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A ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE  
(§ 2, ods. 1a) 

 

A.1. Názov školy: Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica  

 

A.2. Adresa školy: Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica  

 

A.3. Telefónne čísla:  riaditeľka školy: 048/417 32 58 

 sekretariát: 048/417 32 58 (spojovateľka pre vnútornú linku)  

 vedúca ŠJ: 048/417 53 73 

 

A.4. Internetová a elektronická adresa školy: 

web: www.zspieninskabb.edupage.sk  

e-mail: zspieninska@gmail.com 

 

A.5. Zriaďovateľ: 

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica  

 

A.6. Vedúci zamestnanci školy s určením funkcie: 

• riaditeľ školy a štatutárny zástupca právneho subjektu:  
PaedDr. Janka Prisažná  

• zástupkyňa pre nižšie stredné vzdelávanie a zástupkyňa štatutárneho zástupcu:  
Mgr. Mária Bačíková 

• zástupkyňa pre primárne vzdelávanie:  
Mgr. Eva Bedleková 

• vedúca ŠKD: 
Anna Šopoňová  

• vedúca ŠJ:  
Ľubica Chudáčiková 

 

A.7. Údaje o rade školy a poradných orgánoch školy 

 A.7.1 Rada školy (RŠ) 
 

a) Zloženie RŠ: 

 Predseda: Ľubica Krajči Konzelmanová, zástupca rodičov 
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Členovia:  

Zástupcovia rodičov:  
• Ľubica Krajči Konzelmannová (predsedníčka RŠ) 
• Mária Bravčoková (podpredsedníčka RŠ) 
• Andrea Kubíková  
• PaeDr. Július Lomenčík  

 
Zástupcovia pedagogických zamestnancov: 
• Mgr. Henrieta Šutáková (zapisovateľka) 
• Mgr. Pavlína Baniatová 

 
Zástupca nepedagogických zamestnancov: 
• Ľubica Chudáčiková 

 
Zástupcovia zriaďovateľa: 
• Bc. Ivona Benedeková 
• Mgr. Matúš Molitoris, poslanec MsZ 
• Ing. Milan Lichý, poslanec MsZ 

 
Spolupracujúca organizácia PF UMB B.Bystrica 
• PaedDr. Miroslava Gašparová 

 
 

b) Zasadnutia: 24. 09. 2019, 08. 10. 2019, 03. 03. 2020 

V školskom roku 2019/2020 Rada školy (RŠ) zasadala dva krát. Z dôvodu ukončenia členstva dvoch členov 
zástupcov rodičov sa dňa 24. 9. 2020 v ZŠ Pieninská konali doplňujúce voľby do RŠ. Mandát získali p. A. 
Kubíková a p. J. Lomenčík. Ku zmene v zložení došlo aj na pozícií zástupcu zriaďovateľa, PaedDr. Z. Gajdošovú 
nahradila p. I. Benedeková.  
 
Prvé zasadnutie RŠ v novom zložení sa konalo dňa 8. 10. 2020. Na miesto podpredsedu RŠ bola prítomnými 
členmi zvolená p. Bravčoková, nakoľko túto pozíciu zastával zástupca rodičov, ktorého členstvo bolo 
ukončené. Počas tohto zasadnutia sa členovia RŠ podrobne oboznámili so Správou o výchovno-vzdelávacích 
výsledkoch za školský rok 2018/2019. Skonštatovali, že Správa je vypracovaná v súlade s Vyhláškou MŠ SR 
č. 9/2005 zo 16. 12. 2005 o štruktúre a obsahu správ výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach škôl a školských zariadení a Metodického usmernenia č. 10/2006 – R z 25. 5. 2006. Rada školy 
súhlasila s jej štruktúrou a obsahom a svojím uznesením odporučila správu na schválenie zriaďovateľovi. 
Súčasne bola RŠ oboznámená s Dodatkom k Vnútornému poriadku školy predloženým riaditeľkou školy 
PaedDr. J. Prisažnou.  
 
Dňa 3. 3. 2020 sa konalo druhé zasadnutie Rady školy, jej členovia boli oboznámení so Správou o výchovno- 
-vzdelávacích výsledkoch za 1. polrok školského roka 2019/2020, jej súčasťou bola aj informácia o klasifikácií 
žiakov a dochádzke. PaedDr. J. Prisažná následne informovala o Pláne profesijného rastu.  
 
Členovia RŠ boli počas zasadnutí pravidelne informovaní o aktuálnom dianí v škole, aktivitách školy  
a prípadné otázky členov RŠ boli zodpovedané zamestnancami ZŠ Pieninská vždy promptne a obsahovo 
dostatočne.  
 
