sa s platnosťou od 13. 3. 2020 do odvolania zakazuje prevádzka zariadení pre 
deti a mládež. Od 13.3.2020 žiaci našej školy spolu s pedagogickými zamestnancami zostali 
doma na dištančnom vzdelávaní. .Začiatky boli o poznávaní danej situácie. Učitelia mali 
k dispozícií Edu page, niekoľko vytvorených skupín na sociálnych sieťach, monitor žiackeho 
pripojenia, možnosti hľadania komunikácie so žiakmi a rodičmi, vzájomná komunikácia 
triednych učiteľov, predmetových komisii a metodického združenia. Zatiaľ túto situáciu 
chápali ako dočasnú a verili v návrat do škôl. K danej situácii bolo prispôsobený aj výkon.   

Dňa 29.3.2020 Prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života 
a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia 
hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením 
respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na 
prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách 
a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania. Týmto opatrením nie je 
vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, resp. samoštúdia detí a žiakov inou ako 
prezenčnou formou. Toto obdobie nie je obdobím školských prázdnin, ide o osobitný režim 
preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID. Týmto rozhodnutím sme 
začali vyučovať dištančne za vytvorených pravidiel spolu s vyučujúcimi a triednymi učiteľmi. 
Bol jasný spôsob komunikácie, spôsob učenia, zadávania úloh, komunikácie ,prezentácie 
nového učiva, hodnotenie, pochvaly. Novým nariadením Ministerstva školstva riaditeľka 
školy oznámila nehodnotenie tých predmetov, ktoré pôvodne boli hodnotené, avšak 
podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu 
kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou (napr. výchovy). O tejto skutočnosti oboznámila žiakov 
a ich zákonných zástupcov do 30.4.2020. Vo všetkých ročníkoch základnej školy sa v čase 
mimoriadnej situácie mohlo realizovať záverečné hodnotenie aj formou slovného hodnotenia. 
V rámci záverečného hodnotenia bolo  možné využiť kombinované hodnotenie (klasifikáciu a 
slovné hodnotenie) buď v rámci rôznych vyučovacích predmetov alebo aj v rámci toho istého 
predmetu. 

Pedagogická rada, ktorá spravidla rokuje do 15. apríla (hodnotiaca pedagogická rada) sa 
počas prerušeného vyučovania v školách nekonala   (a aj keď nekonala  povinná pedagogická 
III. štvrťročná klasifikačná porada), bolo  naďalej nevyhnutné, aby obzvlášť triedni učitelia a 
rodičia spoločne komunikovali.  A poskytli rodičom dôležité informácie týkajúce sa 
hodnotenia a učenia počas dištančnej formy vzdelávania. 

Do 20. 4. 2020 riaditeľka  školy oznámila  neklasifikovanie predmetov, ktoré boli 
klasifikované, avšak v čase prerušeného vyučovania neumožňovali  naplniť ciele predmetu 
kvalitnou /plnohodnotnou realizáciou /napr. výchovy/. U nás ide o Telesnú výchovu a 
Občiansku výchovu, ktorá sa klasifikuje. Či budú naďalej klasifikovať, alebo nebudú a žiak 
absolvuje predmet. Ak sa nič nezmení, tendencia u nás bude klasifikácia na konci roka. 
Všetkých predmetov okrem tých, ktoré neklasifikujeme.  
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V prípade žiakov základných škôl v zmysle platného zmysle Usmernenia na hodnotenie 
žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v 
školách v školskom roku 2019/2020, vydaného ministrom školstva, vedy, výskumu a športu 
SR a v zmysle súčasnej legislatívy je hodnotenie žiakov základných škôl za 2. polrok na 
prvom aj druhom stupni ZŠ týmito spôsobmi: 
• slovné hodnotenie 
• hodnotenie známkou – čiže klasifikácia 
• kombinované hodnotenie - slovne a známkou 
 
Školy mali zároveň možnosť do 30.4. sa rozhodnúť, ktoré predmety v tejto situácií nebudú 
hodnotiť. V tom prípade sa na vysvedčení slovo „absolvoval/-a“ alebo „neabsolvoval/-a“. 
Dovoľujeme si upozorniť, že žiaci 1. ročníka ZŠ nemôžu byť hodnotení známkou - budú 
hodnotení len slovne, okrem predmetov ktoré škola určila ako nehodnotené (a teda uvádza iba 
absolvoval/neabsolvoval).  
 
Zákonom č. 93/2020 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a 
vzdelávaní zo dňa 25.4.2020 bola vynechaná možnosť hodnotenia na vysvedčení pre 
prípravný ročník, nultý ročník, prvý ročník až štvrtý ročník základnej školy slovne štyrmi 
stupňami. Zároveň bol v tejto novele v § 161k uvedené prechodného ustanovenia v čase 
mimoriadnej situácie, kedy ministerstvo určuje spôsob prijímania na výchovu a vzdelávanie, 
spôsob hodnotenia a spôsob ukončovania výchovy a vzdelávania v súlade s opatreniami 
Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky. Metodické pokyny na hodnotenie sú 
stále platné, ale v tých veciach, kde sú v rozpore s aktuálnymi Usmerneniami Ministerstva 
školstva, dané odseky dočasne neplatia. To sa týka tak opakovania ročníka ako aj slovného 
hodnotenia a ďalších častí. Taktiež stále platí vyhláška o ZŠ 320/2008, ktorá viaceré veci 
uvedené aj v MP 22/2011 uvádza.  
  
Na našej škole sa hodnotilo kombinovaným hodnotením. 

Dňa 28.4.2020 Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl 
počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo 28. apríla 2020 Usmernenie k obsahu a 
organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského 
vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Podrobnosti o tom, ako by školy mali 
zredukovať učivo pre domáce vzdelávanie predstavil minister školstva, vedy, výskumu a 
športu SR Branislav Gröhling. Súčasťou usmernenia je aj materiál Štátneho pedagogického 
ústavu s názvom Obsah vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v 
školách.   
                                                                                                                     

Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas 
mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo 28.4.2020 usmernenie k obsahu 
a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia školského 
vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. Jeho súčasťou je aj materiál Štátneho 
pedagogického ústavu s názvom "Obsah vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho prerušenia 
vyučovania v školách" (v prílohe). ŠPÚ vzhľadom na vzniknutú špecifickú situáciu, ktorá si 
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zo strany pedagogických zamestnancov vyžaduje enormné úsilie, odporúča  prioritne sa 
zamerať na plnenie výkonových a obsahových štandardov v hlavných vzdelávacích 
oblastiach. 

