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Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 

2019/2020 Základnej školy s materskou školou Dolná Strehová, Imre Madácha 3, 991 02 

Dolná Strehová. 

 

 

....................................................                                               ................................................... 

     Štatutár školy                                                                                  Zriaďovateľ 

Vypracovala: PaedDr. Anna Malatincová – riaditeľka školy 



Východiská a podklady: 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 9/2006 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 

3. Plán práce Základnej školy s materskou školou Dolná Strehová na školský rok 

2019/2020 

4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce MŠ, ŠKD, metodického združenia, predmetových 

komisií, koordinátorov (primárnej prevencie, výchovy k manželstvu a rodičovstvu,  

environmentálnej výchovy, finančnej gramotnosti) 

       5.   Analýzy – riadenie, výchovno-vzdelávacia činnosť, podmienky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 2 ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje o škole 
 

 
Názov školy Základná škola s materskou školou Dolná Strehová 

Adresa školy Imre Madácha 3, 991 02 Dolná Strehová 

Telefónne číslo 047/4897251 , 0902835555    

E-mail strehovazs@gmail.com 

www stránka www.skola.dolnastrehova.sk 

Zriaďovateľ školy Obec Dolná Strehová, štatutár: Ing. Ľuboslav Dobrocký 

 

 

Vedúci zamestnanci 

 

Funkcia Meno a priezvisko 

Riaditeľ PaedDr. Anna Malatincová 

ZRŠ pre MŠ Anna Lešková 

ZRŠ pre ZŠ Mgr. Zuzana Bablenová 

 

 

 

Poradné orgány školy    

1. Pedagogická rada školy - vyjadruje sa ku všetkým úlohám školy a rozhodnutiam riaditeľa 

školy, k ŠkVP, k iŠkVP, k organizácii, plánu práce, klasifikácii a hodnoteniu žiakov, 

komisionálnym a opravným skúškam, pochvalám a pokarhaniam, k zníženiu známky zo 

správania, k vnútornému poriadku školy, k zásadným otázkam výchovy a vzdelávania,  

spôsobu hodnotenia, preradeniu žiaka, hodnoteniu výchovno-vzdelávacích výsledkov. 

Jej náplň je vymedzená v Rokovacom poriadku školy, v Štatúte školy a v Organizačnom 

poriadku školy. V školskom roku 2019/2020 zasadala v súlade s Plánom práce školy. 

 

2. Predmetové komisie, metodické združenie 

Sú iniciatívnym orgánom riaditeľa školy, zaoberajú sa pedagogickými a výchovno - 

vzdelávacími problémami, koordinujú ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov a tým 

sa spolupodieľajú na zvyšovaní úrovne výchovno - vzdelávacieho procesu v  škole. 

V školskom roku 2019/2020 pracovali podľa vopred vypracovaných plánov práce, v ktorých 

sú rozpracované úlohy z plánu práce školy. Prioritou práce metodických orgánov sú analýzy 

dosiahnutých výsledkov žiakov a prijímanie opatrení na zlepšenie dosiahnutého stavu. 

Zvýšená pozornosť sa venuje práci s odbornými publikáciami a časopismi, výmene 

skúseností, vzájomným hospitáciám, overovaniu vedomostí žiakov, príprave súťaží, 

olympiád, exkurzií a pod.  

 



 

Samospávne orgány  

1. Rada školy - vyjadruje sa a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických 

zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež 

funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy. Rada školy sa 

vyjadrovala ku skutočnostiam ustanoveným v § 5 ods. 7 zákona č. 596/2003 Z. z.. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Meno a priezvisko Funkcia Zastupuje 

Mgr. Ján Kubiš predseda pedagogických zamestnancov ZŠ 

Anna Bystrianska  členka pedagogických zamestnancov MŠ 

Vlasta Lisková členka nepedagogických zamestnancov 

Ľubica Fajčíková členka rodičovskú verejnosť ZŠ 

Mgr. Štefánia Albertová členka rodičovskú verejnosť ZŠ 

Ingrida Báťková členka rodičovskú verejnosť ZŠ 

Ing. Dagmar  Fajčíková členka rodičovskú verejnosť MŠ 

Peter Šegľa člen delegovaný za Obec Dolná Strehová 

Ivan Jánošík člen delegovaný za Obec Dolná Strehová 

Ivan Longauer člen delegovaný za Obec Dolná Strehová 

RNDr. Ivana Hukeľová členka delegovaná za Obec Dolná Strehová 

 

2. Rada rodičov združenia rodičov školy - zhromažďuje a rieši námety, pripomienky a 

požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov, zabezpečovania tohto procesu 

a vzťahov, v ktorých sa uskutočňuje, rokuje s riaditeľom školy, učiteľmi a ostatnými 

pracovníkmi školy. Zasadnutia sa konali v súlade s Plánom práce školy.  

Meno a priezvisko funkcia zastupuje 

Ivan Longauer  predseda 1.triedu 

Mgr. Štefánia Albertová člen 2. triedu 

Ľubica Fajčíková členka 3. triedu 

Katarína Mišutová členka 4.  triedu 

Ingrida Báťková členka 5. triedu 

Anna Malatincová členka 6. triedu 

Katarína Petényiová členka 7. triedu 

MVDr. Stanislav Gábriš člen 8. triedu 

Marián Hriň člen 9. triedu 

 

 

 

 

 

 

Názov MZ, PK Meno a priezvisko vedúceho 

Metodické združenie  Mgr. Vladimír Šmelko 

PK spoločensko-vedných predmetov a výchovných predmetov Mgr. Lucia Holováčová 

PK prírodovedných predmetov Mgr. Marta Hriňová 



 

§ 2  ods.1  b 

  

Údaje o počte žiakov školy a školských zariadení 
  

- Základná škola  

  

k  15. 9. 2019                   k  31. 8. 2020 

Ročník Počet 
 tried 

Počet  
žiakov 

Žiaci  
so ŠVVP 

Počet  
tried 

Počet 
 žiakov 

Žiaci  
so ŠVVP 

1. ročník 1 24 1 1 25 1 

2. ročník 1 21 2 1 21 2 

3. ročník 1 19 1 1 19 1 

4. ročník 1 25 4 1 24 4 

5. ročník 1 22 1 1 22 1 

6. ročník 1 22 4 1 21 4 

7. ročník 1 21 3 1 21 3 

8. ročník 1 24 2 1 24 2 

9. ročník 1 14 1 2 14 1 

SPOLU 10 192 19 10 191 19 

  

 

 

- Školský klub detí 

  

  15. 9. 2019 31. 8. 2020 

Oddelenia 1 1 

Zapísaní žiaci 25 25 

  

 

 

§ 2  ods. 1 c   
 

Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy; údaje o 

počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na 

štúdium na stredné školy 
 

 

Údaje o počte zapísaných žiakov 

 

  Základná škola Školský klub detí 

Počet zapísaných 26 25 

Počet prijatých 24 25 

Počet odkladov 2 - 

  

 

 

 

 



§ 2  ods. 1 d  

Údaje o počte prijatých žiakov do prvého ročníka strednej školy; údaje o počtoch 

a úspešnosti uchádzačov na prijatie 

Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

 

 

  

 

 

 

 Počty žiakov prijatých na stredné školy a stredné odborné učilištia 

  

Stredné školy s maturitou: 

 

Názov školy 4-ročný odbor 

SOŠ Veľký Krtíš 1 

Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec 1 

SOŠ hotelových služieb a dopravy, Lučenec 3 

Stredná pedagogická škola, Lučenec 1 

SOŠ technická, Lučenec 3 

 

 

3-ročné učebné odbory: 

  
Škola Počet žiakov 

SOŠ Želovce 1 

SOŠ Veľký Krtíš  1 

SŠ Modrý Kameň 1 

SOŠ internátna Lučenec 1 

 

  

- Počet žiakov končiacich školskú dochádzku v nižších ročníkoch    0 

- 1 žiak plní povinnú školskú dochádzku osobitným spôsobom, 10. rok bude plniť v školskom 

roku 2020/2021 

 

 

 

Počty žiakov prijatých na osemročné gymnáziá 

  
Škola Počet žiakov 

Gymnázium B. S. Timravy, Lučenec 1 

 

 

 

 

 

 

 

Počet žiakov končiacich školskú dochádzku v 9. ročníku 13 

Počet žiakov prijatých po prijímacích skúškach 13 

Počet žiakov nepokračujúcich v štúdiu - 



  

§ 2  ods. 1 e  

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného 

stupňa vzdelania 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie  

a) prospech:   

 
I. stupeň 

 

prospelo s vyznamenaním   22 žiakov   24,72% 

prospelo veľmi dobre      9 žiakov   10,11% 

prospelo     47 žiakov   52,81% 

neprospeli                                                        0 žiakov                                  0 % 

nehodnotení     11 žiakov   12,36% 

 
II. stupeň 

 

prospelo s vyznamenaním   19 žiakov   18,63% 

prospelo veľmi dobre    13 žiakov   12,75% 

prospelo     65 žiakov   63,73% 

neprospeli       0 žiakov     0% 

nehodnotení                                                     5 žiakov   4,90% 

Celkom: 

prospelo s vyznamenaním   41 žiakov   21,47% 

prospelo veľmi dobre    22 žiakov   11,52% 

prospelo              112 žiakov   58,64% 

neprospeli       0 žiakov     0%  

nehodnotení                                                 16 žiakov                                 8,38% 

 

 

Prospech podľa predmetov  

   

 

I. stupeň 

  

Ročník SJL 1AJ MAT PVO PDA VLA Priemer 
1. - - -  - - - 
2. 2,13 - 2,19 1,56 - - 1,96 
3. 2,00 1,82 1,94 - 1,61 1,89 1,86 
4. 2,62  2,47 2,52 - 2,57 2,57 2,57 

Priemer 2,25 2,15 2,22 1,56 2,09 2,23 2,13 

  

 

 

 

 

 



II. stupeň 

  

Ročník SJL 1AJ 2NJ MAT THD 
 

INF FYZ CHE BIO DEJ GEG OBN 

5. 2,00 1,85 - 2,14 - - - - 2,05 2,10 2,05 - 

6. 2,89 2,44 - 3,00 - - 2,83 - 2,79 2,95 2,89 2,53 

7. 3,25 2,71 2,33 2,95 - - 3,25 3,00 2,90 3,10 3,05 2,60 

8.  3,08 2,77 2,08 3,00 - - 
 

3,21 2,96 2,88 3,25 2,75 2,54 

9.  3,15 2,92 3,08 3,08 - 
 

- 3,38 3,15 3,00 3,38 3,00 2,92 

Priemer 2,87 2,54 2,50 2,83 - - 3,17 3,04 2,72 2,96 2,75 2,65 

 

 

Ročník TSV HUV VYV RGV CSJ CVM Priemer 

5. - - - - - - 2,04 

6. - - - - - - 2,83 

7.  - - - - - - 3,00 

8.  - - - - - - 2,93 

9.  - - - - - - 3,12 

Priemer - - - - - - 2,78 

 

Priemer školy: 2, 78 

 

b) správanie:  

 

I.  stupeň 

 

napomenutie triednym učiteľom  4 žiaci               5, 13% 

pokarhanie triednym učiteľom  0 žiakov    0 % 

pokarhanie riaditeľkou školy   0 žiakov    0 % 

znížené známky zo správania                         0 žiakov 0 % 
      

 

 II. stupeň 

 

napomenutie triednym učiteľom   6 žiakov   6, 19% 

pokarhanie triednym učiteľom   2 žiaci               2, 06% 

pokarhanie riaditeľkou školy    1 žiak               1, 03% 

znížené známky zo správania    

 2.stupeň     1 žiak     1, 03% 

 

Celkom: 

 

napomenutie triednym učiteľom  10 žiakov     5, 71% 

pokarhanie triednym učiteľom   2 žiaci                 1, 14% 

pokarhanie riaditeľkou školy    1 žiak                 0, 57% 

znížené známky zo správania   

 2.stupeň     1 žiak                    0, 57%  

 



Pochvaly: 

I. stupeň 

 

diplom od riaditeľky školy   24 žiakov   30,77% 

knižná a vecná odmena   12 žiakov   15,38% 

 
II. stupeň 

 

 

diplom od riaditeľky školy   10 žiakov   10,31% 

knižná a vecná odmena   12 žiakov    12,37% 

 

 

 

Celkom: 

 

diplom od riaditeľky školy   34 žiakov   19,43% 

knižná a vecná odmena   24 žiakov   13,71% 

 

c) dochádzka 

 

Trieda VH Priemer 

na 

žiaka 

OSPR 

Priemer 

na 

žiaka 

NEOSP 

Priemer 

na žiaka 

Poradie 

I. 609 26,48 594 15 4 

II. 310 19,38 288 22 1 

III. 427 23,72 427 0 3 

IV. 427 20,33 427 0 2 

SPOLU 

I.STUPEŇ 

1773 22,73 1736 37   

      22,26 0,47   

V. 343 16,33 342 1 1 

VI. 421 22,16 413 8 3 

VII. 458 22,9 446 12 5 

VIII. 542 22,58 542 0 4 

IX. 228 17,54 211 17 2 

SPOLU 

II.STUPEŇ 

1992 20,54 1954 38   

SPOLU ŠKOLA 3765 21,49 3690 75   

      21,09 0,43   

 

 

 

 



Výsledky externých meraní  

Celoslovenského testovania žiakov 5. ročníka sa zúčastnilo v školskom roku 

2019/2020 celkom  16 žiakov.  