Činnosť RŠ mala byť ukončená v zmysle platnej legislatívy v marci 2020, z dôvodu mimoriadnej situácie 
zapríčinenej celoštátnym zatvorením škôl ale nebolo možné uskutočniť nové voľby a z toho dôvodu činnosť 
RŠ pokračovala. Komunikácia bola zabezpečená primárne telefonickým a mailovým kontaktom.  
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 A.7.2 Ostatné poradné orgány školy 

Pedagogická rada  
do 12. marca 2020 a od 1. júna 2020 zasadala podľa Plánu práce školy s presným určením programu, ktorý 
bol dva krát zameraný na prerokovania hodnotenia a klasifikácie žiakov, jeden krát na analýzu hodnotenia 
výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov, dva krát na hodnotenie plnenia zámerov, cieľov a plánov školy. 
Uskutočnili sa dve mimoriadne zasadnutia pedagogickej rady, na ktorých sa prijímal Etický kódex 
pedagogických zamestnancov, Plán profesijného rastu pedagogických a odborných zamestnancov v rokoch 
2020  2024 („zákon č. 138/2019 Z. z.“), záverečné hodnotenie žiakov, organizácia vyučovania od 1. júna 2020 
do konca školského roka 2019/2020. V čase od 12. marca do 31. mája 2020 bolo prerušené vyučovanie v škole 
z dôvodu prevencie nákazy Covid-19.  

 

Grémium - zloženie: 
 

 riaditeľka školy: PaedDr. Janka Prisažná 

 zástupkyňa pre PV ZŠ: Mgr. Eva Bedleková 

 zástupkyňa pre NSV ZŠ: Mgr. Mária Bačíková 

 

 výchovná poradkyňa: Mgr. Eva Hudecová 

 školský špeciálny pedagóg: Mgr. Ivana Piklová 

 školský psychológ: Mgr. Lucia Sláviková 

 vedúca ŠKD: Anna Šopoňová 

 

 vedúci metodických orgánov: Mgr. Dana Bugáňová 

  Mgr. Eva Hudecová  

  Mgr. Zuzana Kolesárová 

  Mgr. Katarína Takácsová 

  PaedDr. Jarmila Chrobáková 

 

 koordinátor ŠPZ: Mgr. Katarína Jarinová 

 koordinátor EKO, ENVIRO: Mgr. Andrea Syrná 

 koordinátor PPPSJ, VMR: PaedDr. Beáta Malachová 

 koordinátor ŽR: Mgr. Henrieta Šutáková  

   

 vedúca ŠJ:  Ľubica Chudáčiková 

 zapisovateľka: Miriam Danišová  
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Počas školského roka zasadalo grémium 5-krát, koordinovalo plnenie úloh plánu práce v mesačných 
intervaloch, odporúčalo riešenie základných požiadaviek a potrieb v chode a živote školy. 

 

Metodické orgány (MO), metodické združenia (MZ), predmetové komisie (PK) 
 

Zloženie: MZ primárneho vzdelávania vedúca MZ: Mgr. D. Bugáňová 

 MZ ŠKD vedúca MZ: A. Šopoňová 

 PK spoločenskovedných predmetov vedúca PK: PaedDr. J. Chrobáková 

 PK prírodovedných predmetov vedúca PK: Mgr. K. Takácsová 

 PK cudzích jazykov vedúca PK: Mgr. E. Hudecová 

 PK výchov a ŠT vedúca PK: Mgr. Z. Kolesárová 

 

Činnosť v MO sa do 12. marca 2020 riadila podľa plánov práce v zmysle štatútov MO. Na zasadnutiach 
členovia MO analyzovali výchovno-vzdelávací proces a realizáciu ŠkVP, hodnotili plnenie úloh, stav výchovno-
-vzdelávacích výsledkoch žiakov, priebeh realizácie plánovaných aktivít, navrhovali odporúčania a opatrenia, 
zabezpečovali koordináciu v uplatňovaní medzipredmetových vzťahov, realizovali spoluprácu medzi oboma 
stupňami vzdelávania a uplatňovanie progresívnych metód a foriem výchovy a vzdelávania, pripravovali 
doplnkové aktivity, vymieňali si skúsenosti v oblasti metodológie získané samoštúdiom, ale aj účasťou vo 
vzdelávacích cykloch, riešili aktuálne problémy výchovno-vzdelávacieho procesu.  

V čase pandémie od 12. marca do 1. júna 2020 členovia MO komunikovali medzi sebou intenzívne pri úprave 
a realizácii ŠkVP, plnení cieľov výučby počas dištančného vzdelávania, využívania vhodných foriem a metód 
výučby, o spôsobe hodnotenia a klasifikácie žiakov počas dištančného vzdelávania, spolupracovali 
s inkluzívnym tímom. Podrobne rozpísané v Správe o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej 
situácie od 12. marca do 30. júna 2020, ktorá tvorí prílohu „Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 
výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020“ 

 

Komisie: 
• výchovná: predseda: Mgr. E. Hudecová 
• BOZP a PO: predseda: Mgr. K. Jarinová 
• inventarizačná: predseda: Mgr. H. Šutáková 
• vyraďovacia: predseda: Mgr. P. Baniatová 
• likvidačno-škodová: predseda: K. Zimeľová 

 

Výkonná a kontrolná činnosť komisií a plnenie úloh sa uskutočňovali v súlade so štatútmi a rokovacími 
poriadkami podľa ich zamerania.  