Vymedzenie vzdelávacích obsahov 

 Hlavné vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria: 
- Jazyk a komunikácia 
- Matematika a práca s informáciami 
- Človek a spoločnosť  
- Človek a príroda 
 
Komplementárne vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria: 
- Človek a hodnoty 
- Človek a svet práce 
- Umenie a kultúra 
- Zdravie a pohyb 

Všetky vzdelávacie oblasti sú vyjadrené prostredníctvom vyučovacích predmetov. 
 
Učitelia podľa možností žiakov sa systematicky pripravovali na vyučovacie hodiny , spájali sa 
so žiakmi, pripravovali videá a prezentácie z hlavných ale aj komplementárnych oblastí.  
Dňa 1. 6. 2020 nastúpilo dobrovoľne do 1. až  5 ročníka. Na I. stupeň 101 žiakov a do piateho 
ročníka 30 žiakov. Po porade MZ a PK sa dohodli, na vyučovaní podľa pokynov Ministerstva 
školstva, ale zároveň, že budú opakovať učivo Matematiky a Slovenského jazyka.  
Od 22. 6. 2020 dobrovoľne nastúpilo spolu za celú školu 341 žiakov čo je  56,74 %. 
Jednotlivé správy  MZ a PK nasvedčujú o dôslednej práci učiteľov počas dištančného 
vzdelávania. 
 
Jednotlivé správy vedúcich MZ a PK pripájame v pôvodnom znení, nemajú jednotnú 
štruktúru a budú obsahovať opis zmien – aké zmeny nastali v dôsledku mimoriadnej 
situácie, informácie o organizácii vzdelávania jeho obsahu a spôsob hodnotenia 
v predmetoch.  
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MZ I. stupeň a ŠKD – Mgr. Edita Kentošová 

Náhle uzatvorenie škôl počas rozbehnutého školského roka a presunutie vzdelávania 
žiakov do domáceho prostredia nás zaskočilo všetkých a nikto naň nebol, no ani nemohol byť 
pripravený. 

Aktuálne usmernenia, informácie, odporúčania a nástroje pre vzdelávanie všetkých 
detí na diaľku  v čase epidémie koronavírusu sme čerpali na stránke  statpedu.sk , učíme na 
diaľku. Bol zredukovaný obsah vzdelávania a rozdelenie vzdelávacích oblastí na hlavné a 
komplementárne podľa Usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných 
škôl počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 
2019/2020 (ďalej Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania) a jeho prílohy Obsah 
vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho prerušenia vyučovania. Bol vymedzený rámec obsahu 
vzdelávania, na ktorý sa vzdelávanie zameriavalo v podmienkach dištančného vzdelávania v 
domácom prostredí počas prerušeného vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020.  

Tento materiál obsah vzdelávania nielen orientačne vymedzoval, ale vo vzťahu k 
bežným štátnym vzdelávacím programom ho aj redukoval. Ukázal ťažiskové témy, na ktoré 
sme sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch zamerali. Za tých niekoľko týždňov, ktoré už 
v tejto situácii máme za sebou, sme sa naučili veľa nového a do veľkej miery sme sa jej so 
cťou prispôsobili. 
Hlavné vzdelávacie oblasti: 
Jazyk a komunikácia 
Matematika a práca s informáciami 
Človek a spoločnosť 
Človek a príroda 
Komplementárne vzdelávacie oblasti: 
Človek a hodnoty 
Človek a svet práce 
Umenie a kultúra 
Zdravie a pohyb 
Vo vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia sme sa zameriavali najmä na podporu 
čitateľskej gramotnosti, rozvoj jazykových kompetencií a komunikačné ciele.  
 
Organizácia vzdelávacích aktivít 
Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania sa vzdelávanie realizovalo dištančnou 
formou, využívali sme na komunikáciu Edupage, Messenger,  Whats up, mail, Viber ,on-line 
platformy ZOOM, Microsoft Teams a SmartBooks vo vyučovaní na diaľku, telefonickú 
komunikáciu, poštovú komunikáciu ale aj  iné formy doručovania a prijímania úloh a zadaní 
žiakom. Využívali sme fb Zavretá škola, kde cieľom skupiny bolo navzájom sa 
povzbudzovať, prinášať zaujímavé nápady, informácie, videá a prepojenia pre žiakov, 
rodičov, ktorí náhle zostali doma. Zistili sme, že aj učenie doma môže byť zábavné a zároveň 
veľmi efektívne.  
Každý triedny učiteľ zostavil týždenný rozvrh založený na striedaní jednotlivých 
vzdelávacích oblastí s príslušnými vyučovacími predmetmi. V jednotlivých ročníkoch všetky 
hlavné vzdelávacie oblasti  sme plánovali tak, aby bol dodržaný tento rozpis indikatívnej 
týždennej záťaže žiakov: 
1.- 3. ročník  = 5 - 8 h/týždeň 
4.  ročník  = 8 - 10 h/týždeň 
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Do indikatívnej záťaže sme nezapočítali čas, ktorý žiaci venovali aktivitám vymedzeným v 
rámci komplementárnych vzdelávacích oblastí. 
Zapojenie žiakov : 
- 1.A,tr.uč.Antónia Maliková :  online-12,3 edupage 
- 1.B,tr.uč.Juliana Mikitová: online 22 žiakov 
- 2.A, tr. uč. Anna Pribulová. : online-12, 4 žiaci whatsapp, messenger 
- 2.B,tr.uč. Edita Kentošová : online-aktívne komunikovalo 17 žiakov aj žiačka, ktorá sa už 

odsťahovala a nestihla nastúpiť do novej školy,1 žiak bol pasívny 
- 3.A,tr.uč.Jana Tamašová: 9 žiakov online, edupage všetci žiaci 
- 3.B,tr.uč.Mária Komarová : komunikovali všetci žiaci -19,Edupage,Messenger,Viber -2, 

sms-   1,online-16 
- 4.A,tr.uč.Jana Budaiová: online 25 žiakov 
- 4.B,tr. uč. Ingrid Kovalská: všetci žiaci online, sms 1 
                                                  