 

Základné údaje/Predmety MAT SJL 

Počet testovaných žiakov školy 16 16 

Maximálny počet bodov v teste 30 30 

Priemerný počet bodov školy 15,8 14,9 

Priemerný počet bodov v rámci SR 17,8 17,5 

Priemerná úspešnosť školy v % 52,7 49,6 

Priemerná úspešnosť v SR – národný priemer v % 59,3 58,4 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru v % - 6,6 - 8,8 

 

 

Celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka sa v školskom roku 2019/2020  

neuskutočnilo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§2 ods. 1 f 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov 

UČEBNÝ PLÁN  ISCED 1, ISCED 2 – inovovaný  

 

 

 

Vzdelávacia 

oblasť 

Vyučovací 

predmet 

Ročník 

Primárne vzdelávanie 

Ročník 

Nižšie stredné vzdelávanie 

1. 2. 3. 4. Σ 5. 6. 7. 8. 9. Σ 

Jazyk a 

komunikácia 

Slovenský jazyk 

a literatúra 

9 8 7+1 7 31+1 5 5 4+1 5 5 24+1 

Anglický jazyk 1 1 3 3 6+2 3+1 3 3 3 3 15+1 

 Nemecký jazyk        0+2 0+2 0+2 0+6 

 Cvičenia zo SJL        0+1 0+1  0+2 

Matematika 

a práca s 

informáciami 

Matematika 4 4+1 4 4 16+1 4+1 4+1 4+1 4+1 5 21+4 

Cvičenia 

z matematiky  

       0+1 0+1  0+2 

Informatika   1 1 2 1 1 1 1 0+1 4+1 

Človek a 

príroda 

Prvouka 1 2   3       

Prírodoveda   1 2 3       

Fyzika       2 1 2 1 6 

Chémia        2 2 1 5 

Biológia      2 1+1 2 1 1+1 7+2 

Človek a 

spoločnosť 

Vlastiveda   1 2 3       

Dejepis      1 1+1 1 1 2+1 6+2 

Geografia      2 1+1 1 1 1+1 6+2 

Občianska 

náuka 
      1 1 1 1 4 

Človek a 

hodnoty 

Etická výchova/ 

náboženská 

výchova 

1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 5 

Človek a svet 

práce 

Pracovné 

vyučovanie 

  1 1 2       

Technika      1 1 1 1 1 5 

Umenie 

a kultúra 

Hudobná 

výchova 

1 1 1 1 4 1 1 1 1  4 

Výtvarná 

výchova 

2 2 1 1 6 1 1 1 1 1 5 

Regionálna 

výchova 

     0+1     0+1 

Zdravie 

a pohyb 

 

 

Telesná 

a športová 

výchova 

2+1 2+1 2+1 2+1 8+4 2 2 2 2 2 10 

 základ 20 20 23 25 88 24 25 26 27 25 127 

 Voliteľné 

/disponibilné/ 

hodiny 

2 3 2 1 8 3 4 4 3 5 19 

 spolu 22 23 25 26 96 27 29 30 30 30 146 



§ 2  ods. 1 g  

Údaje o počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy 

 

Údaje o počte a kvalifikovanosti zamestnancov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehľad o počte odborne a neodborne odučených hodín 

  

  

I. stupeň 

 
Predmet Počet odborne 

odučených hodín 
% Počet neodborne 

odučených hodín 
% 
  

Slovenský jazyk a literatúra 32 100,00 0 0,00 

Cudzí jazyk 14 93,00 1 7,00 

Vlastiveda 3 100,00 0 0,00 

Matematika 17 100,00 0 0,00 

Prírodoveda 3 100,00 0 0,00 
Prvouka 3 100,00 0 0,00 

Pracovné vyučovanie 2 100,00 0 0,00 

Výtvarná výchova 6 100,00 0 0,00 

Hudobná výchova 4 100,00 0 0,00 

Telesná a športová výchova 12 100,00 0 0,00 
Informatika 4 100,00 0 0,00 

Etická výchova 3 100,00 0 0,00 

Náboženská výchova 3 100,00 0 0,00 

Spolu :                   106 99,07 1 0,93% 

 

 

 

 

 

Celkový počet zamestnancov 32 prepočítaných  29,16 

Počet pedagogických zamestnancov 18 prepočítaných 17,09 

- z toho ZŠ 14 prepočítaných 13,09 

- z toho MŠ 2 prepočítaných 2 

- z toho ŠKD 1 prepočítaných 1 

-z toho asistentka učiteľa 1 
 

prepočítaných  1 

Odborní zamestnanci    

- školská psychologička 1 prepočítaných 0,40 

Nepedagogickí zamestnanci 14 prepočítaných 12,23 

- z toho ZŠ 6 prepočítaných 5, 23 

-z  toho ŠJ 7 prepočítaných  6,4 

- z toho MŠ 1 prepočítaných 0,60 

Počet kvalifikovaných pedagogických zamestnancov 18 prepočítaných 17,09 

Počet nekvalifikovaných pedagogických zamestnancov 0 prepočítaných 0 



II. stupeň 

 
Predmet Počet odborne  

odučených hodín 
% Počet neodborne 

odučených hodín 
% 
  

Slovenský jazyk a literatúra 25 100,00 0 0.00 

Cvičenia zo slov. jazyka a literatúry 2 100,00 0 0,00 

Prvý cudzí jazyk 29 100,00 0 0,00 
Druhý cudzí jazyk 6 100,00 0 0,00 

Dejepis 8 100,00 0 0,00 

Geografia 0 0,00 8 100,00 

Občianska náuka 0 0,00 3 100,00 

Matematika 20    80,00                    5 20,00 
Cvičenia z matematiky 2 100,00 0 0,00 

Informatika  7 33,33 1 66,67 

Fyzika 0 00,00 6 100,00 

Chémia 5 100,00 0 00,00 

Biológia 9 100,00 0 66,67 

Technika 3 33,33 6 100,00 
Výtvarná výchova 5 100,00 0 0,00 

Hudobná výchova 4 100,00 0 0,00 

Telesná a športová výchova 12 100,00 0 0,00 

Náboženská výchova/ 
Etická výchova 

3 
3 

100,00 
100,00 

0 
0 

0,00 
0,00 

Regionálna výchova  0 0,00 1 100,00 

Spolu : 143 82,66% 30 17,34% 

Spolu I. + II. stupeň: 249   88,93% 31 11,07% 

 

 

§ 2  ods. 1 h  

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Druh kontinuálneho vzdelávania Počet pg. 

zamestnancov 

Adaptačné 1 

Aktualizačné 15 

Inovačné 0 

Špecializačné 0 

Funkčné inovačné 2 

Kvalifikačné 0 

 

        

 

    

 

 

 

  

 



Účasť pedagogických zamestnancov na odborných seminároch 
 

 

 

 

V čase zatvorenia školy vyučujúci priebežne absolvovali rôzne webináre.  

 

 

 

OCHRANA ŽIVOT  ZDRAVIA 

 

- Učivo preberané na vyučovacích hodinách v predmetoch, v ktorých je obsiahnuté 

- Príprava z teoretickej časti učiva ochrany života a zdravia – 12. 09. 2019 

- Prvé účelové cvičenie z učiva ochrany života a zdravia – 13. 09. 2019 

- Cvičenie v prírode (jesenné) – I. stupeň – 13. 09. 2019 

- Cvičenie v prírode (jarné) – nezrealizovalo  sa (zavretá škola) 

- Mobilné dopravné ihrisko – nezrealizovalo  sa (zavretá škola) 

- Príprava z teoretickej časti učiva ochrany života a zdravia – I. stupeň – 26. 06. 2020 

- Didaktické hry – I. stupeň – 29. 06. 2020 

- Príprava z teoretickej časti učiva ochrany života a zdravia – II. stupeň – 21. 06. 2020 

- Druhé účelové cvičenie z učiva ochrany života a zdravia – 29. 06. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesiac Názov Účasť 

august Systém práce v Datakabinete a s alfom všetci pg. 
zamestnanci 

september Zmeny v odmeňovaní pg. pracovníkov – RVC R. Sobota RŠ, Ing. Žilková 

 Ako na dotácie na stravu – RVC R. Sobota vedúca ŠJ 

október Multidisciplinárny seminár - Kyberšikana koordinátorka PP 

 Diskusný seminár – SOŠ stavebná Kremnička RŠ 

 Funkčné inovačné  RŠ, ZRŠ 

december Osobnosti slovenskej politiky a extrémizmus Mgr. Kubiš 

marec Vznik pracovného pomeru, pracovné cesty a osobné 
ohodnotenie 

RŠ 

 Elektronické vytváranie rozhodnutí o prijatí žiaka do školy RŠ 

jún Manažovanie MŠ RŠ 

 Mzdová účtovníčka na prelome II. a III. Q 2020 Ing. Žilková 



 

§ 2 ods. 1 i  

Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

Mimoškolské podujatia 

Mesiac Názov podujatia 

September Európsky deň jazykov 

 Európsky týždeň športu 

 Jeseň – výstavka výtvarných prác 

Október Aktivity k svetovému dňu sporenia 

November Halloweenske tvorivé dielne 

 Lampiónový sprievod 

 Pasovanie prvákov 

 Program k mesiacu úcty k starším 

 Svetový deň behu  

December Mikulášska naháňačka – I. st. 

 Mikuláš – športové súťaže, kvíz – II. st. 

 Čaro Vianoc – školská akadémia 

 Stridžie dni 

 Badminton – turnaj – II.st.  

 Rozsvietenie vianočnej výzdoby v obci 

 Vianočná olympiáda – I. st. 

Január Moja obľúbená kniha – beseda o prečítaných knihách  

 Si fiančne gramotný? – I. st. 

 Keď risk nie je zisk – sledovanie drogovej závislosti – 5. – 9.ročník 

 Vieš, čo vieš – kvíz – II. st. 

Február Fašiangový sprievod obcou 

 Valentínska pošta  

 Karneval – I. st. 

 Učíme sa v maskách – II. st. 

 

 

 

Tematické týždne 

 

27. 09. Európsky týždeň športu Vyučujúci TSV 

07. – 11. 10. Týždeň boja proti stresu koordinátorka PP 

14. – 18. 10. Týždeň zdravej výživy koordinátorka PP 

14. – 18. 11. Európsky týždeň boja proti drogám  koordinátorka PP 

10. - 14. 02. Medzinárodný týždeň priateľstva koordinátorka VMR 

 

 

Exkurzie, výstavy,  divadelné  predstavenia, výchovné koncerty 

 

Október Banská Bystrica – Múzeum SNP, Kalište - exkurzia 5.– 9.r. 

 Deň otvorených dverí – Spojená škola Poltár 9. r. 

 Kaštieľ - beseda 6.– 9.r. 



November Fyzikálna show – výchovný koncert 1.-9.r. 

December Prezentácia školy – SPŠS O. Winklera, Lučenec 9.r. 

 Prezentácia školy – SOŠ hotelových služieb a dopravy, Lučenec 9. r. 

 Prezentácia školy – SOŠ Želovce 9.r. 

 Burza informácií – Veľký Krtíš  8.-9. r. 

 Prezentácia pre žiakov 9. ročníka – SOŠ hotelových služieb a 

dopravy 

9. r. 

Jún Kaštieľ Imre Madácha, SNM, Múzeum kultúry Maďarov na 

Slovensku 

3. r., 5. r. 

 

 

 

Názov prednášky, besedy Účasť žiakov Prednášateľ 

Bezpečne na cestách 1. ročník OO PZ Veľký Krtíš 

Drogy 8., 9. ročník OO PZ Veľký Krtíš 

Šikana a kyberšikana 5. trieda OO PZ Veľký Krtíš 

Týranie a zneužívanie detí  dievčatá – 8.-9.tr. OO PZ Veľký Krtíš 

Detská policajná akadémia - extrémizmus 4. r. OO PZ Veľký Krtíš 

Mne sa to nemôže stať – diskusné 

predpoludnie 

8. ročník CPPPaP Veľký Krtíš 

Profesionálna orientácia žiakov 6., 9. trieda CPPPaP Veľký Krtíš 

Medzi nami dievčatami 7. r. dievčatá MP Education, s.r.o.  