Výchovná komisia v tomto školskom roku do 12. marca 2020 zasadala trikrát, podnety boli podané zo strany 
triednych učiteľov. Dôvodom boli nedostatočná domáca príprava, záškoláctvo, porušovanie školského 
poriadku, agresívne správanie žiakov. 
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B ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV  
(§ 2 ods. 1b) 

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

Trieda Počet Integrovaní Počet Integrovaní 

I.A 15 1 15 1 

I.B 16 0 16 0 

II.A 20 2 20 2 

II.B 22 3 22 3 

III.A 23 4 23 5 

III.B 23 5 23 5 

IV.A 25 3 25 3 

V.A 23 3 21 3 

V.B 22 0 22 1 

VI.A 18 1 18 1 

VI.B 17 4 13 3 

VII.A 27 7 27 7 

VIII.A 21 4 21 4 

VIII.B 22 3 22 3 

IX.A 25 1 25 1 

ŠTA 6 6 6 6 

Ročník Počet Integrovaní Počet Integrovaní 

1. r. 31 1 31 1 

2. r. 42 5 42 5 

3. r. 46 9 46 10 

4. r. 25 3 25 3 

5. r. 45 3 43 4 

6. r. 35 5 31 4 

7. r. 27 7 27 7 

8. r. 43 7 45 7 

9. r.  25 1 25 1 

ŠTA 6 6 6 6 

Spolu 325 47 321 48 
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C POČET ZAPÍSANÝCH ŽIAKOV DO 1. ROČNÍKA, ÚDAJE O POČTOCH 
A ÚSPEŠNOSTI ŽIAKOV NA PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH A ICH NÁSLEDNOM 
PRIJATÍ NA ŠTÚDIUM NA STREDNÉ ŠKOLY 

 (§ 2 ods. 1c) 

 

Zápis do 1. ročníka 

 

Pre školský rok 2020/2021 sa do 1. ročníka v termíne zápisu zapísalo 56 žiakov. 

Po termíne zápisu boli zapísaní 4 žiaci. 

Nastúpilo 35 žiakov. 

Do iných ZŠ nastúpilo 13 žiakov. 

Rozhodnutie riaditeľa školy o odklade povinnej školskej dochádzky bolo vydané pre 12 žiakov.  

 

Ukončenie školskej dochádzky k 30. 6. 2020 

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

Počet žiakov  0 0 0 0 4 26 30 

 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ v šk. roku 2019/20 

Typ školy gymnázium SOŠ konzervatórium 
Osemročné 
gymnázium 

Odborné 
učilište 

špeciálne 

SOŠ žiaci 
končiaci 
v nižšom 
ročníku 

prihlásení 13 13 1 0 2 1 
prijatí 13 13 1 0 2 1 
% úspešnosti 100 100 100 0 100 100 
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D ÚDAJE O POČTE PRIJATÝCH ŽIAKOV, ÚSPEŠNOSŤ A PRIJATIE NA STREDNÉ 
ŠKOLY 2019/2020 

 (§ 2 ods. 1d) 

 

D.1 

Počet absolventov školy: ............................................................................................ 30 

Úspešní v 1. kole prijímacích pohovorov:.................................................................... 26 

Úspešní v 2. kole prijímacích pohovorov:...................................................................... 0 

 

D.2 

Počet uchádzačov z 8. ročníka o bilingválne štúdium: ................................................... 3 

Prijatí žiaci 8.ročníka na bilingválne štúdium: ............................................................... 3 

 

D.3 

Počet uchádzačov z 5. ročníka o štúdium na 8-roč. gymnáziá: ...................................... 0 

Prijatí žiaci 5. ročníka na 8-ročné gymnáziá: ................................................................. 0 

 

D.4 

Počet žiakov, ktorí ukončili školskú dochádzku v nižšom ročníku ako v deviatom: ......... 1 

Prijatí žiaci nižšieho ročníka ako deviateho: .................................................................. 1 

 

D.5 

Rozmiestnenie absolventov v šk. roku 2019/2020 
Typ školy Počet prijatých žiakov % 
Gymnáziá 10 33,33 
Stredné odborné školy 13 43,33 
Konzervatóriá 1 3,33 
Osemročné gymnáziá 0 0,00 
Bilingválne gymnáziá (8. roč.) 3 10,00 
Odborné učilište (špec. tr.) 2 6,66 
SOŠ (nižší ročník) 1 3,33 
 1. kolo prijímacieho konania 2. kolo prijímacieho konania 
GYMNÁZIÁ 
prijatí bez PP 10 0 
prijatí po PP 0 0 
STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY 
prijatí bez PP 13 0 
prijatí po PP 0 0 
KONZERVATÓRIUM 
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prijatí bez PP 0 0 
prijatí po PP 1 0 
ODBORNÉ UČILIŠTE (špeciálne) 
prijatí bez PP 2 0 
prijatí po PP 0 0 
SOŠ, OU – žiaci s ukončenou školskou dochádzkou v nižšom ročníku ako deviatom 
prijatí bez PP 1 0 
prijatí po PP 0 0 