Počas dištančného vzdelávania sme využívali vzdelávacie a edukačné portály ako VIKI 
EDUPORTÁL, MATIKA IN, KOZMIX, VČIELKA, AITEC ONLINE, DIKTÁTY ONLINE, 
PLANÉTA VEDOMOSTÍ, TESTOKAZI, ÚLOHY Z MATEMATIKY EDUPORTÁL, 
ALFBOOK, ALFÍK, O ŠKOLE 
- vzdelávacie videá youtube 
- divadielka, rozprávky,  
- virtuálne prechádzky múzeami 
 
Do dištančnej formy vzdelávania sa aktívne zapojili aj vychovávateľky ŠKD: 
- ,,Máme radi pohyb“ športová výzva  
- pohybové hry 
- internetová škola tanca 
- tvorenie, maľovanie  a kreatívne aktivity na doma 
- 15.5.-Svetový deň rodiny, vytvorili veľa výtvarných prác 
- 22.4.-Svetový deň Zeme, projekty, zber odpadu 
- 15.4.-Svetový deň umenia, výtvarné práce 
- Veľká noc, hudobné pozdravy žiakov  
- Veľkonočný aranžmán, veľkonočná výzdoba 
- Sladké dobroty 
- ,,Tvoríme z odpadového materiálu 
- ,,Sme všetci doma ?“,výtvarné práce na túto tému 
- Deň matiek,  
- Matematické hry 
 

Od 1.6.2020 bol  samotný obsah výučby prispôsobený aktuálnemu stavu osvojenia si 
vedomostí a zručností žiakov a bolo  využívané rozmanité spektrum organizačných foriem a 
metód výučby na zvládnutie upravených cieľov a obsahu vzdelávania. Počas dištančného 
vzdelávania sa učitelia zamerali aj na sprostredkovanie nového učiva a  v tomto období 
sústredili pozornosť najskôr na zistenie úrovne jeho osvojenia. V platnosti zostalo rozdelenie 
vzdelávacích oblastí na hlavné a komplementárne. Prebiehalo prehlbovanie učiva, 
vypracovanie projektových úloh postavených na prepájaní obsahov vzdelávania z viacerých 
predmetov. Venovali sme dostatočnú pozornosť zisteniu stavu vedomostí a zručností žiakov a 
prispôsobili tomu obsah vzdelávania v júni 2020, ale  je potrebné venovať tomu pozornosť aj 
najmä v tomto školskom roku. Využívalo sa diferencované vyučovanie. Úroveň osvojenia si 
učiva bola u žiakov na rôznych úrovniach. Vytvorili sa v triede skupiny a pre tieto  sa 
využívali diferencované úlohy.  
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Hodnotenia žiakov v čase prerušeného vyučovania bolo realizované takto: 
- pri hodnotení každého žiaka  boli rešpektované individuálne podmienky na domácu 

prípravu a dištančné vzdelávanie, 
- sústredili sme pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby, 
- boli akceptované podmienky žiakov na vzdelávanie 
Zásady hodnotenia 
1. Priebežné hodnotenie počas prerušeného vyučovania malo charakter konštruktívnej spätnej 

väzby, malo motivačný charakter, boli pomenované žiakom chyby,  ktoré robili a učitelia 
usmernili žiakov pri ich odstránení. Hodnotenie malo individuálny charakter. 

2. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliadalo predovšetkým na individuálne 
podmienky na domácu prípravu. 

3. V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie 
realizovalo formou slovného hodnotenia. 

4. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sme zohľadnili aj sebahodnotenie žiaka. 
Získavanie podkladov na hodnotenie 
Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov sme  získavali v čase 
prerušeného vyučovania najmä : 
- z portfólií žiackych prác  
- rozhovormi so žiakmi 
- z projektov 
- riešení komplexných úloh 
- samostatných praktických prác, ktoré boli spracované žiakmi počas domácej prípravy s 

prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka 
- prezentácie 
- videá 
- zvukové nahrávky 
- hodnotenie testovou formou, prostredníctvom aplikácie EduPage 
- edukačné portály, kde bolo možné hodnotenie výsledkov prostredníctvom percentuálnej 

úspešnosti 
- online diktáty 
- webová stránka Kozmix, Alfsbook 
 

Prerušenie vyučovania v školách a obavy z ochorenia vyvolali pocit sociálnej izolácie. 
Žiaci boli počas prerušeného vyučovania v školách v minimálnom vzájomnom kontakte so 
spolužiakmi. Je potrebné zohľadniť, že nie všetci žiaci mali rovnaké podmienky na učenie sa 
v domácom prostredí a zároveň sa do školy nevrátili všetci žiaci. 
 
Obsah vzdelávania – všetky predmety 
Ročník Prebraté učivo Neprebraté učivo Prenesenie 

a upevnenie učiva 
1.ročník Prebratý celý obsah učiva Kontrolný diktát č.1 

Kontrolná práca 
Opakovanie 

2.ročník Prebratý celý obsah učiva Kontrolné diktáty 
Kontrolné práce 

Opakovanie 

3.ročník Prebratý celý obsah učiva Kontrolné diktáty 
Kontrolné práce 

Opakovanie 

4.ročník Prebratý celý obsah učiva Kontrolné diktáty 
Kontrolné práce 

Opakovanie 

ANJ Kľúčové učivo prebraté Výstupné testy Konverzácia 
správna výslovnosť 
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PK  Matematika a Fyzika – PaedDr. Alena Polorecká 

V čase od 13.3.2020 do 30.6.2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym 
spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu.  O spôsobe vyučovania, metódach a formách rozhodovali učitelia, 
vyučujúci daný predmet. 
 
1.  Priebežné a záverečné hodnotenie žiakov 
V súlade s usmernením ministra školstva na hodnotenie žiakov učitelia matematiky a fyziky 
- prihliadali predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky žiakov na 

domácu prípravu, 
- sústredili pozornosť na poskytovanie konštruktívnej spätnej väzby, ktorá mala motivačný 

charakter, pomenovala žiakom chyby a navrhovala postup pri ich odstraňovaní,  
- zohľadňovali vekové a individuálne osobitosti žiaka, 
- podklady pre hodnotenie získavali z portfólií žiackych prác – vypracované domáce úlohy 

z pracovného zošita, projekty, pracovné listy a testy, 
- pri záverečnom hodnotení zohľadnili známky, získané do 16.3.2020, zapojenosť žiaka pri 

vypracovaní úloh a sebahodnotenie žiaka. 
 