Na štarte k mužnosti 7.ročník - chlapci MP Education, s.r.o.  

 

 

 

 

Plavecký výcvik 

 

     Základný plavecký výcvik a rozširujúci plavecký výcvik sa nezrealizovali z dôvodu 

zavretia školy v čase koronakrízy. Presúvajú sa do ďalšieho školského roka.   

 

Lyžiarsky kurz 

 

 03. – 07. 02.  2020 sa 13 žiakov 2. stupňa zúčastnilo lyžiarskeho kurzu, ktorý sa konal 

v rekreačnom stredisku Látky pod dozorom 1 pedagogického zamestnanca. Výcvik sa 

realizoval v spolupráci s ďalšími ZŠ v okolí – ZŠ s MŠ Bušince, ZŠ s MŠ Želovce, ZŠ s MŠ 

Čebovce. Náklady na realizáciu lyžiarskeho kurzu boli hradené z príspevku MŠVVaŠ SR. 

Cieľom začiatočníkov bolo naučiť sa základný lyžiarsky postoj, zjazd po spádnici, vedieť 

zjazdiť terén oblúkmi z pluhu, z rozšírenej stopy, pre talentovaných – základným 

carvingovým oblúkom. Medzi začiatočníkov boli zaradení siedmi žiaci, z nich štyria v tretí 

deň výcviku boli preradení do družstva pokročilých z dôvodu zvládnutia predpísaných 

zručností. Traja žiaci  zostali v družstve začiatočníkov, splnili požadované základné prvky 

zjazdového lyžovania. Cieľom pokročilých bolo zdokonalenie zjazdu po spádnici, pluhový 

oblúk, brzdenie, vedieť zjazdiť terén otvorenými a uzatvorenými carvingovými oblúkmi 

a jazda na vleku. V tejto skupine boli najskôr 6 žiaci, neskôr k nim boli preradení 4 žiaci, 

k práci pristupovali zodpovedne a disciplinovane, úlohy zvládli na výbornú. 2 žiaci však LV 

neukončili, jedna žiačka z rodinných dôvodov, jeden žiak z osobných dôvodov. Vyhodnotenie 

LV sa uskutočňovalo každý deň počas výcviku v skupinách, ale aj na poobedňajších 



nástupoch priebežne, oficiálne pri ukončení LV s odovzdávaním vecných odmien a sladkostí. 

Využité bolo aj sebahodnotenie žiakov. Počasie a podmienky na lyžovanie boli dobré, 

nepodarilo sa zrealizovať naplánované večerné lyžovanie pre nepriaznivé počasie. 

K zraneniam žiakov počas kurzu na svahu nedošlo. Lyžiarsky výcvik ukončili 11 žiaci.  

 

 

 

Školské výlety 

 

Naplánované školské výlety sa v školskom roku 2019/2020 v dôsledku koronakrízy 

nerealizovali. 

 

      Pre realizáciu a dosahovanie koncepčných zámerov školy je veľmi dôležitá propagácia 

školy tak v obci, ako aj v rámci regiónu, kraja i celého Slovenska. Našu školu, činnosť 

a aktivity žiakov  prezentujeme v rámci dostupných možností nasledovne: 

- v miestnom Dolnostrehovskom spravodajcovi 

- v okresnom týždenníku Pokrok 

- na webovej stránke školy, na facebookovej stránke školy 

- aktivity školy s účasťou verejnosti 

- činnosť záujmových útvarov 

- olympiády, súťaže, mimoškolská činnosť 

- spolupráca s inými subjektmi ( MO MS Dolná Strehová, ZPOZ Dolná Strehová, Múzeum 

Imre Madácha, TJ Prameň Dolná Strehová a iné). 

§ 2  ods. 1 j  

Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

Krátkodobé projekty 

- Európsky týždeň športu – cieľ: podpora športu a pohybovej aktivity detí – 

poďakovanie za aktívnu účasť, spoluprácu a podporu aktivít Európskeho týždňa športu 

2019 – zodp. Mgr. Kminiaková, Mgr. Štrbík 

- Hovorme o jedle – cieľ: vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, 

mládeže a dospelých pri budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín 

a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať zodpovednosť za svoje zdravie, 

povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, zamestnanosti 

a ochrane životného prostredia – strieborný diplom za aktívnu účasť v súťaži – zodp. 

Mgr. Kminiaková 

- Červené stužky – celoslovenská kampaň boja proti AIDS –  zapojenie do aktivít: 

Športom pre Červené stužky (turnaj v prehadzovanej cez volejbalovú sieť), Živá 

Červená stužka, pozretie filmu Príbehy anjelov + besedy o filme, besedy s témou HIV, 

AIDS  - diplom za účasť v 14. ročníku kampane – zodp. koordinátorka VMR 

- Záložka do knihy spája školy – cieľ: nadviazanie kontaktov s partnerskou školu, 

podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh - ,, List za listom – baví ma 

čítať  “ – výmena záložiek so školou ZŠ Kovarce  – zodp. Mgr. Holováčová  

- Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice -  cieľ: zábavnou formou práce s knihou 

podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školskej knižnice, k čítaniu 



a poznávaniu nového – téma: „Inšpirujúci žiaci, tvorivá myseľ: 145. výročie narodenia 

Jozefa Gregora Tajovského“-  téma školy: Starí rodičia – studnica nápadov a inšpirácií 

-  23. miesto s celkovým počtom 108 bodov /zo 150/  - zodp. Mgr. Holováčová 

- SME v škole – Environmentálna výchova – odpadové hospodárstvo  – cieľ: využiť 

pracovné zošity a noviny SME s cieľom sprostredkovať vedomosti zábavnou formou – 

riešenie množstva úloh interaktívneho charakteru s možnosťou využitia vedomosti 

z novín SME – žiaci 8. – 9. ročníka – neukončené kvôli zatvoreniu škôl  – zodp. Mgr. 

Hriňová 

- Vianočná pošta – cieľ: otvoriť deťom srdcia a naplniť ich odkazom posolstva Vianoc, 

teda rozdávaním radosti a spolupatričnosti ľuďom, zapojení: žiaci 1., 4., 5., 8.,9.  

triedy,  na odporučené adresy starších ľudí žijúcich v domovoch dôchodcov žiaci 

posielali vianočné pohľadnice a vyrobené malé darčeky – zodp. Mgr. Holováčová, 

Mgr. Frečková, PaedDr. Malatincová 

- Svet okolo nás – Irán  - zahalená krása - cieľ: rozšírenie kreatívneho vzdelávania na 

Slovensku – premietanie filmu a beseda s autormi – zapojení: výber žiakov 6. – 9. 

ročníka – zodp. Mgr. Štrbík 

- Póla radí deťom – cieľ: naučiť deti bezpečne sa správať v rizikových situáciách, 

pripravovať ich k zodpovednosti za svoje zdravie a svoje veci, zvyšovať ich právne 

a sociálne vedomie – projekt neukončený kvôli zatvoreniu škôl  – žiaci 1. ročníka 

v spolupráci s PZ Veľký Krtíš – zodp. Mgr. Frečková 

- Recyklohry – cieľ: systematické zapájanie témy správneho nakladania s odpadmi, 

triedenia a následnej recyklácie vyradených elektrozariadení a batérií do výučby 

v školských zariadeniach na Slovensku tak, aby sa správne návyky stali súčasťou 

životného štýlu nastupujúcej generácie –  Zapojili sme sa do plnenia úloh: Čo 

s klimatickou krízou, EKO – adventný kalendár, Vyrob si recyklorúško , spolu sme 

získali 2 238 dostupných bodov - diplom za aktívny prístup k environmentálnemu 

vzdelávaniu a ochrane životného prostredia v rámci projektu Recyklohry - zodp. Mgr. 

Kminiaková 

§ 2  ods. 1 k  

Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v 

škole 

- V školskom roku 2019/2020 nebola v ZŠ s MŠ Dolná Strehová vykonaná inšpekčná činnosť 

Štátnou školskou inšpekciou.  

 

 

 

§ 2  ods. 1 l  

Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 

  V školskom roku 2019/2020 ZŠ využívala na vyučovanie 9 klasických tried (v 7-ich sú 

umiestnené aj interaktívne tabule), 3 učebne IKT, jednu učebňu  s interaktívnou tabuľou, 

telocvičňu, školskú dielňu.. Problémy pretrvávajú s počítačovou učebňou vybavenou 

počítačmi z projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na ZŠ, ktoré sú dosť poruchové. 

Vyučujúci vyjadrujú tiež nespokojnosť s rýchlosťou internetového pripojenia. Veľkým 



prínosom pre kvalitnejšiu realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu sú  pomôcky získané 

z projektov SME v škole (pracovné zošity a denník SME).  Vyučujúci majú možnosť 

využívať vo výchovno-vzdelávacom procese dataprojektory, notebooky, interaktívne tabule, 

výučbové softvéry, nástenné tabule a iné pomôcky, ktoré sú do inventáru školy pravidelne 

dopĺňané. Vyučujúci majú možnosť využívať vo výchovno-vzdelávacom procese i v domácej 

príprave žiakov Virtuálnu knižnicu ( portál Bez kriedy), učebné programy z portálu 

Interaktívna škola, program Alf. V každej triede je okrem klasickej tabule aj magnetická 

tabuľa. Triedy sú vybavené modernými lavicami a stoličkami s nastaviteľnou výškou. Vo 

výchovno-vzdelávacom procese i v mimovyučovacom čase majú vyučujúci i žiaci možnosť 

využívať školskú knižnicu. Na športovú činnosť je možné využívať okrem telocvične, ktorá 

by potrebovala rekonštrukciu, aj multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko, fitnescentrum. 

 

V priebehu školského roka sme uskutočnili: 

- bežná údržba – oprava školského zariadenia, nátery tabúľ, dverí, hygienické nátery,  

- nákup učebných pomôcok 

- vykonané boli všetky potrebné revízie, vykonali sa nevyhnutné opravy zistené pri 

revíziách (plyn, elektrika) 

- zakúpenie a nainštalovanie elektrických ohrievačov do sociálnych zariadení a do 

zborovne 

- zakúpenie a nainštalovanie zásobníkov papierových utierok do sociálnych zariadení, 

zakúpenie a nainštalovanie bezdotykových dávkovačov dezinfekcie 

- výmena stropných svietidiel v triedach malej budovy a 1 počítačovej učebni vo veľkej 

budove 

- úprava okolia školy, nátery vonkajšieho oplotenia 

 

  

 

§ 2. ods. 1 m  

 

Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  
 

Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 

  

-sú uvedené vo výkaze k súhrnnej správe o hospodárení za rok 2020, ktorá tvorí prílohu tejto 

správy 

 

 

§ 2  ods. 1 n 

 

Vyhodnotenie plnenia cieľov, ktoré boli určené v koncepčnom zámere rozvoja 

školy na školský rok 2019/2020 
  
Pozitívne hodnotenie plnenia cieľov: 

- zabezpečovanie plynulého prechodu detí z MŠ do I. ročníka ZŠ ( vzájomné návštevy – 

v MŠ i v 1. ročníku,   organizovanie spoločných podujatí do obdobia zavretia škôl – 

Európsky týždeň športu, Týždeň hlasného čítania a pod.) 

- úspechy žiakov v súťažiach a olympiádach 

- vytváranie podmienok na kvalitnú, efektívnu výučbu cudzích jazykov (zabezpečenie 

kvalifikovaných pedagógov, využívanie inovatívnych metód vo výchovno-vzdelávacom 

procese) 



- využívanie školskej knižnice ako centra rozvoja čitateľských zručností, digitalizácia 

školskej knižnice 

- práca s deťmi so ŠVVP, pomoc školskej psychologičky, asistentky učiteľa, dobrá 

spolupráca s CPPPaP Veľký Krtíš 

- podpora a rozvoj regionálnej výchovy – vo výchovno-vzdelávacom procese 

i v mimoškolskej činnosti – účasť na podujatiach organizovaných obcou, účasť 

v súťažiach s regionálnou tematikou (Maliar Novohradu, Timravina studnička, 

organizovanie podujatí – Stridžie dni, Mikuláš, Fašiangy...), využívanie Izby ľudových 

tradícií 

- zapájanie sa do projektov súvisiacich s ochranou života a zdravia (Hovorme o jedle, 

Odstráňme obezitu, Recyklohry, organizovanie podujatí Týždeň ochrany stromov, 

Týždeň zdravej výživy, športových  súťaží a i.) 