 
 

 

 

 

E ÚDAJE O VÝSLEDKOCH HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE ŽIAKOV PODĽA 
POSKYTOVANÉHO STUPŇA VZDELANIA 

 (§ 2 ods. 1e) 

  
E.1  Klasifikácia tried za 1. a 2. polrok školského roka 2019/2020 

 

V tabuľkách je uvedená klasifikácia tried primárneho a nižšieho stredného vzdelávania s priemermi za všetky 
klasifikované predmety v prvom a v druhom polroku školského roka 2019/2020. 



 

Klasifikácia tried za 1. polrok 2019/2020 
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I.A           1,07 1 1  1      1 1 1  1,01 

I.B           1,06 1 1  1      1 1 1  1,01 

II.A           1,16 1,05 1,16 1 1,05      1 1 1  1,05 

II.B           1,24 1 1,19 1 1      1 1 1  1,06 

III.A           1,77 1,5 1,64 1  1,73 1,23   1 1 1,05 1  1,29 

III.B           1,64 1,32 1,77 1  1,41 1,41   1 1 1 1,05  1,26 

IV.A           1,56 1,8 1,4 1  1,2 1,44   1 1 1 1  1,24 

V.A   1,7  1,65 2,22  1,13   1,83 1,74 2,09 1,09       1,17 1,13 1  1,54 

V.B   1,52  1,48 1,95  1   2,38 1,62 1,76 1,05       1 1,05 1  1,44 

VI.A   1,5 1,56 1,67 1,89  1 1  2,28 1,72 1,5 1       1,22 1 1,06  1,41 

VI.B   2,42 2,25 3,08 2,92  1 1,08  2,58 2,25 3,25 1        1,75 1,18 1,5 2,02 

ŠTA   1,75 2,25 2,5 2 1  2,5 2 1,83  2,17 1,6   3   1,33 1 1 1,17  1,68 

VII.A 1,7 1,56 2,62 2,81 2,96 2,85  1 1,58 2,58 2,73 2,58 3 1,12       1 1,27 1,23  2,06 

VIII.A 1,64 2,18 1,71 2,24 2 1,9  1,09 1,5 2,19 2,67 2,32 2,41 1,09       1,41 1,27 1,09  1,78 

VIII.B 1,42 1,63 1,9 2,24 2,43 2,14  1 1,48 2,43 2,71 2,38 2,33 1       1,19 1,33 1,05  1,81 

IX.A 1,83 1,42 1,54 1,38 1,54 1,58  1,17 1,22 1,75 1,75 1,63 2,29         1,22 1  1,52 

Spolu 1,65 1,7 1,85 2,1 2,15 2,16 1 1,05 1,48 2,19 1,89 1,66 1,87 1,07 1,01 1,45 1,77   1,08 1,07 1,13 1,05 1,5 1,54 
Priemer známok na vysvedčení: 1,52, Priemer prospechov: 1,45, Priemer priemerov tried: 1,45, Priemer priemerov predmetov: 1,54 
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Klasifikácia ročníkov za 1. polrok 2019/2020 
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1. ročník           1,06 1 1  1      1 1 1  1,01 

2. ročník           1,2 1,03 1,18 1 1,03      1 1 1  1,05 

3. ročník           1,7 1,41 1,7 1  1,57 1,32   1 1 1,02 1,02  1,28 

4. ročník           1,56 1,8 1,4 1  1,2 1,44   1 1 1 1  1,24 

5. ročník   1,61  1,57 2,09  1,07   2,09 1,68 1,93 1,07       1,09 1,09 1  1,48 

6. ročník   1,87 1,83 2,23 2,3  1 1,03  2,4 1,93 2,2 1       1,22 1,3 1,1 1,5 1,66 

7. ročník 1,7 1,56 2,5 2,73 2,9 2,73 1 1 1,7 2,54 2,56 2,58 2,84 1,19   3   1,33 1 1,22 1,22  2,01 

8. ročník 1,52 1,95 1,81 2,24 2,21 2,02  1,05 1,49 2,31 2,69 2,35 2,37 1,05       1,3 1,3 1,07  1,79 

9. ročník 1,83 1,42 1,54 1,38 1,54 1,58  1,17 1,22 1,75 1,75 1,63 2,29         1,22 1  1,52 
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Klasifikácia tried za 2. polrok 2019/2020 
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I.A                          