2.  Metódy a formy 
- názorné   - poskytovanie PP prezentácií s komentovaným výkladom 

- výkladové videá 
- písomné  - poskytovanie poznámok, pracovných listov, riešenie úloh z pracovných  

 zošitov,  wordových dokumentov s komentárom postupu 
 
Počas dištančného vyučovania mali žiaci 5. – 9. ročníka 3 hodiny matematiky a 1 hodinu 
fyziky týždenne. Úlohy mali zadávané cez Edupage. Špecifická podpora bola realizovaná pre 
žiakov, ktorí sa z objektívnych aj subjektívnych dôvodov nezapájali do dištančného 
vyučovania, boli im doručované pracovné listy na vypracovanie. Vypracované domáce úlohy 
posielali späť cez foto. S učiteľmi komunikovali prostredníctvom: 
- Edupage 
- mail 
- Messenger a WhatsApp, cez správy, chat, hovor a videohovor, ale aj telefonický kontakt. 
 
Domáce úlohy boli dopĺňané úlohami zo stránok: 
https://www.zborovna.sk/, https://www.datakabinet.sk/, https://oskole.detiamy.sk/, https://b-
akademia.sk/, https://videoskola.sk/, http://testokazi.hol.es/, 
https://doucovanie123.estranky.sk/, https://ucimenadialku.sk/, https://www.viemematiku.sk/, 
https://www.liberaterra.sk/. 
 
3.  Obsah  
 
MATEMATIKA: 
V matematike  boli dištančne prebrané všetky tematické celky podľa TVVP v jednotlivých 
ročníkoch: 
- 5. ročník: Stredová súmernosť, Počtové výkony s prirodzenými číslami, Geometria 

a meranie, Riešenie aplikačných úloh 
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- 6. ročník: Obvody a obsahy štvorca a obdĺžnika, Uhly, Zhodnosť trojuholníkov, 
Kombinatorika 

- 7. ročník: Pomery, mierka, úmernosti, Rovnobežníky, Kombinatorika 
- 8. ročník: Lichobežník, Hranoly, Kruh a kružnica, Pravdepodobnosť. 
- 9. ročník: Funkcie, Príprava  na T9, Príprava  na prijímacie skúšky 
Školské úlohy a kontrolné práce, ktoré boli plánované, napísané neboli. Namiesto nich žiaci 
vypracovali online testy cez Edupage. 
 

Prerušenie vyučovania počas koronakrízy spôsobilo, že časť žiakov nestihla prebrať 
naplánované učivo. V septembri sa do škôl vrátia deti s rozdielnou úrovňou. Niektoré sa 
počas koronakrízy učili, iné nie. Dá sa očakávať väčšia rozmanitosť vo vedomostiach 
žiakov. Žiakom z tried 5.E, 6.D a 7.D boli počas dištančného vyučovania pracovné listy na 
vypracovanie doručované domov. 
 
FYZIKA:  
V rámci špeciálneho režimu počas dištančného vzdelávania boli prebrané všetky témy 
stanovené v rámci TVVP pre 6.,7.,8., a 9. ročník. Tematické celky prebrané v rámci 
dištančného vzdelávania: 
6. ročník - Správanie telies v kvapalinách a plynoch 
7. ročník - Topenie a tuhnutie 
8. ročník - Svetlo 
9. ročník - Elektrický prúd 
Projekty spracované žiakmi v rámci domáceho vyučovania:  Ponorka, Vplyv hustoty 
kvapaliny na správanie sa telesa, Spektroskop Na začiatku školského roka 2020/2021 sa 
budeme zameriavať na zopakovanie učiva obsiahnutého v týchto témach. 
 
4.  Rôzne 
- V čase dištančného vyučovania sa žiaci 5., 6. a 8. ročníka úspešne zapojili do e-testovania,  

ktoré pripravil NÚCEM. 
- Okresné kolá MO a Pytagoriády, ktoré sa mali konať 7.4.2020 a 24.3.2020 a 25.3.2020, sa 

z dôvodu dištančného vyučovania neuskutočnili. 
- Aj napriek komplikovanej situácii sa žiaci našej školy zapojili do riešenia celoslovenských 

kôl Logickej olympiády, kde škola bola ocenená ako 3. škola s najvyšším počtom 
súťažiacich. Umiestnenia žiakov sa v dištančnej forme neudeľovali. 

- Žiaci 2.-7. ročníka v čase dištančného vyučovania pokračovali v riešení úloh v súťaži 
MAKS a MAKSÍK online. 

- 45 žiakov školy riešilo aj online úlohy  v súťaži Matematický klokan.  
- Zasadnutia okresnej PK fyziky sa zúčastnil p. uč. Myšík, PK informatiky p. uč. 

Tarkaničová cez Zoom. 
 
5.  Záver 
- k učivu, ktoré je prebrané v čase dištančného vyučovania, je potrebné sa znovu vrátiť a 

dôsledne zopakovať aj so žiakmi, ktorí dištančne pracovali obmedzene 
- opakovanie učiva bude potrebné rozšíriť na september – október 
- vzhľadom na menší počet hodín matematiky v športových triedach by bolo vhodné zvýšiť 

ich počet, aby všetky triedy mali 5 hodín týždenne. 
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PK  Slovenský jazyk a literatúra – Mgr. Darina Ižovská 

ORGANIZÁCIA VZDELÁVANIA 

Triedni učitelia PK informovali o žiakoch, ktorí nemajú prístup k internetu alebo 
možnosť pracovať na PC. Cieľom PK bolo zabezpečiť dostatočné možnosti samoštúdia 
žiakov a zvoliť vhodné formy elektronickej komunikácie so žiakmi.  
 

Využívanie komunikačných aplikácii ako WhatsApp, Viber, Skype, Messenger, Zoom 
na spoločné online učenie, spojenie cez videochat a spoločne vyplniť, či skontrolovať 
pracovný list alebo zadanú úlohu z minulej vyučovacej hodiny. Pomôcť žiakom - poslať 
návod na  stiahnutie jednotlivých aplikácii. 
 