- prezentácia výsledkov práce žiakov na verejnosti 

- participácia MZ a PK na zefektívnení celkovej práce školy – realizácia previerok, 

analýza výsledkov, prijímanie opatrení 

- skrášľovanie interiéru aj exteriéru školy 

- eliminovanie negatívnych vplyvov prostredia – realizácia úloh z plánu práce 

koordinátora primárnej prevencie 

- spolupráca s rodičmi – získavanie rodičov k účasti na podujatiach realizovaných 

školou, pomoc asistentky učiteľa pri práci s rodinou 

- dopĺňanie pomôcok a didaktickej techniky 

- zvládnutie dištančného vzdelávania na dobrej úrovni, dobrá spolupráca s rodičmi, 

pomoc obecných úradov pri realizácii dištančného vzdelávania  

 

 

Problémy pri plnení cieľov 

- v cudzom jazyku sa nerealizoval žiadny záujmový útvar 

- nevydávanie školského časopisu  

- nemožnosť zabezpečiť kvalifikované odučenie všetkých vyučovacích predmetov ( malá 

škola, učitelia s 1 alebo 2 aprobáciami, potreba naplnenia úväzku učiteľa – 

neodbornosť hlavne v predmete  geografia, fyzika, technika,  informatika,) 

- nerealizovanie renovácie telocvične  ( nedostatok vlastných finančných prostriedkov, 

neschválenie projektu ) 

 

- nespokojnosť s výchovno-vzdelávacími výsledkami žiakov ( nezáujem o učenie sa zo 

strany žiakov, nezáujem o výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov zo strany niektorých 

rodičov, ťažkosti v dištančnom vzdelávaní (viď správu) 

    Návrhy a opatrenia: 

- zvýšenú pozornosť venovať komunikácii so žiakmi a rodičmi v oblasti dochádzky, 

zamedziť bezdôvodnému vymeškávaniu vyučovania  

- formovať u žiakov zdravý životný štýl s cieľom znížiť chorobnosť žiakov 

a zodpovednosť za dochádzku do školy 

- zapojiť školu do projektu s cieľom pomôcť žiakom so ŠVVP 

- robiť riaditeľské previerky podľa plánu vnútroškolskej kontroly, analyzovať ich, 

prijímať opatrenia na zlepšenie a robiť následné kontroly plnenia opatrení 

- skvalitniť prácu učiteľov i žiakov s IKT, pripraviť ich na možnosť dištančného 

vzdelávania 

- realizáciou pestrej a zaujímavej mimoškolskej činnosti zamedziť potulovaniu sa žiakov 

v poobedňajších hodinách po obci 

 



§ 2. ods. 1 o  

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

 nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť, vrátane návrhov  

a opatrení 

 
SWOT analýza 

 

 

§2. ods. 2b 

Voľnočasové aktivity 

 

Názov súťaže, 

olympiády  

 Umiestnenie, dosiahnuté výsledky  

Školské  

kolo 

Okresné/obvodné 

 kolo 

Krajské/regionálne  

kolo 

Celoslovenské 

 kolo 

Cezpoľný  beh  4 žiaci - účasť   

Timravina 

studnička 

 4 žiaci - účasť   

Maliar 

Novohradu 

 19 prác 

2x – 2. miesto 

2x – 3. miesto 

  

 

Kritérium Veľmi silné silné priemerné slabé Veľmi slabé 

Kvalifikovanosť 
pedagogických 
zamestnancov 

   /  

Materiálno technické 
vybavenie IKT 

 /    

Miera profesionálneho 
rastu pedagógov 

  /   

Úroveň a spôsoby 
vyučovania prírodovedných 
predmetov 

  /   

Ponuka záujmových útvarov /     

Ponuka mimoškolských 
aktivít 

/     

Poloha školy /     

Odborné učebne    /  

Dopravná dostupnosť  /    

Atraktívnosť vzdelávacej 
ponuky 

/     

Zapojenie žiakov do súťaží 
a predmetových olympiád 

  /   

Zamestnávanie špeciálneho 
pedagóga/školského 
psychológa 

 /    

Úroveň dosiahnutých 
vzdelávacích výsledkov 
v prírodovedných 
predmetoch 

  /   

Vzdelávacie výsledky žiakov   /   



Ochranárik 

tiesňového 

volania – 

výtvarná súťaž 

 2. miesto   

Petrohrad očami 

detí – 

výtvarná súťaž 

 3 práce   

Olympiáda zo 

SJL 

8 žiakov 4.miesto    

Olympiáda z ANJ 1A – 4 žiaci 

1B – 5 žiaci 

8. miesto   

Deň zručností  2 žiaci   

Geografická 

olympiáda  

kat. E – 2 žiaci 

kat. F – 3 žiaci 

kat. G – 5 žiaci 

kat. E - 1., 7., 10. 

miesto 

kat. G – 8., 17. 

miesto 

kat. F - 13. miesto 

3x – 10. miesto 

11. miesto 

15. miesto 

  

Biologická 

olympiáda 

kat. C – 2. žiaci 

 

 

kat. E – 4 žiačky 

3.miesto ÚR 

7.miesto ÚR 

  

Dejepisná 

olympiáda 

kat. C – 1 žiak 

kat.D – 2 žiaci 

kat. E – 1 žiak 

kat. C  - 1. miesto 

kat. D - 6.,9. miesto 

kat. E - 9. miesto 

  

Pytagoriáda     

Zácharna osôb 

z vodnej hladiny – 

výtvarná súťaž 

 9 prác   

Minihádzaná ml. 

žiakov a žiačok 

1.  2. miesto 1. miesto  

Matematická 

olympiáda 

 

 

Z6 – 2 žiaci 

Z7 – 2 žiaci 

Z8 – 3 žiaci 

   

Malý futbal ml. 

žiakov – Školský 

pohár Slovenskej 

sporiteľne 

1.  2. miesto   

Maskot EYOF 

2021 

   28 prác žiakov 

Ja a koronavírus 

– výtvarná súťaž 

   1. miesto 

2 práce 

Športový deň 

nadácie 

Slovenskej 

sporiteľne 2019 

  1 družstvo - účasť  

International Fair    27 prác 



Play Committee – 

výtvarná súťaž 

2. miesto 

3. miesto 

Zápalky v rukách 

detí – výtvarná 

súťaž 

 4. miesto   

Vybíjaná 

najmladších 

žiakov a žiačok 

ZŠ 

 4.miesto   

Matematický 

klokan 

   26 žiakov 

5 žiakov ÚR 

-1 školský 

šampión 

 

 

 

Záujmové útvary 

 

Názov ZÚ Vedúci Počet žiakov 

Environmentálny  krúžok Mgr. Renata Gazdíková 15 

Futbalový krúžok Mgr. Vladimír Štrbík 24 

Gramatický krúžok Mgr. Ján Kubiš 13 

Gramatický krúžok Mgr. Lucia Holováčová 14 

Matematika hrou PaedDr. Zuzana Hájniková 13 

Minihádzaná Mgr. Lívia Frečková 17 

Rytmická gymnastika Mgr. Marta Kminiaková 18 

Šikovná vareška Mgr. Marta Hriňová 19 

Športové hry Mgr. Vladimír Šmelko 25 

Tenis   

 

§ 2  ods. 2 c  

Spolupráca školy s rodičmi 

 

Rodiča sledujú organizáciu školy, vyučovací proces, personálne zloženie 

pedagogického kolektívu i ostatných zamestnancov školy. Rodičia vnímajú školu z 

pozitívneho hľadiska vtedy, keď škola vytvára dobré podmienky  ich dieťaťu - žiakovi školy. 

Žiak prezentuje doma zážitky zo školy a primerane jeho veku ich predkladá rodičom. Škola si 

uvedomuje, že bez spolupráce s rodičmi nebude úspešná, nebude v škole vládnuť tvorivá 

atmosféra pre žiakov, pedagogický zbor a ostatných zamestnancov školy. Spolupráca rodičov, 

ich názory, námety sú nezastupiteľné pre chod školy a v našej škole je táto spolupráca s 

rodičmi na pomerne dobrej úrovni. Nezastupiteľnú úlohu školy má rada rodičov. Do 

mimotriednych a mimoškolských akcií sme zapájali aj rodičov, vzbudzovali sme ich záujem o 

prácu v škole a výsledky, o úspech i problémy ich  dieťaťa. Úlohou školy je zabezpečiť 

optimálne podmienky pre rozvoj žiaka. Snahou zamestnancov školy je vytvoriť čo 

najoptimálnejšie podmienky pre vedomostný a osobnostný rast všetkých žiakov školy. 



Poskytovanie služieb rodičom i žiakom: 

- preplácanie cestovného pre dochádzajúcich žiakov, pre žiakov v hmotnej núdzi  nákup 

učebných pomôcok 2x v priebehu školského roka, poskytovanie stravy v ŠJ, 

- nákup zošitov a učebných pomôcok pre nasledujúci školský rok podľa záujmu žiakov 

(žiaci I. ročníka), 

- nákup potrebných pracovných zošitov,  

- krúžková a mimovyučovacia činnosť, spoločné kultúrne a športové podujatia, Halloweenske 

tvorivé dielne -  Európsky deň rodičov a školy, Pasovanie prvákov, Čaro Vianoc, Vianočná 

výstavka detských prác, Posedenie s dôchodcami, Karneval,  Prijatie deviatakov starostom 

obce  a iné,  

- možnosť doučovania žiakov z jednotlivých predmetov po dohode s vyučujúcimi. 

 Lepšie je spolupráca s rodičmi žiakov I. stupňa, ktorí sa pravidelnejšie zúčastňujú zasadnutí 

triednych a celoškolských zasadnutí ZRŠ i podujatí organizovaných školou, dobre 

spolupracovali s triednymi učiteľmi aj s ostatnými vyučujúcimi v čase dištančného 

vzdelávania.  U žiakov I. stupňa nie je ani toľko problémov (výchovných či vzdelávacích), 

menej porušujú školský poriadok. Zasadnutí triednych aktívov ZRŠ na druhom stupni sa málo 

zúčastňujú rodičia problémových žiakov, často sa nedostavia do školy na pohovor ani na 

predvolanie. Tu bolo potrebné aj v školskom roku 2019/2020 viackrát predvolávať rodičov na 

riaditeľstvo školy, pohovoriť si s nimi, upozorňovať ich na možnosti nápravy či na následky 

porušovania školského poriadku školy či záškoláctva.   

 

 

 

 § 2. ods. 2 c 

 

Vzájomný vzťah medzi školou a právnickými osobami, ktoré sa na výchove a  

vzdelávaní podieľajú, sú na výbornej úrovni, hlavne s  

- Obec Dolná Strehová – Obecný úrad Dolná Strehová – pomoc pri drobnej údržbe školy, 

vystúpenia žiakov na podujatiach organizovaných obcou – Posedenie s dôchodcami,  

Rozsvietenie vianočnej výzdoby v obci, Fašiangy, podujatia ZPOZ 

- Rada školy pri ZŠ s MŠ Dolná Strehová 

- Rada rodičov pri ZŠ s MŠ Dolná Strehová 

- CPPPaP Veľký Krtíš – spolupráca pri profesionálnej orientácii, pri práci so žiakmi so 

ŠVVP, zabezpečenie prednášok a besied pre žiakov, práca s peer aktivistami (M. Hriň, D. 

Rybárska) 

- ÚPSVaR Veľký Krtíš – pomoc pri riešení nedbalej školskej dochádzky 

- OR PZ Veľký Krtíš, OO PZ Dolná Strehová – zrealizované besedy s príslušníkmi PZ, 

pomoc pri riešení nedbalej školskej dochádzky  

- MP Education, s.r.o. – prednášky  

- TJ Prameň Dolná Strehová – možnosť využívania priestorov v areáli TJ 

- SNM, Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku, Dolná Strehová – návšteva múzea 

 

 

  

  

  

V Dolnej Strehovej   30. 06. 2020                                             PaedDr. Anna Malatincová 

                                                                                                        riaditeľka ZŠ s MŠ 
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Príloha č. 1 

 

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania  

v čase mimoriadnej situácie 

 (12.03.-30.06.2020) 
 

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 zakázala 

prevádzka zariadení pre deti a mládež okrem zariadení sociálnych služieb, zariadení 

sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podľa zákona č. 305/2005 Z. z. a 

špeciálnych výchovných zariadení podľa zákona č. 245/2008 Z. z. To znamenalo, že aj naša 

škola bola zatvorená. 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 bolo zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom 

COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020 prerušil  aj 

naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do 

odvolania.  