I.B                          

II.A           1,16 1,05 1,11 1 1          1,06 

II.B           1,05 1 1 1 1          1,01 

III.A           1,64 1,32 1,41 1  1,09 1,18        1,27 

III.B           1,41 1,14 1,23 1  1,05 1,09        1,15 

IV.A           1,36 1,56 1,28 1  1,36 1,32        1,31 

V.A   1,43  1,48 1,81     1,95 1,57 2 1,14           1,63 

V.B   1,24  1,38 1,43     1,81 1,62 1,71 1,05           1,46 

VI.A   1,28 1,78 1,33 1,44   1  1,89 1,5 1,33 1           1,4 

VI.B   2,42 2,5 2,75 2,58   1,42  2,58 2,25 3,17 1           2,3 

ŠTA   2,25 2,5 2,5 1,75 1  1,75 2 1,83  2,17 1,6   3        1,98 

VII.A 2,1 2,06 2,46 2,38 2,81 2,46   1,58 2,42 2,65 2,54 2,88 1,04           2,3 

VIII.A 1,64 2,2 1,76 1,95 2,05 1,81   1,57 1,9 2,52 2,14 2,48 1           1,97 

VIII.B 1,33 2 1,76 2,19 2,19 1,86   1,62 2 2,52 2,24 2,38 1           1,94 

IX.A 1,75 1,75 1,5 1,46 1,5 1,46   1,22 1,29 1,75 1,58 2,17            1,57 

Spolu 1,7 2 1,79 2,11 2 1,84 1  1,45 1,92 1,87 1,65 1,88 1,06 1 1,17 1,65        1,63 

Priemer známok na vysvedčení: 1,67, Priemer prospechov: 1,57, Priemer priemerov tried: 1,6, Priemer priemerov predmetov: 1,63 
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Klasifikácia ročníkov za 2. polrok 2019/2020 
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1. ročník                          

2. ročník           1,1 1,03 1,05 1 1          1,04 

3. ročník           1,52 1,23 1,32 1  1,07 1,14        1,21 

4. ročník           1,36 1,56 1,28 1  1,36 1,32        1,31 

5. ročník   1,33  1,43 1,62     1,88 1,6 1,86 1,1           1,54 

6. ročník   1,73 2,07 1,9 1,9   1,17  2,17 1,8 2,07 1           1,76 

7. ročník 2,1 2,06 2,43 2,4 2,77 2,37 1  1,6 2,39 2,5 2,54 2,75 1,13   3        2,27 

8. ročník 1,48 2,11 1,76 2,07 2,12 1,83   1,6 1,95 2,52 2,19 2,43 1           1,93 

9. ročník 1,75 1,75 1,5 1,46 1,5 1,46   1,22 1,29 1,75 1,58 2,17            1,57 
 

 

 

 

 



E.2 Správanie 

E.2.1 Pochvaly a pokarhania za 1. a 2. polrok školského roka 2019/2020 

 1.polrok 2.polrok 
Názov Počet  % Počet % 
Pochvaly TU 74 23,16 52 16,72 
Pochvaly RŠ 8 2,56 6 1,93 
Napomenutia TU 17 5,43 0 0,00 
Pokarhania TU 15 4,79 6 1,93 
Pokarhania RŠ 10 3,19 3 0,96 

 

E.2.2 Znížená známka 

stupeň 2 8 2,56 2 0,64 

stupeň 3 10 3,19 0 0,00 

stupeň 4 11 3,51 0 0,00 

 

Celkové výsledky v správaní za celý školský rok 2019/2020 boli dobré. V druhom polroku neevidujeme žiadne 
napomenutia triednym učiteľom, pokarhania triednym učiteľom a riaditeľkou školy žiaci získali za priestupky, 
ktoré vykonali v čase do 12. marca 2020. Boli znížené dve známky zo správania žiakom, ktorí si aj napriek 
mimoriadnej situácii neplnili svoje povinnosti, mali neospravedlnené hodiny v čase do 12. marca 2020. 

Pochvaly triednym učiteľom sa udeľovali za výborný prospech, dochádzku žiakov do školy, aktivity nad rámec 
vyučovania, účasť na súťažiach, a iné. Riaditeľské pochvaly boli udelené za zásluhy, ktoré vynikali nad rámec 
povinností žiaka, za úspešnú reprezentáciu školy, absolventom školy za zásluhy pre rozvoj školy.  

E.3 Dochádzka 

 1. polrok 2. polrok Spolu 
Ospravedlnené vymeškané hodiny 12 685 5 712 18 397 
Priemer na žiaka 40,53 18,37 58,78 
Neospravedlnené vymeškané hodiny 187 14 201 
Priemer na žiaka 0,6 0,05 0,64 

 

Dochádzka počas školského roka 2019/2020 sa hodnotí náročne, v druhom polroku sme evidovali vysoký 
nárast vymeškaných hodín z dôvodu chrípkovej epidémie a v čase od 12. marca do 31. mája 2020 bolo 
prerušené vyučovanie z dôvodu predchádzania šírenia epidémie Covid-19.  