EduPage (základná forma komunikácie) – zadávanie domácich úloh na každý deň, e-
mail – posielať kópie DÚ z EduPage, SMS správy pre tých, ktorí nemajú internet.  
 

Učitelia sa  snažili formulovať zadávané úlohy tak, aby boli presné, pochopiteľné pre 
všetkých žiakov. Zároveň si priebežne  od žiakov pýtali spätnú väzbu, v ktorej zistili stupeň 
porozumeniu a zvládnutiu úlohy. 
 

Pri zadávaní úloh na samoštúdium sa  učitelia sústredili na opakovanie a fixovanie 
učiva, preberanie nového učiva len v nevyhnutnej miere a v rozsahu, ktorý sú žiaci schopní 
zvládnuť samoštúdiom. 
 

Zadávali žiakom primerané množstvo úloh na samoštúdium tak, aby po zvládnutí 
denných školských povinností mali dostatočný čas na psychohygienu, posilňovanie imunity 
a vytváranie pozitívnych vzťahov s členmi rodiny. Využívali komentované prezentácie, 
hlasové záznamy. 
 
HODNOTENIE 
 

- Učitelia PK  svojich žiakov pozitívne motivovali, ak pri spätnej väzbe sa našla chyba, 
spätne žiakom pomenovali chybu a navrhli postup pri jej odstraňovaní.  

- Evidencia vypracovania domácich úloh v zošitoch a v pracovných zošitoch prebiehala na 
základe spätnej väzby od žiakov, ktoré slúžili  ako podklad k priebežnému a záverečnému 
hodnoteniu. Učitelia majú vytvorenú evidenciu posielania domácich úloh, kde si značili, 
ktorí žiaci domáce úlohy odovzdali. Projekty, prezentácie si žiaci zakladajú do portfólia. 

- Učitelia PK sa dohodli, že záverečné hodnotenie sa bude: 
- SJL – klasifikovať 
- Učitelia SJL nerealizovali predpísané písomné práce, vyplývajúce z výkonového 

štandardu štátneho vzdelávacieho programu (kontrolné diktáty, slohové práce) do 
predpísaných zošitov, ale formou interaktívnych cvičení a online testov. 

- Hodnotenie vykonali učitelia PK s prihliadnutím na individuálne podmienky každého 
žiaka. 

- Žiakom, ktorí nemali možnosť pracovať prostredníctvom počítača, na základe 
Usmernenia vedenia školy sa zasielali PL a poznámky k učivu triednym učiteľom, ktorí im 
následne posielali poštou. 
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POZITÍVA / NEGATÍVA DIŠTANČNÉHO VYUČOVANIA 
 
Pozitíva  Negatíva  
- výborná práca niektorých slabších žiakov  
- výborná spolupráca s jednotlivými rodičmi  
- aktivita žiakov pri tvorbe prezentácií na 
šk.FB stránke 
- spojenie online so žiakmi 

- niektorí žiaci s výborným prospechom, 
málo aktívni 
- žiaci si nevytvorili pravidelný časový    
harmonogram učenia sa 
- nezáujem jednotlivých žiakov a rodičov  

 
FORMY A METÓDY, KOMUNIK. APLIKÁCIE, SPÔSOB HODNOTENIA 
  
      V rôznom jednotliví členovia PK oboznámili s metódami a formami práce 
v dištančnom  vyučovaní. Učitelia SJL využili prezentácie, nahrávali komentované 
prezentácie, v ktorých vysvetľovali nové učivo žiakom alebo vo forme videí. Žiaci mali 
možnosť pozerať filmy, ktoré ako učivo nasledovali v literatúre  RTVS. Učitelia zadávali 
rôzne online cvičenia na precvičovanie úloh. S rodičmi a so žiakmi členovia PK 
komunikovali cez EduPage, mail, Messenger WhatsApp, Viber, Skype. Po vzájomnej 
konzultácii sa dohodli členovia PK, že je dôležité striedať metódy a formy vyučovania, aby 
sme žiakov motivovali. Ďalej sa dohodli, že podľa technického vybavenia žiakov budú 
využívať videochat na kontrolu porozumeného učiva, výklad učiva či prečítania spoločného 
úryvku, vypracovania spoločných cvičení. 
 
FORMY A METÓDY 
- projekty: knihy, filmy, spisovatelia 
- prezentácie: rozbor literárnych diel, životopisy autorov, výklad nových 

literárnych, gramatických a štylistických  pojmov  
- komentované výklady: vetné členy, prídavné mená, priama reč, príslovky, jednoduchá 

veta, ... 
- didaktické hry, osemsmerovky, tajničky,... 
- rozhovory  

 
 KOMUNIKÁCIA SO ŽIAKMI A RODIČMI 
- EduPage 
- Messenger 
- Viber 
- WhatsApp 
- Skype 
- Zoom = online učenie 
- E-mail 
- Telefón, SMS 
 
SPÔSOB HODNOTENIA 
- prvé tri týždne niektoré úlohy boli klasifikované a zároveň známka bola zapísaná do EŽK 
- od 7.4.2020 – neklasifikované 
- pri kontrole úloh : motivačné slovné / písomné hodnotenie  
- evidencia vypracovaných / nevypracovaných úloh 
- žiaci si vytvorili vlastné portfóliá 
- KD a slohové práce boli nerealizované 
- záverečné hodnotenie – klasifikovať 



 25 

Žiaci, ktorí pracovali na 100 % boli pri záverečnom hodnotení klasifikovaní lepšou 
známkou alebo pochvalou vyučujúcim a tr. učiteľom. Žiaci, ktorí sa do dištančného 
vyučovania zapájali málo, boli napomenutí a vyzvaní na preskúšanie vyučujúcimi. 
 