1. VYMEDZENIE VZDELÁVACÍCH OBSAHOV 

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. Jeho súčasťou bol aj materiál 

Štátneho pedagogického ústavu s názvom Obsah vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho 

prerušenia vyučovania v školách. 

Na základe tohto usmernenia boli urobené od 29.4.2020 zmeny v organizácii dištančného 

vyučovania v našej škole. 

V obsahu vzdelávania sa vymedzili: 

Hlavné vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria: 

- Jazyk a komunikácia = SJL,ANJ, NEJ 

- Matematika a práca s informáciami = MAT, INF 

- Človek a spoločnosť = VLA, GEG, DEJ, OBN 

- Človek a príroda = PVO, PDA, BIO, FYZ, CHEM 

Komplementárne vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria: 

- Človek a hodnoty = ETV, NBV 

- Človek a svet práce = PVC, THD 

- Umenie a kultúra = HUV, VYV 

- Zdravie a pohyb = TSV 

 Pri zadávaní učiva bola zohľadňovaná časovo indikatívna záťaž žiakov stanovená pre 

1. - 9. ročník a zároveň bolo dodržané striedanie jednotlivých vzdelávacích oblastí s 



príslušnými vyučovacími predmetmi. Z komplementárnej vzdelávacej oblasti boli 

každej triede 1-krát týždenne zadávané aktivity, materiály, úlohy vedúce k rozšíreniu 

prehľadu aj v týchto oblastiach a k zabezpečeniu vyváženosti dištančného 

vzdelávania. 

 Pre žiakov s prístupom k internetu sa od 5. mája 2020  aj na základe pokynov MŠ SR 

vypracoval pre každú triedu rozvrh hodín, ktorý je uložený u vedenia školy. Týmto 

rozhodnutím sa    predišlo preťaženiu pedagógov  i žiakov  v období karantény.   

 Vymedzenie vzdelávacích oblastí na hlavné a komplementárne nevypovedalo 

o hodnote predmetov v rámci všeobecného vzdelávania. Rozdelenie zohľadňovalo 

povahu predmetov a možnosti súčasnej organizácie vzdelávania v domácom prostredí. 

V dennom vzdelávacom režime žiakov mali obe skupiny vzdelávacích oblastí 

vyvážené zastúpenie, odlišoval sa však spôsob zadávania vzdelávacích oblastí. 

Zadania pre žiakov na vypracovanie úloh, ktoré sa zo strany učiteľov vyhodnocovali, 

sa viazali výlučne na hlavné vzdelávacie oblasti. Pre aktivity z komplementárnych 

vzdelávacích oblastí sa žiakom neurčovali zadania, ktoré museli plniť povinne. 

 V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020 sa všetky vyučovacie predmety, ktoré podľa rámcových učebných plánov 

pre základné školy patria do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, zameriavali 

najmä na podporu čitateľskej gramotnosti, rozvoj jazykových kompetencií 

a komunikačné ciele. 

 Vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sa pozornosť venovala 

najmä vyučovaciemu predmetu matematika. Obsah vyučovania predmetu informatika 

sa zaraďoval ako súčasť komplementárnych vzdelávacích oblastí alebo sa integroval 

do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí,  ale len v prípade, ak žiaci mali v rámci 

vzdelávania v domácom prostredí možnosť využívať informačno-komunikačné 

technológie. 

 Od 1. júna mohli do školy nastúpiť žiaci 1. – 5. ročníka. Túto možnosť  využilo 81% 

žiakov, počet žiakov v triedach sa počas mesiaca menil, postupne sa pridávali aj ďalší 

žiaci. Od 22. júna sa otvorili brány školy aj pre žiakov 6. – 9. ročníka.  

 

2. PRÁCA S UČIVOM, METÓDY A FORMY VYUČOVANIA 

 

a) prvý týždeň – komunikácia s rodičmi a žiakmi: zmapovanie možnosti 

technického vybavenia v domácnostiach (počítač, prístup k internetu), 

plnenie úloh, ktoré boli zadané posledný deň školského vyučovania 

b) ďalšie týždne – dištančné vzdelávanie - zasielanie úloh a zadaní žiakom 

cez program alf, www.bezkriedy.sk, messanger, email, doručovanie úloh 

žiakom bez prístupu na internet prostredníctvom  Slovenskej pošty 

a s pomocou obecných úradov v miestach bydliska žiakov 

2.1 Metódy a formy vyučovania 

 V čase zavretia školy sa uskutočňoval výchovno-vzdelávací proces dištančnou 

formou. Pre žiakov s možnosťou pripojenia na internet sa na zadávanie úloh využívali 

vytvorené skupiny na facebooku, portál alf a zborovňa.sk. S týmito portálmi pracovali 

http://www.bezkriedy.sk/


žiaci aj počas školského roka, a preto im to nerobilo problémy, bavilo ich riešiť testy 

hlavne cez alfa. Námety vyučujúci čerpali aj z iných internetových zdrojov a zadávali 

odkazy pre samostatnú prácu žiakov. Mnohí žiaci na dištančné vzdelávanie využívali 

len mobilné telefóny, museli sa im zadania úloh posielať v rôznych formátoch, aby sa 

im dali otvoriť. Osvedčili sa videochaty, hlavne v predmetoch – matematika, 

slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk, posielanie videí. Touto formou žiaci 

lepšie pochopili učivo, aktívne reagovali, lepšie splnili zadania úloh. Skúšali sme aj 

online výučbu pomocou ZOOM, ale prihlásiť sa vedelo len veľmi málo žiakov. Na 1. 

stupni v 1. ročníku sa osvedčilo posielanie videí, ktoré pani učiteľka postupne 

nahrávala. V 2. ročníku vo veľkej miere využívali okrem spojenia cez messenger 

telefonickú komunikáciu. V 3. a 4. ročníku sa striedalo zadávaniu úloh cez messenger, 

telefonická komunikácia, videochaty. Využívali sme aj vypracovanie projektov. Vo 

veľkej miere sme sa zamerali na čítanie s porozumením, využívali sme prácu 

s pracovnými zošitmi, vyučujúci  vytvárali pracovné listy. Žiaci mali za úlohu 

sledovať napr. televízne vysielania – dokumentárny film súvisiaci s učivom dejepisu, 

slovenské filmy, televízne rozprávky, počúvať rozhlasovú hru podľa záujmu a potom 

napísať vyučujúcemu vlastné zhodnotenie pozeraného či počutého. Žiakom sme tiež 

viedli k čítaniu kníh.  

 Elektronicky vrátené zadania si jednotliví učitelia sťahovali, opravili, hodnotili, 

vytvárali portfóliá, robili prehľady odovzdaných prác a dávali žiakom spätnú väzbu. 

Boli žiaci, ktorí si vyžadovali aj individuálne konzultácie k riešeniu zadaných úloh. 

Individuálne konzultácie boli vedené aj so zákonnými zástupcami.  

 Pre žiakov bez pripojenia na internet sa úlohy zadávali v tlačenej forme. Vedeniu 

školy ich pedagógovia zasielali vždy na dva týždne elektronicky v nedeľu do 20:00 

hod., v pondelok sa vytláčali a distribuovali na obecné úrady v miestach bydliska 

žiakov, resp. priamo do domácností niektorých žiakov v papierovej podobe. Pri 

distribúcii materiálov pre žiakov boli nápomocní aj výchovný poradca, asistentka 

učiteľa a niektorí pedagogickí zamestnanci. Mnohých žiakov kontaktovali vyučujúci 

telefonicky, aby im vysvetlili zadané úlohy. Tie si žiaci prevzali na obecných úradoch 

a tam tiež odovzdávali vypracované úlohy, resp. ich posielali elektronicky alebo 

poštou. Po ich zatriedení a oprave sa vytváralo portfólio odovzdaných prác aj týchto 

žiakov. 

 

2.2 Zdroje vzdelávania 

 

Zdroje vzdelávania: učebnice, PL, PZ,  vlastné materiály učiteľov, texty 

a prezentácie s vysvetlením učiva , videá a videohovory (skupinové a podľa potreby a záujmu 

aj individuálne), problémové úlohy, materiály: datakabinet, zborovna, odkazy na internetové 

stránky (napr. https://e-ucebnice.sk/, https://e-ucebnice.sk/, https://biochem0.webnode.sk, 

https://www.matika.in/sk, https://www.viemematiku.sk/, https://testokazi.sk/geografia-na-zs/, 

youtube.com, www.domaceulohy.sk, www.taktik.sk, www.eduworld.sk,www.viemeto.sk, 

www.skolske.sk,www.kvizy.sk  ...)          

             

 

https://e-ucebnice.sk/
https://e-ucebnice.sk/
https://biochem0.webnode.sk/
https://www.matika.in/sk
https://www.viemematiku.sk/
https://testokazi.sk/geografia-na-zs/
http://www.eduworld.sk,www.viemeto.sk/
http://www.skolske.sk,www.kvizy.sk/


Práca s učivom  

 

 Pri plánovaní obsahu vzdelávania v hlavných vzdelávacích oblastiach sme sa sústredili 

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

porozumenia učiva v nasledujúcom ročníku. Vzhľadom na mimoriadne prerušenie 

vyučovania v školách neočakávame, že si žiaci osvojili všetko predpísané učivo 

vyplývajúce z vymedzených ročníkových výkonových štandardov štátnych 

vzdelávacích programov. 

 Štátny pedagogický ústav poskytol ku každej vzdelávacej oblasti odporučený výber 

tém ťažiskového učiva. Keďže sme nesplnili z objektívnych dôvodov podmienku (t.j. 

ak sú učitelia v on-line spojení so všetkými žiakmi) prezentáciu nového učiva v rámci 

hlavných vzdelávacích oblastí sme minimalizovali a sústredili sa na opakovanie, 

upevňovanie a prehlbovanie nadobudnutých schopností, zručností a návykov žiakov.  

 Vyučujúci vyjadrili spokojnosť hlavne s prácou žiakov 1. – 6. ročníka. Väčšina žiakov 

pracovala aktívne, s vyučujúcimi spolupracovali aj rodičia, ktorí žiakom vo veľkej 

miere pomáhali so zvládnutím úloh. Žiaci I. stupňa sa aktívne zúčastňovali 

videochatov, kde pracovali so svojimi vyučujúcimi, pravidelne odovzdávali 

vypracované úlohy. Niektorí žiaci pracovali lepšie ako počas bežného školského roka 

a aj odovzdávali vypracované úlohy včas a správne. Veľmi dobrá bola aj  aktivita 

žiakov 5. – 6. ročníka počas videochatov, bolo vidieť, že nepotrebujú pomoc rodičov, 

stačí im spolupráca s vyučujúcimi. Problematickejšia  bola spolupráca so žiakmi 7. až 

9. ročníka. Mnohí neprejavovali žiadny záujem o kontakt s vyučujúcimi, 

nezúčastňovali sa videochatov. Prerušené vyučovanie vnímali ako prázdniny. Mnohí 

z nich sa vyhovárali na nedobré technické podmienky (internet, slabý signál, chýbajúci 

počítač či notebook...), pritom však boli aktívni na sociálnych sieťach, sťahovali si 

hry, filmy... Úlohy nerobili pravidelne, potom toho mali veľa a nezvládali to.  Naopak 

niektorých žiakov vyučovanie pomocou IKT zaujalo, dokázali veľmi rýchlo 

spracovávať či vyhľadávať potrebné informácie, včas a správne plnili zadané úlohy. 

Mnohých žiakov  museli vyučujúci často vyzývať k plneniu úloh, kontaktovať 

rodičov, ale ani niektorí rodičia neprejavili záujem o to, aby nabádali svoje deti 

k učeniu. Práca niektorých žiakov sa nezlepšila ani po tom, ako boli rodičom zaslané 

upozornenia. Naopak niektorých aj prospechovo slabších žiakov vyučovanie pomocou 

IKT zaujalo, dokázali veľmi rýchlo spracovávať či vyhľadávať potrebné informácie, 

včas a správne plnili zadané úlohy. 

  

Po otvorení škôl (5. ročník od 01.06.2020, 6.-9. ročník od 22.06.2020) 

 

 Po obnovení prevádzky 01. júna 2020 nastúpili do školy žiaci 1. – 5. ročníka. Žiaci, 

ktorí sa či už z objektívnych alebo subjektívnych príčin nezúčastňovali vyučovania, 

dostávali aj naďalej zadania a učivo dištančnou formou. 

 Ročníky 6. - 9. pokračovali v dištančnom vzdelávaní. 

 Ochranné opatrenia boli v súlade s usmerneniami z MŠVVaŠ SR a Úradu verejného 

zdravotníctva SR. 



 Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu od 1.6.2020 sa riadilo Metodickým 

odporúčaním č.2/2020/. 

 Upravil sa obsah a forma vzdelávania tak, aby prítomnosť žiakov v škole mala 

význam nielen pre rozvoj vedomostí, zručností, ale aj ich ďalších kompetencií, 

znovunadviazanie kamarátskych vzťahov. 

 Podľa platného usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl 

počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 

2019/2020 sa písomné a ústne skúšanie nerealizovalo. 

 Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu: 

ČAS NÁPLŇ PRÁCE 

7:00 – 7:30 Príchod žiakov do školy 

7:30 – 11:00 Blokové vyučovanie  

11:00 – 11:30  Obed v školskej jedálni – 1. – 2. ročník  

11:30 – 12:00  Obed v školskej jedálni – 3. – 4. ročník  

12:00 – 12:30  Obed v školskej jedálni – 5. ročník  

11:00 – 16:00  ŠKD – pre žiakov 1. – 4. ročníka  

 

 Počet detí v triede neprekročil stanovený počet detí v skupine – 15, preto triedy nebolo 

potrebné deliť na skupiny. 

 Podľa možností a počasia sme výučbu realizovali aj vo vonkajších, pre každú skupinu 

zvlášť vyčlenených priestoroch, využívali sme priestory parku I. Madácha, parku pod 

limbami a v areáli TJ Prameň.  

 Zohľadňovali sme všetky vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadali sme na 

ich momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť, ale aj aktuálnu rodinnú situáciu, 

používali sme individuálny, diferencovaný a tvorivý prístup. 

 Všetky metódy, spôsoby hodnotenia smerovali k pozitívnej motivácii žiaka učiť sa 

inak, čo napomáhalo sebadisciplíne žiakov a ich sebahodnoteniu. 

 Vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sme pozornosť venovali 

najmä vyučovaciemu predmetu matematika, vo vzdelávacích oblastiach Človek a 

spoločnosť a Človek a príroda boli vzdelávacie aktivity koncipované tak, že sa využili 

prirodzené väzby medzi obsahmi predmetov z príslušnej vzdelávacej oblasti, 

spolupracovali sme s výchovným poradcom a asistentkou učiteľa. 

 Od 22. júna 2020 začala denná výučba pre väčšinu žiakov z ročníkov 6. - 9. Dištančná 

výučba pokračovala pre žiakov, ktorí sa dobrovoľne z rôznych príčin rozhodli 

vyučovať sa na diaľku naďalej. Žiaci 5. - 9.ročníka sa v škole vyučovali  podľa 

vypracovaného rozvrhu hodín blokovo – v rozmedzí 5 vyučovacích hodín.  

 

 

3. SPÔSOB HODNOTENIA 

 Priebežné i záverečné  hodnotenie v jednotlivých predmetoch sa riadilo Usmernením 

na hodnotenie žiakov ZŠ s MŠ Dolná Strehová v čase mimoriadnej situácie  



spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, ktoré bolo 

schválené pedagogickou radou dňa 27. 04. 2020. V mesiaci marec boli žiaci hodnotení 

za plnenie úloh známkou, od apríla to bolo len slovné hodnotenie, resp. vyhodnotenie 

napr. testu v percentách.  

 Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizovalo 

formou klasifikácie, priebežné hodnotenie malo charakter konštruktívnej spätnej 

väzby poskytovanej žiakom počas učenia sa, malo motivačný charakter, pomenúvalo 

žiakom chyby, ktoré robili  a navrhovalo  postup pri ich odstraňovaní. Priebežné 

hodnotenie malo značne individualizovaný charakter, zohľadňovalo  vekové 

a individuálne osobitosti žiaka a prihliadalo na jeho momentálnu fyzickú a psychickú 

disponovanosť.  

 Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliadalo  predovšetkým na osobitosti, 

možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného 

vyučovania v školách.  

 Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení učiteľ zohľadňoval aj sebahodnotenie žiaka. 

 Žiakom, ktorí si neplnili zodpovedne úlohy počas dištančného vzdelávania, bolo 

umožnené po otvorení školy si tieto úlohy dorobiť. Všetci žiaci boli klasifikovaní, 

nikto nebol navrhnutý na komisionálne preskúšanie 

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov: 

- Portfólia žiackych prác 

- Rozhovory so žiakmi 

- Konzultácie s rodičmi 

- Projekty  

- Riešenia komplexných úloh 

- Samostatné praktické práce 

- Prístup žiaka k plneniu úloh  

  

Postup do vyššieho ročníka: 

 V čase mimoriadnej situácie bolo vo výnimočných prípadoch možné určiť pred 

postupom do vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo 

subjektívnych príčin neplnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli 

neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. Preskúšanie bolo 

možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31. 08. 2020. 

O preskúšaní žiaka rozhodovala  pedagogická rada.  

 V čase mimoriadnej situácie žiaci 2. stupňa ZŠ, ktorí v I. polroku dostali známku 

nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, mohli absolvovať 

komisionálne skúšky najneskôr do 31. 08. 2020.  

 Žiakom, ktorí si neplnili zodpovedne úlohy počas dištančného vzdelávania, bolo 

umožnené po otvorení školy si tieto úlohy dorobiť. Všetci žiaci boli klasifikovaní, 

nikto nebol navrhnutý na komisionálne preskúšanie. 



 Riaditeľka školy rozhodla o neklasifikovaní predmetov, ktoré boli pôvodne 

klasifikované, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňovali 

naplniť ciele predmetu kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou:  

1. stupeň: - hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, pracovné 

vyučovanie, informatika, anglický jazyk 

2. stupeň:  hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, regionálna 

výchova, technika, informatika, cvičenia z matematiky, cvičenia zo slovenského 

jazyka a literatúry 

 Hodnotenie žiakov so ŠVVP - pri priebežnom hodnotení v čase mimoriadnej situácie a 

hodnotení na konci školského roka sme postupovali s prihliadnutím na individuálne 

možnosti žiaka. 

 

3. SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY 

 

Slabé stránky:  

 Medzi slabé stránky patrilo to, že pokrytie signálom bolo v rodinách rôzne, niektorí 

žiaci nemali prístup na internet vôbec, prípadne niektoré rodiny mali v rodine jeden 

počítač a viacero  školopovinných detí, alebo mali k dispozícii len telefón – t. z. že 

nemali rovnakú možnosť dostávať sa k informáciám včas. Niektorí žiaci, hlavne zo 

sociálne znevýhodneného prostredia, nemali potrebné technické vybavenie, ich slabá 

technická zručnosť, mobily nevybavené možnosťou otvárania bežných súborov 

v tradičných formátoch Word, PDF alebo slabé či nevyhovujúce internetové 

pripojenie.  

 Problémom bol aj slabý dosah na nepracujúcich žiakov, nemožnosť ich donútiť, aby 

spolupracovali a pracovali. V prvých týždňoch niektorí žiaci vnímali prerušenie 

vyučovania ako obdobie prázdnin a chýbal vyučujúcim účinný mechanizmus na 

riešenie týchto situácií (čiastočným opatrením bolo zasielanie listov zákonným 

zástupcom o upozornení na nečinnosť žiaka počas prerušeného vyučovania alebo 

upozornenie mailom, sms správou či telefonickým hovorom).  

 Nevýhodou dištančného vzdelávania podľa vyjadrenia viacerých vyučujúcich bola 

napr.  neobjektívnosť hodnotenia. Mnohým žiakom pomáhali pri vypracúvaní úloh 

rodinní príslušníci (rodičia, starší súrodenci...). Naopak, niektorí žiaci nedokázali 

zvládnuť plnenie úloh bez cudzej pomoci a rodičia odmietli deťom pomáhať, resp. im 

nedokázali pomôcť. Pokiaľ sa preberalo nové učivo, prospechovo slabší žiaci ho 

nepochopili, a teda nedokázali splniť zadania bez učiteľovho výkladu. Ak aj bolo 

učivo vysvetlené cez videochat alebo pomocou videí, niektorí žiaci sa nevedeli 

pripojiť.  

 Veľkým problémom bola aj slabá čitateľská gramotnosť žiakov. Potreba prečítať dlhší 

text a vypracovať k nemu úlohy ich frustrovala, odrádzala, spôsobovala ich nezáujem 

o vypracovanie úloh.  

 Problémom bola aj nevyhovujúca motivácia, chýbajúce sociálne kontakty.  

 



Silné stránky: 

 Počas dištančného vzdelávania sa pedagogickí pracovníci rýchlo prispôsobili novej 

situácii a vždy na ňu aj jej zmeny pomerne rýchlo reagovali. Boli  nútení vo väčšej 

miere využívať nové metódy a formy práce, museli sa zdokonaľovať v práci s IKT. Aj 

v týchto neľahkých podmienkach si boli učitelia navzájom oporou.   Vyhľadávali nové 

možnosti skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu v čase dištančného 

vzdelávania. Pravidelne sledovali portál – učíme na diaľku.sk. Zamerali sa na 

samoštúdium dostupných materiálov a tiež sledovali rôzne webináre, napr. Ako na 

zmysluplné vzdelávanie, Manažment ADHD v triede, Webinár o slovnom hodnotení, 

OnlineŽÚR alebo ako učiť žiakov 2. stupňa ZŠ z domu, ,,Lenivý učiteľ“ – zmysluplné 

domáce a online vzdelávanie, Elektronický poznámkový zošit v triede, komunikácia 

s deťmi a iné. V normálnom režime by sa naštartovanie takéhoto druhu vzdelávania 

realizovalo v podstatne dlhšom časovom rozmedzí.  

 Učitelia sa vo svojej práci otvorili rodičom – s niektorými boli v denno-dennom 

kontakte (mailovom, telefonickom). Žiaci sa taktiež rýchlo adaptovali na nové 

podmienky a hoci nie všetci, mnohí z nich ukázali, ako vedia byť v konečnom 

dôsledku zodpovední a samostatní pri učení. Pravidelne sa využívala spätná väzba, 

slovné hodnotenie práce žiakov. Žiaci dostávali spätnú väzbu pravidelne individuálne, 

mali možnosť problémy alebo nedostatky, nejasnosti vždy prekonzultovať 

s vyučujúcimi.  Boli viac vedení aj k sebahodnoteniu, motivovaní k väčšej 

zodpovednosti za vlastné vzdelávanie.  

 

 

4. NÁVRH OPATRENÍ: 

 začiatok budúceho školského roka: venovať dostatok času na zopakovanie a 

utvrdenie tém preberaných počas dištančného vzdelávania a prebrať  témy, 

ktoré sa presúvajú do vyššieho ročníka, 

 v rámci individuálneho prístupu zabezpečiť doučovanie žiakov absentujúcich 

na dištančnej forme, 

 častejšie zadávať úlohy žiakom na portáli bezkriedy alebo alf, 

 rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov, prácu s učebnicou a vyhľadávanie 

doplňujúcich informácií k preberaným témam, 

 zlepšenie digitálnych zručností učiteľov, 

 pozitívne žiakov motivovať pochvalou a povzbudením, 

 ku každému žiakovi pristupovať individuálne, poznať domáce prostredie 

a podmienky žiaka, 

 zabezpečenie digitálnej techniky učiteľov (pracovali na vlastných počítačoch, 

notebookoch). 

 

 

Vypracovala: PaedDr. Anna Malatincová 

Prerokované v pedagogickej rade: 28. 08. 2020 



Príloha č. 2 

 

 

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za šk. rok 2019/2020 

(podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z.) 
 

 

• základné identifikačné údaje o škole: 

 

Názov školy: ZŠ s MŠ Dolná Strehová 

Štatutárny zástupca: PaedDr. Anna Malatincová 

Telefón: 047/4897305 

Zriaďovateľ: Obec Dolná Strehová 

Vedúci zamestnanci: zástupkyňa ZŠ s MŠ pre MŠ - Anna Lešková 

 

Rada školy zasadá v ZŠ. MŠ v nej zastupuje uč. Anna Bystrianska, za rodičov Ing. 

Dagmar  Fajčíková.  Je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, má vypracovaný 

Štatút rady školy. Rada schvaľuje a vyjadruje  školské dokumenty podľa legislatívy. Háji 

záujem detí, rodičov, pedagógov a ostatných zamestnancov. Plní funkciu verejnej kontroly 

vedúcich zamestnancov. Spolupráca s ňou je na veľmi dobrej úrovni. 

Pedagogická rada je poradný orgán, ktorý pracuje podľa vypracovaného rokovacieho 

poriadku.  