V čase od 1. júna do 30. júna 2020, koniec školského roka 2019/2020, bol obnovený výchovno-vzdelávací 
proces. Účasť žiakov na vyučovaní bola dobrovoľná.  

Aj keď druhý polrok bol poznačený nedobrovoľným prerušením vyučovania na tri mesiace, je potrebné 
sústavne, dôrazne a jednotne výchovne pôsobiť, a to spolu s rodinou, preferujúc slušné správanie v súlade s 
pravidlami Školského poriadku, vyžadovať pravidelnú dochádzku, ale najmä motivovať žiakov k snahe o 
zlepšovanie vzdelávacích výsledkov a osobnostný rast. 



Prehľad prospechu, dochádzky a správania, obdobie: 1. polrok, školský rok 2019/2020 
 

 Počet Prospeli Neprospeli   Zameškané Ospr. Neospr.     
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t c
hl

ap
co

v 

Po
če

t d
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m
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I.A 15 6 9 15 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 395 26,33 395 26,33 0 0 0 0 0 1,01 

I.B 16 8 8 16 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 462 28,88 462 28,88 0 0 0 0 0 1,01 

II.A 20 11 9 20 19 0 0 0 0 0 0 0 0 1 486 25,58 486 25,58 0 0 0 0 0 1,05 

II.B 22 13 9 22 20 0 0 1 0 0 0 0 0 1 527 25,1 527 25,1 0 0 0 0 0 1,06 

III.A 23 11 12 23 16 5 1 0 0 0 0 0 0 1 740 33,64 738 33,55 2 0,09 1 0 0 1,29 

III.B 23 10 13 23 18 3 1 0 0 0 0 0 0 1 791 35,95 768 34,91 23 1,05 0 0 1 1,26 

IV.A 25 14 11 25 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 690 27,6 690 27,6 0 0 0 0 0 1,24 

V.A 23 10 13 23 14 3 6 0 0 0 0 0 0 0 767 33,35 759 33 8 0,35 1 0 0 1,52 

V.B 22 11 11 21 14 4 2 0 0 0 1 1 0 1 743 35,38 683 32,52 60 2,86 0 0 1 1,44 

VI.A 18 11 7 17 11 6 0 0 0 0 1 1 0 0 431 23,94 431 23,94 0 0 0 0 0 1,41 

VI.B 13 7 6 11 1 5 4 0 0 2 0 2 0 1 947 78,92 886 73,83 61 5,08 0 1 1 2,02 

ŠTA 6 0 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 529 88,17 529 88,17 0 0 1 0 0 1,68 

VII.A 27 10 17 27 5 4 17 0 0 0 0 0 0 1 1773 68,19 1773 68,19 0 0 1 0 0 2,06 

VIII.A 22 12 10 22 11 2 9 0 0 0 0 0 0 0 1144 52 1124 51,09 20 0,91 2 1 0 1,78 

VIII.B 23 11 12 22 7 6 7 0 1 0 0 1 0 2 1132 53,9 1119 53,29 13 0,62 2 0 0 1,81 

IX.A 25 9 16 24 13 7 3 0 1 0 0 1 0 1 1165 48,54 1165 48,54 0 0 0 0 0 1,52 

Spolu: 323 154 169 317 168 51 87 1 2 2 2 6 0 10 12722 40,65 12535 40,05 187 0,6 8 2 3  

 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2019/2020, ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica 

16 
 

Prehľad prospechu, dochádzky a správania, obdobie: 1. polrok, školský rok 2019/2020 
 

 Počet Prospeli Neprospeli   Zameškané Ospr. Neospr.    
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t c
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t d
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prvý 31 14 17 31 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 857 27,65 857 27,65 0 0 0 0 0 

druhý 42 24 18 42 39 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1013 25,33 1013 25,33 0 0 0 0 0 

tretí 46 21 25 46 34 8 2 0 0 0 0 0 0 2 1531 34,8 1506 34,23 25 0,57 1 0 1 

štvrtý 25 14 11 25 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 690 27,6 690 27,6 0 0 0 0 0 

piaty 45 21 24 44 28 7 8 0 0 0 1 1 0 1 1510 34,32 1442 32,77 68 1,55 1 0 1 

šiesty 31 18 13 28 12 11 4 0 0 2 1 3 0 1 1378 45,93 1317 43,9 61 2,03 0 1 1 

siedmy 33 10 23 33 5 4 23 0 0 0 0 0 0 1 2302 71,94 2302 71,94 0 0 2 0 0 

ôsmy 45 23 22 44 18 8 16 0 1 0 0 1 0 2 2276 52,93 2243 52,16 33 0,77 4 1 0 

deviaty 25 9 16 24 13 7 3 0 1 0 0 1 0 1 1165 48,54 1165 48,54 0 0 0 0 0 
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Prehľad prospechu, dochádzky a správania, obdobie: 2. polrok, školský rok 2019/2020 (triedy) 

 Počet Prospeli Neprospeli   Zameškané Ospr. Neospr.  