OBSAH UČIVA 
Ročník  Prebraté učivo SJ Prebraté učivo LV Prenesenie a upevnenie 

v budúcom šk.roku 
5.ročník prebratý celý obsah učiva  prebratý celý obsah učiva opakovanie 
6. ročník prebratý celý obsah učiva prebratý celý obsah učiva opakovanie 
7.ročník prebratý celý obsah učiva prebratý celý obsah učiva opakovanie 
8. ročník prebratý celý obsah učiva prebratý celý obsah učiva opakovanie 
9. ročník prebratý celý obsah učiva prebratý celý obsah učiva --------------------------- 
 
Účasť na súťažiach 
Olympiáda slovenského jazyka okresné kolo: Diana Novikmecová - 2. miesto 
Hviezdoslavov Kubín – OK zrušené 
Šaliansky Maťko – Júlia Novikmecová, Anita Illéšová   
Štúrov Zvolen – zrušený 
 
ZÁVER 
Opakovanie učiva bude rozšírené do októbra. 
Dôsledne zopakovať učivo so žiakmi, ktorí dištančne pracovali obmedzene. 
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PK  Cudzie jazyky – Mgr. Jana Michalová 

Úprava obsahu a organizácie vzdelávania 
Usmernením k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas 

mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. 
V tomto mimoriadnom období prerušenia školského vyučovania sa obsah vzdelávania 
vymedzil tak, že sa určili hlavné vzdelávacie oblasti a komplementárne vzdelávacie oblasti. 
ŠPÚ vzhľadom na vzniknutú špecifickú situáciu odporúčal prioritne sa zamerať na zvládnutie 
vymedzeného základného učiva v hlavných vzdelávacích oblastiach najmä na:   podporu 
čitateľskej gramotnosti, rozvoj jazykových kompetencií a komunikačné ciele.  
 

PK CJ odsúhlasila časové rozdelenie predmetov na týždeň a nový rozvrh. V novom 
rozvrhu sme sa zamerali na kľúčové učivo, precvičovanie,  upevňovanie, čitateľskú 
gramotnosť s dôrazom na využitie získaných vedomostí v praxi. 
 
Metódy a formy:   

Najviac sme využívali zadávanie úloh cez  EduPage, prácu s učebnicou a pracovným 
zošitom, ktoré majú všetci,   prezentácie, na vysvetlenie gramatických javov, čítanie 
s porozumením – otázky k prečítanému textu, projekty. Využili sme sociálne siete, Viber, 
SMS, posielanie úloh od žiakov mailom, Youtube pri preberaní slovnej zásoby, učení sa 
piesní a niektoré ďalšie stránky odporúčané MŠ / napr. vieme po anglicky, duolingo, jazyky 
online/. 
 
Čo sa nám podarilo : 
Podarilo sa nám prebrať kľúčové učivo. 
 
Čo sa nám nepodarilo  zrealizovať: 
Keďže od 16.3.2020 nastala dištančná forma výučby cudzích jazykov, boli pozastavené, 
posunuté, alebo zrušené niektoré súťaže / napr. Olympiáda v ruskom jazyku/. Do niektorých 
súťaží sme sa zapojili online / Jazykový kvet/. 
Neprebraté učivo ANJ:  Výslovnostné cvičenia 
                                        Precvičovanie komunikácie - dialógy    
                                        Neboli napísané výstupné testy  
 
Ruský jazyk.  
- Úlohy boli zadávané cez EduPage, v skupinách ,  individuálne, mailom, Na vysvetľovanie 

úloh boli použité prezentácie. Spolupráca so žiakmi a rodičmi bola na dobrej úrovni. 
Vyučujúci spolupracovali s rôznymi organizáciami, / Ruské centrum Prešovskej 
Univerzity/, ktoré pomáhali zvládnuť online formu vyučovania.  

- Učivo bolo zvládnuté  na rôznych úrovniach vedomosti žiakov.  
- V piatom a šiestom ročníku je na začiatku roka v rámci opakovania potrebné zopakovať 

všetky písmená. 
 
Hodnotenie žiakov 
Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie 
spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sme sa riadili týmito 
zásadami: 
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- snažili sme sa zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení žiakov rešpektovaním 
individuálnych podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie 

- akceptovali sme jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie 
- hodnotenie malo charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia 

sa 
- hodnotenie malo motivačný charakter (pomenovať žiakom chyby , ktoré robia a navrhnúť 

postup pri ich odstraňovaní) 
- pri priebežnom hodnotení sa zohľadňovali vekové a individuálne osobitosti žiaka 
- záverečné hodnotenie žiakov cudzích jazykov sa uskutočnilo po dohode so všetkými 
členmi PK a vedením školy klasifikáciou. 
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PK  Dejepis, Geografia a Občianska náuka – Mgr. Ľubica Vargová 

V čase mimoriadnej situácie (12.6.2020-30.6.2020) prebiehalo v škole vyučovanie 
mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje 
škola v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.  

 
Tomuto stavu sme prispôsobili aj rozvrh, kde boli od 11.5.2020 zredukované hodiny 

GEO a DEJ na 1/týždenne.  
 
Zadávanie úloh prebehlo prostredníctvom Edupage a Messenger skupín jednotlivých 

tried. Učitelia v primeranom množstve a časových cykloch aj podľa odporúčania ministerstva 
školstva, vedy, výskumu a športu zadávali žiakom domáce úlohy a poskytovali učebné 
materiály nad rámec kníh a pracovných zošitov, hlavne vo forme prezentácií v programe 
powerpoint v kombinácii s komentovaným audio výkladom, resp. poskytovali žiakom odkazy 
s vysvetlením prebranej témy na YouTube. 

 
Učitelia využívali také metódy a formy vyučovania, aké im vzniknutá mimoriadna 

situácia umožňovala – názorné, audiovizuálne,  písomné. 
 
Jednou z hlavných kontrolných foriem bolo aj zadávanie pracovných listov a testov 

cez Edupage, ktoré žiaci po vypracovaní odosielali učiteľom na kontrolu. Do 
marginalizovaných skupín  boli z dejepisu a geografie distribuované pracovné listy. 

 
Z geografie boli prebrané všetky témy, v budúcom školskom roku sa budeme zameriavať na 
opakovanie prebraného učiva 
 
Z dejepisu ostal neprebratý celok v 9.ročníku Dejiny súčasnosti, nakoľko bol zredukovaný 
počet hodín z pôvodných troch na jednu hodinu týždenne. 
 

Žiakom boli dodatočne po nástupe do školy skontrolované vypracovania poznámok 
a domácich úloh v zošitoch. 

 
Domáce prostredie podnietilo niektorých žiakov k lepším výkonom, nakoľko sa 

v domácom prostredí odbúral stres. A naopak, niektorí žiaci vzhľadom na nedostatočný 
študijný režim nepodávali primeraný výkon. 