 

Štatistické údaje o MŠ 

Výchovná starostlivosť: celodenná 

Právna subjektivita: áno (od roku 2002) 

Počet tried: 1 

 

b – e) údaje o počte žiakov: 

 

Počet žiakov: 24 vekové zloženie:   11 predškolákov,  6 stredných a 7 malých detí 

 

V mesiaci marec sa konalo vyšetrenie školskej zrelosti predškolákov. Jedno dieťa sa 

nezúčastnilo, ďalšie 2 aj napriek nezrelosti na žiadosť rodičov nastupujú do ZŠ. 

Prehľad o dochádzke do MŠ:  

• počet vydaných rozhodnutí o prijatí – 14 

• počet vydaných rozhodnutí o neprijatí :9 

• počet odchádzajúcich detí do ZŠ – 11 

• počet detí, ktorým bola odložená školská dochádzka – 0 

• počet vydaných osvedčení o absolvovaní  predprimárneho vzdelávania – 11 

 

f) Škola poskytuje predprimárne vzdelávanie. Vo svojej práci vychádza zo ŠVP (platného od 

roku 2016). Na jeho základe bol vypracovaný ŠkVP. 

 

g) údaje o počte zamestnancov: 

 

Meno Funkcia Kvalifikácia Karierový stupeň 

A. Lešková zástupkyňa stredoškolské pedagogické vedúci ped. zamestnanec 



pre MŠ vzdelanie s 1.atestáciou  

A. Bystrianska učiteľka stredoškolské vzdelanie – 

gymnázium  

pedagog. nadstavba 

samostatný pedagog. 

zamestnanec 

D. Bystrianska tech. personál   

 

h) údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov: 

  

 V šk. roku 2019/20 sa  učiteľky zúčastnili aktualizačného vzdelávania realizovaného 

základnou školou. . 

 Obidve učiteľky majú záujem o nové poznatky. Záleží im na rozvoji svojich 

profesijných schopností a úrovni školy. Svoje odborné kompetencie si prehlbujú  

samoštúdiom z rôznych dostupných zdrojov. 

 

 

i) údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti: 

 

Počas roka sa na škole uskutočnilo viacero aktivít zameraných na kultúru, prírodu, 

šport, ľudové tradície, pamätné dni, spoluprácu so ZŠ a rodičmi. Aktivity 3. štvrťroka sa 

nekonali pre prerušenie prevádzky - covid-19. 

 

Spoluúčasť: 

• Stretnutie s dôchodcami  

• Lampiónový sprievod 

• Európsky týždeň športu – beh 

• Rozsvietenie vianočného stromčeka  

• Deň detskej knihy – prváci čítajú škôlkarom 

 

Aktivity v MŠ: 

• Vystúpenie detí na RZ  

• Výstavka plodov záhrad – týždeň zdravia 

• Jesenná turistická vychádzka s environmentálnym zameraním 

• Stretnutie so starými rodičmi  

• Ľudové zvyky od Ondreja do Vianoc 

• Pečenie medovníkov 

• Mikuláš v MŠ  

• Fašiangový karneval 

• MDD – deň radosti v MŠ 

• Deň otcov – blahoželania a darčeky 

• Rozlúčka s predškolákmi  

 

Učiteľky prezentujú dianie v MŠ príspevkami na facebooku v uzavretej skupine 

Škôlka D. Strehová, kde zverejňujú fotodokumentáciu z akcií. Členmi skupiny sú rodičia detí 

navštevujúcich MŠ. 

Za negatívum považujeme, že ani v tomto školskom  roku sme  talenty detí nemohli  

prezentovať na okresnej úrovni. Ich organizátor, mesto V. Krtíš, ich zorganizoval len pre deti 

z mesta V. Krtíš. Zapojili sme sa do celoslovenskej  výtvarnej súťaže - Ja a koronavírus. 

Riešili sme Malú logickú olympiádu. 

 

 



j) údaje o projektoch podľa ŠkVP: 

  

 Národné projekty:  Aktivizujúce metódy vo výchove 

                    Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva 

                    Zelená škola 

                    ŠJ – Školské ovocie a Školský mliečny program 

                   Projekt SFZ -  DAJME SPOLU GÓL 

 Školské aktivity:   Zajko Japi – precvičovanie oromotoriky, správnej výslovnosti 

                   Hláska týždňa – predčitateľská gramotnosť 

  Radi sa máme, spolu sa hráme – prosociálna výchova                                                 

Z truhlice starých mám – regionálna výchova 

                   Hravo – zdravo – zdravý životný štýl – Zdravé zúbky 

                   Počítač, môj kamarát – digitálna gramotnosť 

 

 

Plnenie cieľov za školský rok 2019/20: 

 

Výchova a vzdelávanie  

 

Plnenie:  

- podľa plánu práce realizáciou výchovy a vzdelávania podľa ŠVP a ŠkVP najmä 

formou hier a zážitkového učenia 

- systematické zlepšovanie grafomotorických zručností a predčitateľskej gramotnosti 

- pravidelná realizácia pohybových aktivít 

- vyjadrovanie emócií prostriedkami dramatiky a výtvarných činností 

- zoznamovanie sa s anglickým jazykom pre stredné deti a predškolákov - Mgr. 

Chrťanská, učiteľka  ZŠ 

- využívanie IKT 

- príprava predškolákov na primárne vzdelávanie 

      -    základy finančnej gramotnosti - Proxík a iné 

      -    využívanie Orffovho inštrumentála  

 

Odporúčanie: 

- poskytnúť deťom viac príležitostí na experimentovanie a bádanie 

- naďalej spolupracovať s rodinou a logopédom pri náprave chybnej výslovnosti 

- posilniť záujem o výtvarné činnosti využívaním netradičných techník 

 

Zdravý životný štýl 

 

Plnenie:  

      -    realizácia projektu DAJME SPOLU GÓL - len jesenná časť 

- realizácia programu podpory zdravia a zdravého životného štýlu 

- poznávanie ľudského tela a jeho ochrana  

- pravidelná realizácia pobytu vonku, cvičení, športových aktivít a sezónnych činností 

- denné umývanie zubov pred spaním 

- realizácia Národného programu boja proti obezite 

 

Odporúčania: 

- viesť deti k preferovaniu zdravej stravy pred sladkosťami – Školské ovocie, Školský 

mliečny program 



- realizácia športových aktivít podľa plánu práce 

 

Environmentálna výchova 

 

Plnenie:  

- spolupráca na projekte ZŠ – Zelená škola 

- budovanie vzťahu k prírode a jej ochrane 

- šetrenie vodou pri sebaobslužných činnostiach 

- triedenie odpadu, udržiavanie školského dvora 

Odporúčania: 

- viesť deti k citlivému zaobchádzaniu s prírodou v čase voľných hier 

 

Ľudské práva, bezpečnosť a prevencia 

 

Plnenie:  

- vytvorenie bezpečného tvorivého prostredia 

- zameranie na prosociálnu orientáciu jednotlivca 

- denné hodnotenie a sebahodnotenie správania – ranný kruh 

- vytvorenie spoločenstva bez vylučovania z akýchkoľvek príčin (napr. rómsky pôvod) 

- rešpektovanie individuálnych zvláštností dieťaťa 

- využívanie inscenačných a situačných metód a ich analýza 

 

Odporúčania:  

- motivovať deti k samostatnému riešeniu konfliktov dohovorom 

- potláčať agresivitu pri riešení drobných konfliktov 

 

 

Informačné kompetencie 

 

Plnenie:  

- využívanie digitálnych pomôcok s rešpektovaním vývinových osobitostí veku  

- získavanie elementárnych zručností v práci s technológiami – PC, Bee-Bot, kreslenie 

v programe RNA, interaktívna stena, program Alf, Zvedavé Slniečka 

 

Odporúčania: 

- vždy dbať na obsahovú vhodnosť a primeranosť ponúkaných programov 

- prehlbovať záujem o počúvanie bez videoprezentácie 

 

 

Predčitateľská gramotnosť 

 

Plnenie:  

- uplatňovanie špecifických metód  

- pravidelné hry – Hláska týždňa 

- realizácia hier na čítanie a písanie 

- tvorba vlastných kníh s preddiktabilným textom 

       -  Zajko Japi-precvičovanie oromotoriky a správnej výslovnosti 

 

 

 



Odporúčania: 

- vytvoriť zásobník básní k hláskam tak, aby každé dieťa na konci šk. roka ovládalo 

aspoň 5  z nich. 

 

Regionálna výchova 

 

Plnenie: 

- utváranie národného povedomia prvkami ľudovej slovesnosti 

- čítanie ľudových rozprávok pred spaním 

- spev ľudových piesní, tanček, riekanky a pranostiky 

- nácvik ľudového pásma Od Ondreja do Vianoc - vianočná besiedka v MŠ 

- účasť na podujatiach organizovaných základnou školou a obcou 

- dve deti sú členmi detského folklórneho súboru Pramienok v obci 

Odporúčania:  

      -     nadviazať užšiu spoluprácu s miestnym odborom Matice slovenskej 

      -     získať ďalšie deti do súboru  

k) údaje o inšpekcii: 

          

Posledná komplexná inšpekcia bola vykonaná v školskom roku 2018/2019. 

 

  

l) údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach  

   školy: 

 

V školskom roku 2019/20 jednotriednu MŠ navštevovalo 24 detí od 3 do 6 rokov. 

Priestory pre výchovu a vzdelávanie sú estetické a udržiavané. MŠ disponuje dvomi 

notebookmi, tlačiarňami, interaktívnymi tabuľami a jedným počítačom. Má internet, rôzne 

výukové softvéry. Učiteľky využívajú Zvedavé slniečka a  program Alf. Podľa finančných 

možností sa dopĺňajú hračky, učebné pomôcky a výtvarný materiál. 

 Školský dvor poskytuje možnosti hier, zábavy a športovania. Tvoria ho dva domčeky 

prepojené mostom, tri šmýkačky, pyramída, dve váhadlové a dve závesné hojdačky, kolotoč, 

altánok, detský bazén, umelý trávnik, pieskovisko a pahorok. Chodníky sú využívané na 

dopravnú výchovu. Podarilo sa vyriešiť zakrývanie pieskoviska plachtou. 

 Vedenie školy zabezpečilo v jeseň 2019 revíziu vykurovacích zariadení a na jar 2020 

revíziu preliezok na šk. dvore a elektriny. V spolupráci s vedením školy a s rodičmi sa 

priebežne dopĺňal výtvarný materiál a literatúra. 

   Zriaďovateľ bol úspešný   v programe Podpora najmenej rozvinutých okresov. 

Z Úradu podpredsedu vlády  SR získal 20 000 €  na rekonštrukciu budovy MŠ s vybavením 

interiéru a exteriéru za účelom inkluzívneho predprimárneho vzdelávania. Vymenili sa okná, 

stoly, stoličky a šatňové skrinky. Doplnil sa nábytok v triede a  preliezky, Zrekonštruovala sa 

umyvárka. 

 

 

m) údaje o finančnom zabezpečení: 

 

 Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov v šk. roku 2019/20120 -  1032,- €. Prostriedky spravoval zriaďovateľ. Časť 

prostriedkov za obdobie prerušenia prevádzky (corona) bude rodičom vrátená, prípadne 

preúčtovaná na budúci školský rok. 

 



n) koncepčný zámer rozvoja školy: 

 

Na plnení koncepčného zámeru rozvoja školy sa podieľali všetci  zamestnanci MŠ v 

spolupráci s rodinou. Snažili sme sa deti vychovávať a vzdelávať v súlade s humánnymi 

aspektmi, vytvárali sme pokojnú atmosféru, eliminovali stres, aby sa deti cítili v MŠ 

spokojné. Smerovanie našej MŠ sa orientovalo na environmentálne cítenie, počítačovú 

gramotnosť, dopravnú výchovu a športové aktivity s ňou spojené. Vštepovali sme deťom 

zásady zdravého životného štýlu.  

Oblasti, v ktorých sú nedostatky Nie sú globálne, nedostatky u jednotlivcov 

odstraňujeme individuálnou prácou a to v jazykovej výchove – nesprávna výslovnosť, 

nedostatky v komunikácii a v pracovnej výchove pri strihaní , skladaní papiera a pri 

sebaobsluhe..  

V čase od 13.3. do 1.6 na základe rozhodnutia zriaďovateľa a rozhodnutia ÚVZ SR a   

MŠVVaŠ SR bola mimoriadne prerušená prevádzka MŠ. Deťom a ich rodičom boli 

učiteľkami zadávané námety na činnosť na FB stránku MŠ. Zamestnanci čerpali 80 % 

náhrady mzdy. 

 Prevádzka bola obnovená  od 1.6. Do MŠ nastúpilo 15 detí. 