Trieda Po
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t c
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t d
ie

vč
at

 

sp
ol

u 
2.

 

s v
yz

na
m

en
an

ím
 2

. 

ve
ľm

i d
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i d
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I.A 15 6 9 15 0 0 15 0 0 0 0 0 259 17,27 259 17,27 0 0 0  

I.B 16 8 8 16 0 0 16 0 0 0 0 0 347 21,69 347 21,69 0 0 0  

II.A 20 11 9 20 18 1 0 0 0 0 0 1 155 8,16 155 8,16 0 0 0 1,06 

II.B 22 13 9 22 20 0 0 1 0 0 0 1 311 14,81 311 14,81 0 0 0 1,01 

III.A 23 11 12 23 19 2 1 0 0 0 0 1 281 12,77 280 12,73 1 0,05 1 1,27 

III.B 23 10 13 23 21 0 1 0 0 0 0 1 405 18,41 405 18,41 0 0 0 1,15 

IV.A 25 14 11 25 19 4 2 0 0 0 0 0 374 14,96 374 14,96 0 0 0 1,31 

V.A 21 8 13 21 14 1 6 0 0 0 0 0 238 11,33 238 11,33 0 0 0 1,63 

V.B 22 11 11 21 16 2 2 0 1 1 0 1 424 20,19 424 20,19 0 0 0 1,46 

VI.A 18 11 7 18 12 5 1 0 0 0 0 0 300 16,67 300 16,67 0 0 0 1,4 

VI.B 13 7 6 12 1 4 6 0 1 1 0 1 370 30,83 359 29,92 11 0,92 1 2,3 

ŠTA 6 0 6 6 0 0 6 0 0 0 0 0 166 27,67 165 27,5 1 0,17 0 1,98 

VII.A 27 10 17 27 5 6 15 0 0 0 0 1 517 19,88 517 19,88 0 0 0 2,3 

VIII.A 22 12 10 22 11 2 9 0 0 0 0 0 363 16,5 362 16,45 1 0,05 0 1,97 

VIII.B 23 11 12 23 9 3 9 0 0 0 0 2 648 30,86 648 30,86 0 0 0 1,94 

IX.A 25 9 16 25 14 4 6 0 0 0 0 1 525 21,88 525 21,88 0 0 0 1,57 

Spolu: 321 152 169 319 179 34 95 1 2 2 0 10 5683 18,27 5669 18,23 14 0,05 2  
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Prehľad prospechu, dochádzky a správania, obdobie: 2. polrok, školský rok 2019/2020 (ročníky) 

 Počet Prospeli Neprospeli   Zameškané Ospr. Neospr.  
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t c
hl

ap
co

v 

Po
če

t d
ie

vč
at

 

sp
ol

u 
2.

 

s v
yz

na
m

en
an

ím
 2

. 

ve
ľm

i d
ob

re
 2

.  

Pr
os

pe
li 

ve
ľm

i d
ob

ré
 2

.  

2 
pr

ed
m

et
y 

2.
 

N
ep

ro
sp

el
i  

N
ek

la
sif

ik
ov

an
í 

N
ek

la
sif

ik
ov

an
í v

 za
hr

an
ič

í 2
. 

ho
di

ny
 sp

ol
u 

2.
 

ho
d.

 n
a 

žia
ka

 2
. 

ho
di

ny
 sp

ol
u 

2.
 

ho
d.

 n
a 

žia
ka

 2
. 

ho
di

ny
 sp

ol
u 

2.
 

ho
d.

 n
a 

žia
ka

 2
. 

dv
oj

ky
 zo

 sp
rá

va
ni

a 
2.

 

prvý 31 14 17 31 0 0 31 0 0 0 0 0 606 19,55 606 19,55 0 0 0 

druhý 42 24 18 42 38 1 0 1 0 0 0 2 466 11,65 466 11,65 0 0 0 

tretí 46 21 25 46 40 2 2 0 0 0 0 2 686 15,59 685 15,57 1 0,02 1 

štvrtý 25 14 11 25 19 4 2 0 0 0 0 0 374 14,96 374 14,96 0 0 0 

piaty 43 19 24 41 30 3 8 0 1 1 0 1 662 15,76 662 15,76 0 0 0 

šiesty 31 18 13 29 13 9 7 0 1 1 0 1 670 22,33 659 21,97 11 0,37 1 

siedmy 33 10 23 33 5 6 21 0 0 0 0 1 683 21,34 682 21,31 1 0,03 0 

ôsmy 45 23 22 45 20 5 18 0 0 0 0 2 1011 23,51 1010 23,49 1 0,02 0 

deviaty 25 9 16 25 14 4 6 0 0 0 0 1 525 21,88 525 21,88 0 0 0 
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Prehľad prospechu, dochádzky a správania, obdobie: celý školský rok 2019/2020 (triedy) 
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I.A 15 6 15 6 9 395 259 654 26,33 17,27 43,6 395 259 654 26,33 17,27 43,6 0 0 0 0 0 0 