 
Hodnotenie žiakov prebehlo v súlade s metodickými pokynmi. 
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PK  Chémia a Biológia – Mgr. Tatiana Bizupová 

Od 16.3. do 30.6.2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym sôsobom v súlade 
s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
 
1.ORGANIZÁCIA VZDELÁVANIA 
- dištančná forma výchovno-vzdelávacieho procesu realizovaná cez EDUPAGE, 

MESSENGER(skupiny žiakov v jednotlivých triedach aj individuálne), E-MAILY žiakom 
a rodičom, telefonický kontakt, videotelefonáty, odkazy na You Tube( edukačné videá) 

- kontrola zadávaných úloh cez EDUPAGE ipeg obrázky(poznámky, pracovné listy, testy, 
referáty, projekty), MESSENGER(fotené strany v zošite), E-MAILY od žiakov 

 
2. OBSAH VZDELÁVANIA 

Obsah vzdelávania vychádzal z Tematických výchovno-vzdelávacích plánov 
v predmetoch biológia a chémia tak, aby bol dodržaný obsahový štandard v oboch 
predmetoch. Konštatujem, že boli prebrané všetky témy učiva podľa tematických celkov v 
Tematických výchovno-vzdelávacích plánoch. Ďalej uvádzam nerealizované praktické 
aktivity z biológie a činnostné vyučovacie metódy z chémie z výkonových štandardov, ktoré 
nebolo možné so žiakmi splniť. 
 
BIOLÓGIA 
5. ročník 
Tematický celok: Život na poliach – prebrané učivá formou písania poznámok 
Nerealizovaná: Praktická aktivita č.2: Pozorovanie a poznávanie rastlín a okolia 
 
6. ročník 
Plod a semeno, Bezstavovce - prebrané učivá formou písania poznámok 
Nerealizovaná: Praktická aktivita č.2: Stavba tela hmyzu 
 
7. ročník 
Vylučovanie a močová sústava, Regulačné sústavy, Nervová sústava, Zmysly, 
Rozmnožovacia sústava, vývin jedinca - prebrané učivá formou písania poznámok 
Realizované projekty: Škodlivosť fajčenia, Drogy okolo nás, Zdravý životný štýl 
Nerealizovaná: Praktická aktivita č.2: Pozorovanie činnosti zmyslových orgánov 
 
8. ročník 
Genetika, Ekologické témy - prebrané učivá formou písania poznámok 
Realizovaný projekt: Návrh optimálneho životného prostredia bydliska 
 
9. ročník 
História Zeme, Príroda Slovenska, Globálne enviromentálne problémy a možnosti riešenia - 
prebrané učivá formou písania poznámok 
 
CHÉMIA 
7. ročník 
Fyzikálny a chemický dej, Zákon zachovania hmotnosti, chemické zlučovanie a rozklad, 
Horenie a požiar, Exotermické a endotermické reakcie, Rýchlosť chemických reakciií 
a faktory, ktoré ju ovplyvňujú - prebrané učivá formou písania poznámok 
Realizovaný projekt: Hasiaci prístroj 
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Chýba: názorné vysvetlenie súvislostí, činnostné vyučovacie metódy, praktické techniky práce 
v chemickom laboratóriu 
 
8. ročník 
Oxidy, Kyseliny, Hydroxidy, Soli, Neutralizácia, Redoxné reakcie - prebrané učivá formou 
písania poznámok 
Realizovaný projekt: Soľ-vlastnosti a použitie v praxi 
Chýba: vysvetlenie a precvičovanie tvorby vzorcov a názvov anorganických zlúčenín, princíp 
neutralizácie, zápis neutralizačnej chemickej rovnice, princíp redoxných reakcií, podstata 
redoxných reakcií a zápisy oxidácie a redukcie v chemických rovniciach na konkrétnych 
príkladoch 
Nerealizované experimentálne činnosti: pH, Indikátory, Kyseliny, Hydroxidy, Neutralizačná 
reakcia 
 
9. ročník 
Tematické celky: Organické látky v živých organizmoch, Organické látky v bežnom živote – 
prebrané učivá formou písania poznámok 
Realizované projekty: Vitamíny, Plasty, Drogy 
 
3. SPÔSOB HODNOTENIA 

Spôsoby hodnotenia žiackych výstupov: sebahodnotenie žiaka, priebežné slovné 
hodnotenie žiakov a klasifikácia predmetov biológia a chémia v súlade s Metodickými 
pokynmi pre klasifikáciu v ZŠ(zohľadnili sa možnosti zapojenia sa žiaka do dištančnej formy 
vyučovania, záujem žiaka o predmet s prihliadnutím na klasifikáciu 1. polroka) 
 

Do dištančnej formy vyučovania sa zapojilo vyše 70% žiakov, vzhľadom na technické 
a iné problémy 
 
Formy  a metódy dištančného vyučovania : 
- Vypracovanie poznámok a domácich úloh z učebníc 
- Tvorba žiackych prezentácií na hodiny chémie a biológie  
- Tvorba žiackych referátov na hodiny chémie a biológie 
- Tvorba žiackych projektov na hodiny chémie a biológie 
- Samostaná práca s učebnicou, poznámkovým a pracovným zošitom 
- Samostatná práca so sprístupnenými webovými stránkami(alfbook, datakabinet, bez kriedy 

a iné)  
- Vyhľadávanie informácií na portáloch, interaktívne úlohy, edukačné videá 
- Domáce praktické aktivity s rastlinami a živočíchmi 
- Domáce pokusy s chemickými látkami v kuchyni(soľ, cukor, ocot, olej, sóda bikarbóna 

a iné) 
 
Rozvíjanie prierezových tém: čitateľská gramotnosť, mediálna výchova, úcta k starším, 
výchova k manželstvu a rodičovstvu, regionálna výchova a enviromentálna výchova 
 

Záverom konštatujem, že všetci vyučujúci dodržali obsahový a výkonový štandard 
tematických výchovno-vzdelávacích plánov vo všetkých ročníkoch. Praktické aktivity 
z biológie neboli napísané v plnom rozsahu podľa tematických výchovno-vzdelávacích 
plánov. 
 