Zástupkyňa za MŠ vypracovala Pokyny upravujúce podmienky MŠ na obdobie do 

konca školského roka vo veciach: 

a) prevádzky a vnútorného režimu MŠ 

b) podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

v súlade s platnými usmerneniami a rozhodnutiami ministerstva a ÚVZ. 

 

Od 15.6. navštevovalo MŠ 20 detí. 

Prevažná väčšina aktivít s deťmi bola realizovaná na školskom dvore. Vo vzdelávaní 

sme nepokračovali podľa ŠkVP. Témy sa prebrali len okrajovo. Zamerali sme sa najmä na 

upevňovanie kľúčových kompetencií potrebných na úspešný štart do ZŠ. Zvýšená pozornosť 

bola venovaná rozvíjaniu a upevňovaniu hygienických návykov efektívnym spôsobom tak, 

aby sa zamedzil prenos nákazy. 

Všetky činnosti prebiehali za sprísnených hygienických  podmienok. 

 

Ciele: 

1. vytvoriť v MŠ priaznivú atmosféru na adaptáciu detí a pozitívne emocionálne 

prežívanie, hodnotenie a sebahodnotenie a morálny vývin osobnosti 

 

Pozitíva: 

- vytvorená pozitívna atmosféra a vhodné podmienky na sebarealizáciu, hru a aktívne 

prežívanie 

- časté zaraďovanie prosociálnych hier, pestovanie vzájomných vzťahov 

- priestor na prezentovanie názorov, nápadov, hodnotenie aj sebahodnotenie 

- uplatňovanie progresívnych metód a foriem práce 

- využívanie stimulačných programov a aktivít 

       

      Negatíva: 

       -   dvaja predškoláci nezvládli popoludňajší odpočinok a po obede odchádzali domov 

       -   subjektívne hodnotenie sa deťmi 

   

 

2. vyvážene rozvíjať celostný rozvoj osobnosti dieťaťa s prihliadnutím na jeho 

individuálne rozvojové schopnosti 



      

      Pozitíva:  

- pestrá ponuka ponúkaných činností v súlade so ŠkVP zohľadňujúca celostný rozvoj 

dieťaťa opierajúc sa o jeho silné stránky a záujmy 

- rešpektovanie osobnostných rozvojových možností každého dieťaťa 

- využívanie stimulačných programov  metodika Zajko Japi, Stimulačný program na 

rozvoj detí s odloženou školskou dochádzkou, Rok s krtkom 

- dobrá pripravenosť predškolákov na vstup do ZŠ – výsledky depistáže CPPPaP, až na 

dve deti, ktorých rodičia aj napriek slabým výsledkom trvajú na zaškolení. 

 

       Negatíva:  

- traja predškoláci  navštevujúci MŠ len jeden rok dosiahli slabšie výsledky 

- dve deti nastupujú do ZŠ aj napriek  odporúčaniu na odklad PŠD 

 

3. využívať inovačné stratégie v rozvoji predčitateľskej gramotnosti, v bádaní a rozvoji 

grafomotorických zručností 

 

Pozitíva: 

- využívanie progresívnych metód a foriem práce v rozvoji predčitateľskej gamotnosti 

- tvorba vlastných kníh - s preddiktabilným textom 

                                          - zásobníkov básní a piesní 

                                          - pravidelné aktivity – Hláska týždňa 

-    systematická starostlivosť o rozvoj grafomotorických zručností 

 

Negatíva: 

- zvýšiť frekvenciu skúmania, bádania a vlastných pokusov 

 

 

4. formovať pozitívne postoje  k pohybu, športovaniu a zdravému životnému štýlu 

 

Pozitíva: 

- dobré podmienky na pohybové aktivity – vybavenie školského dvora 

- pravidelná realizácia ranných cvičení 

- pestrá ponuka športových aktivít, participácia na športových projektoch 

- preferovanie zdravého životného štýlu 

- sezónne činnosti  

 

      Negatíva: 

- nepodarilo sa dosiahnuť u detí preferenciu ovocia pred sladkosťami 

 

o) oblasť riadiacej práce: 

 

 Práca zástupkyne bola orientovaná nielen na vedenie a riadiace procesy, ale aj na 

pomoc, participáciu a demokratický štýl vedenia zamestnancov v celkovej priaznivej klíme.  

 Kontrolná činnosť bola zameraná na využívanie pregresívnych metód a foriem práce, 

úroveň výchovno-vzdelávacích procesov, plnenie si pracovných povinností podľa pracovného 

zaradenia. 

 Zástupkyňa uskutočnila  u učiteľky celkovo 4 hospitácie  a 7 vnútroškolských kontrol  

a 7 kontrol u prevádzkovej pracovníčky. Neboli zistené  porušenia a nedostatky. Nepodarilo 

sa znovuzriadenie MZ v spolupráci s MŠ v okolí. 



Analýza SWOT 

 

 

Silné stránky školy 

 

Slabé stránky 

 

 kvalifikovanosť učiteľov, stabilita 

pedagogického kolektívu ,ich dlhoročné 

skúsenosti 

 záujem učiteliek o inovatívne metódy a 

formy práce, ich uplatňovanie a 

zavádzanie moderných technológií do 

výchovno-vzdelávacieho procesu 

 zodpovednosť a spoľahlivosť 

zamestnancov školy 

 možnosť vzdelávania a sebavzdelávania  

 dodržiavanie a ochrana práv dieťaťa - 

Deklarácia práv dieťaťa  

 kvalitné materiálno-technické vybavenie 

učebnými pomôckami, informačno-

komunikačnými technológiami, hračkami  

 priestranný školský dvor s moderným 

detským zariadením podľa noriem 

Európskej únie  

 vybavenie odbornou a detskou literatúrou. 

 prezentácia MŠ na verejnosti 

 kladné ohlasy na prípravu detí do            

1. ročníka. 

 obmedzené finančné zdroje 

 absencia interného metodického    

združenia  

 nedoriešené dopadové plochy pod 

detskými preliezkami 

 zhoršujúca sa výslovnosť u detí 

 

 

 

 

Príležitosti 

 

Riziká 

 

 možnosť účasti rodičov na edukačnom 

procese 

 prevádzková doba podľa záujmu rodičov 

 ŠkVP – možnosť profilácie svojej MŠ 

 ďalšie vzdelávanie pedagogických 

zamestnancov  

 kvalitná spolupráca – zriadenie IMZ 

v obvode 

 získavanie finančných zdrojov 

vypracovaním ďalších projektov 

 

 celospoločenské trendy 

 nedostatočné  financovanie školstva 

 riziko „vyhorenia“ 

 

 

Odporúčania: 

• posúdiť, doplniť obsah plánov VVČ o nové aktivity 

 

 

 



Ďalšie informácie 

 

• psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania 

Psychohygiena bola dodržiavaná usporiadaním denného poriadku, ktorý zabezpečoval 

striedanie hrových, intelektových, pracovných a estetických činností. Dominantným 

prostriedkom bola hra. Dôraz sa kládol na adaptáciu nových detí a psychickú pohodu 

v MŠ, stravovanie a pitný režim. 

 

• Spolupráca 

MŠ akceptovala rodinnú výchovu, nadväzovala na ňu, vhodne dopĺňala s cieľom 

zjednotiť výchovné pôsobenie v MŠ a v rodine. Na požiadanie rodičov poskytovala 

odborno-metodickú pomoc. Rodičia oceňujú prácu učiteliek, radi sa zúčastňujú akcií 

poriadaných školou, majú voľný vstup do triedy po dohode s učiteľkou. 

        

Výsledkom dobrej spolupráce so ŠJ bola pestrá plnohodnotná strava zodpovedajúca 

biologickým potrebám vyvíjajúceho sa detského organizmu, prispievajúca v boji proti 

obezite a pitný režim podávaný deťom, tiež realizácia programov Školské ovocie 

a Školský mliečny program. 

 

         Spolupráca s 1. ročníkom je veľmi dobrá, o čom svedčí realizácia spoločných podujatí 

         podľa plánu práce. 

 

 

V Dolnej Strehovej 30.06.2020 

Zostavila: A. Lešková 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 



Príloha č. 3 

FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ 

ČINNOSTI ŠKOLY V ROKU 2019 

 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov:   

a) prenesené kompetencie podľa normatívu na rok 2019 424 929,00 € 

  presun z roku 2018 11 000,00 € 

  Zdroje 2019 435 929,00 € 

  
 

  

  Výdavky   

   - mzdy 265 972,13 € 

   - poistné 100 314,11 € 

   - bežné výdavky 60 577,52 € 

  Výdavky spolu 426 863,76 € 

  presun do roku 2020 9 065,24 € 

  
 

  

b) Nenormatívne:   

  dopravné 20 702,92 € 

  presun z roku 2018 1 216,92 € 

  Zdroje 2019 19 486,00 € 

  Výdavky 18 266,68 € 

  presun do roku 2020 1 219,32 € 

  
 

  

  vzdelávanie poukazy 4 730,00 € 

   - mzdy 3 550,00 € 

   - bežné výdavky 1 180,00 € 

  Výdavky spolu 4 730,00 € 

  
 

  

  príspevok na výchovu a vzdelávanie MŠ 1 814,00 € 

   - mzdy 1 141,00 € 

   - bežné výdavky 673,00 € 

  Výdavky spolu 1 814,00 € 

  
 

  

  vzdelávanie žiakov so SZP 6 800,00 € 

   - mzdy 386,85 € 

   - bežné výdavky 6 413,15 € 

  Výdavky spolu 6 800,00 € 

  
 

  

  príspevok na učebnice 771,10 € 

   - bežné výdavky 771,10 € 

  Výdavky spolu 771,10 € 

  
 

  

  príspevok na lyžiarsky kurz 1 917,00 € 

   - bežné výdavky 1 917,00 € 

  Výdavky spolu 1 917,00 € 

  
 

  



  príspevok - mimoriadne výsledky žiakov 600,00 € 

   - bežné výdavky 600,00 € 

  Výdavky spolu 600,00 € 

  
 

  

  príspevok na asistenta učiteľa 9 834,00 € 

   - mzdy 7 281,00 € 

   - poistné 2 553,00 € 

  Výdavky spolu 9 834,00 € 

  
 

  

  
 

  

2. Dotácia z rozpočtu obce:   

  
 

  

   - originálne kompetencie 100 916,19 € 

   - originálne kompetencie presun z roku 2018 3 865,06 € 

   - príjmy stravné - nákup potravín 34 524,01 € 

   - originálne kompetencie - odchodné ŠJ 3 677,00 € 

   - presun do roku 2020 461,18 € 

   - príjmy réžie a finančné dary a ÚPSVaR 50 913,28 € 

  
 

  

3. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických alebo 
fyzických osôb: 

  
 

  

   - za stravné - réžie  16 883,75 € 

   - za poškodené učebnice 65,00 € 

   - poplatky od rodičov za ŠKD 987,57 € 

   - poplatky od rodičov za MŠ 1 094,25 € 

  
 

  

4. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov:   

  
 

  

   - finančný dar škole PETIT ACADEMY 116,00 € 

   - finančný dar Slovenský olympijský výbor 200,00 € 

   - finančný dar Športová akadémia 50,00 € 

   - finančný dar Dotácia BBSK na denný tábor 2 276,23 € 

   - finančný dar Dajme spolu gól 350,00 € 

  
 

  

5. Finančné prostriedky - ÚPSVaR   

  
 

  

    - finančné prostriedky HN stravovanie - dotácia 25 296,00 € 

   - finančné prostriedky HN stravovanie - čerpanie 20 034,00 € 

   - finančné prostriedky HN stravovanie - presun do r. 2020 5 262,00 € 

  
 

  

   - finančné prostriedky HN podpora výchovy a vzdelávania 1 427,60 € 

  
 

  

   - projekt ŠJ - Pracuj v školskej jedálni 1 437,49 € 

   - projekt ŠJ - Cesta na trh práce 729,39 € 

   Vypracovala: Ing. Ivana Žilková 



Príloha č. 4 

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou v Dolnej Strehovej 

 

                                                                                                             Obec Dolná Strehová 

 Hlavná 52 

 991 02 Dolná Strehová 

      

 

                                                                                           V Dolnej Strehovej    02.  09. 2020 

 

 

Vec: Stanovisko k  Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy za školský rok 2019/2020 

 

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou v Dolnej Strehovej na svojom 

zasadnutí dňa  28. 08. 2020 bola riaditeľkou školy PaedDr. Annou Malatincovou oboznámená 

so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský 

rok 2019/2020. 

Rada školy túto správu so súhlasným stanoviskom a bez pripomienok k jej obsahu 

vzala na vedomie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mgr. Ján Kubiš 

 

                                                                                                     predseda RŠ 