Vytýčené úlohy a ciele PK BIO-CHE boli v školskom roku 2019/2020 splnené čiastočne.  
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PK  Telesná a športová výchova, Športová príprava – Mgr. Tomáš Komár 

Vyučovanie Telesnej a športovej prípravy počas mimoriadnej situácie zapríčinenej COVID 19 
prebiehalo mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadením hlavného hygienika a Ministerstva 
školstva, vedy a výskumu a športu.  
 
Priebeh vyučovania TSV počas COVID 19 

- Zadávanie úloh prebiehalo prostredníctvom aplikácie EDUPAGE. Do domácej úlohe sa 
zadala správa, v ktorej bola napísaná úloha na daný týždeň. 

- Úlohy sa zadávali 1 krát týždenne v pondelok, alebo utorok. Výsledky úloh mali žiaci 
odovzdať do soboty. V nedeľu prebehlo spracovanie výsledkov a následné vyhodnotenie 
výkonov. 

- 1. Úloha zadaná 30.3.2020 – 5.4.2020 – kondičné posilňovacie cvičenie: sed-ľah 10 
opakovaní, kľuky 10 opakovaní, drepy 10 opakovaní. Sed-ľah 9 opak., kľuky 9 opak., 
drepy 9 opak., Takto až do 1 opakovania. Úlohou bolo zmerať čas celkového cvičenia. 

- 2. Úlohy zadaná po Veľkonočných sviatkoch 20.4.2020 – 26.4.2020  kondičné cvičenie 
chôdza beh. Prostredníctvom hodiniek alebo mobilnej aplikácie zmerať počet krokov za 
deň. Najlepší výsledok za deň poslať fotku hodiniek alebo mobilu. 

- 3. Úloha zadaná 27.4.2020 – 3.5.2020 Cyklistika – Prostredníctvom aplikácie zmerať počet 
kilometrov najazdených na bicykli. Poslať fotku počtu kilometrov za 4. Dni – utorok, 
streda, štvrtok, piatok. 

- 4. Úloha 11.5.2020 – 17.5.2020 – Inline korčuľovanie. Prostredníctvom aplikácie zmerať 
počet kilometrov najazdených na korčuľiach. Poslať fotku počtu kilometrov za 4. Dni – 
utorok, streda, štvrtok, piatok. 

- 5. Úloha 18.5.2020 – 24.5.2020 Beh. Prostredníctvom aplikácie poslať fotku počtu 
nabehaných kilometrov v jednom dni. 

- 6. Úloha 1.6.2020 – 7.6.2020 – Ľubovoľné cvičenie. Poslať fotku alebo video vlastnej 
pohybovej aktivity.  

- 7. Úloha 8.6.2020 – 14.6.2020 Všetky aktivity počas týždňa. Vybrať si 3 aktivity, ktoré 
boli zadané. Poslať výsledky za každý deň. 

- Úlohy žiaci posielali prostredníctvom aplikácie EDUPAGE alebo mailom.  

Priebeh vyučovania SRL počas COVID 19 
 
- V mesiaci marec prebiehalo zadávanie úloh prostredníctvom aplikácie EDUPAGE 

a yotube. Každý týždeň bola zadaná úloha, ktorá bola kontrolovaná cez aplikáciu Watsup. 
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- V mesiaci apríl, máj povolil Úrad verejného zdravotníctva skupinové tréningy 
v otvorených priestranstvách. Tréningový proces prebiehal podľa nariadenia Úradu 
verejného zdravotníctva o počte žiakov (športujúcich), na meter štvorcový.  

 
- Tréningy sa uskutočňovali skupinovo 2 krát týždenne. 
 
- V mesiaci jún sme sa opäť riadili pokynmi Úradu verejného zdravotníctva o počte žiakov 

na meter štvorcový. To znamená, že tréningový proces prebiehal v plnom rozsahu 
v externých podmienkach.  

 

Počas mimoriadnej situácie sa nestihli počas TSV prebrať tematické celky futbal a volejbal 
a atletika.  Tie boli nahradené zadávaním úloh uvedených hore. Dané celky sa preberú počas 
nasledujúceho školského roka nakoľko sú v časovo tématickom výchovnom pláne.  
 
V športovej príprave boli prebraté všetky témy.  
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PK  Hudobná výchova, Výtvarná výchova – PaedDr. Zuzana Hupcejová 

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym 
spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola 
v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti. 

 
V čase od 13. marca 2020 do 22. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie dištančnou 

formou za pomoci informačno-komunikačných technológií, najmä cez aplikáciu EduPage. 
Týmto spôsobom zadávali pedagógovia žiakom úlohy, posielali im pracovné listy, odkazy na 
internetové stránky s edukačným významom, fotografie k danej téme a vzdelávacie videá. 
Žiaci komunikovali s vyučujúcim nielen v čase vyučovacej hodiny, spätnou väzbou boli 
vypracované pracovné listy a projekty. 

 
Aj napriek mimoriadnym podmienkam a vďaka dištančnému vzdelávaniu  

a komunikácií žiakov s pedagógmi sa podarilo naplniť krátkodobé aj dlhodobé ciele. 
 
Medzi silné stránky vyučovacieho procesu tento školský rok patril fakt, že sa väčšina 

žiakov zlepšila v používaní informačno-komunikačných zariadení. Rovnako je potrebné 
vyzdvihnúť nadšenie žiakov– chválili si výber edukačných videí a tvorili nádherné projekty 
a referáty. Medzi slabé stránky vyučovania počas mimoriadnej situácie patrilo slabé technické 
zabezpečenie menšiny žiakov, ktorí nemali dostatočné podmienky na internetové pripojenie, 
avšak ani títo žiaci neboli ukrátení o možnosť vzdelávať sa počas týchto mimoriadnych 
podmienok. Učebným materiálom boli pre nich učebnice, informácie si často vyhľadávali aj 
v knihách. 

 
V druhom polroku bolo hodnotenie prispôsobené mimoriadnym podmienkam. Žiaci 

boli hodnotení slovne. Žiaci sa aktívne zapájali do vyučovacieho procesu a komunikovali 
s vyučujúcim. Na záverečnom hodnotení boli všetci žiaci ohodnotení slovom „absolvoval“ na 
základe rozhodnutia pedagogickej rady z augusta 2019.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo Vranove nad Topľou 14. septembra 2020 
 
 
 
 
                                                                                         
                                                                                          PaedDr. Blažena Matisová                                                                  
                                                                                                         riaditeľka školy 