I.B 16 8 16 8 8 462 347 809 28,88 21,69 50,56 462 347 809 28,88 21,69 50,56 0 0 0 0 0 0 

II.A 20 11 20 11 9 486 155 641 25,58 8,16 33,74 486 155 641 25,58 8,16 33,74 0 0 0 0 0 0 

II.B 22 13 22 13 9 527 311 838 25,1 14,81 39,9 527 311 838 25,1 14,81 39,9 0 0 0 0 0 0 

III.A 23 11 23 11 12 740 281 1021 33,64 12,77 46,41 738 280 1018 33,55 12,73 46,27 2 1 3 0,09 0,05 0,14 

III.B 23 10 23 10 13 791 405 1196 35,95 18,41 54,36 768 405 1173 34,91 18,41 53,32 23 0 23 1,05 0 1,05 

IV.A 25 14 25 14 11 690 374 1064 27,6 14,96 42,56 690 374 1064 27,6 14,96 42,56 0 0 0 0 0 0 

V.A 23 10 21 8 13 767 238 1005 33,35 11,33 42 759 238 997 33 11,33 41,62 8 0 8 0,35 0 0,38 

V.B 22 11 22 11 11 743 424 1167 35,38 20,19 55,57 683 424 1107 32,52 20,19 52,71 60 0 60 2,86 0 2,86 

VI.A 18 11 18 11 7 431 300 731 23,94 16,67 40,61 431 300 731 23,94 16,67 40,61 0 0 0 0 0 0 

VI.B 13 7 13 7 6 947 370 1317 78,92 30,83 109,75 886 359 1245 73,83 29,92 103,75 61 11 72 5,08 0,92 6 

ŠTA 6 0 6 0 6 529 166 695 88,17 27,67 115,83 529 165 694 88,17 27,5 115,67 0 1 1 0 0,17 0,17 

VII.A 27 10 27 10 17 1773 517 2290 68,19 19,88 88,08 1773 517 2290 68,19 19,88 88,08 0 0 0 0 0 0 

VIII.A 22 12 22 12 10 1144 363 1507 52 16,5 68,5 1124 362 1486 51,09 16,45 67,55 20 1 21 0,91 0,05 0,95 

VIII.B 23 11 23 11 12 1132 648 1780 53,9 30,86 84,76 1119 648 1767 53,29 30,86 84,14 13 0 13 0,62 0 0,62 

IX.A 25 9 25 9 16 1165 525 1690 48,54 21,88 70,42 1165 525 1690 48,54 21,88 70,42 0 0 0 0 0 0 

Spolu: 323 154 321 152 169 12722 5683 18405 40,65 18,27  12535 5669 18204 40,05 18,23  187 14 201 0,6 0,05  
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Prehľad prospechu, dochádzky a správania, obdobie: celý školský rok 2019/2020 (ročníky) 

 Počet Zameškané Ospravedlnené Neospravedlnené 

Ročník Po
če

t ž
ia
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1.
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t c
hl
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a 
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prvý 31 14 31 14 17 857 606 1463 27,65 19,55  857 606 1463 27,65 19,55  0 0 0 0 0  

druhý 42 24 42 24 18 1013 466 1479 25,33 11,65  1013 466 1479 25,33 11,65  0 0 0 0 0  

tretí 46 21 46 21 25 1531 686 2217 34,8 15,59  1506 685 2191 34,23 15,57  25 1 26 0,57 0,02  

štvrtý 25 14 25 14 11 690 374 1064 27,6 14,96  690 374 1064 27,6 14,96  0 0 0 0 0  

piaty 45 21 43 19 24 1510 662 2172 34,32 15,76  1442 662 2104 32,77 15,76  68 0 68 1,55 0  

šiesty 31 18 31 18 13 1378 670 2048 45,93 22,33  1317 659 1976 43,9 21,97  61 11 72 2,03 0,37  

siedmy 33 10 33 10 23 2302 683 2985 71,94 21,34  2302 682 2984 71,94 21,31  0 1 1 0 0,03  

ôsmy 45 23 45 23 22 2276 1011 3287 52,93 23,51  2243 1010 3253 52,16 23,49  33 1 34 0,77 0,02  

deviaty 25 9 25 9 16 1165 525 1690 48,54 21,88  1165 525 1690 48,54 21,88  0 0 0 0 0  
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VÝSLEDKY EXTERNÝCH A INTERNÝCH MERANÍ 

 

Generálna skúška E-TESTOVANIA 5 

Do generálnej skúšky testovania sa zapojilo 24 žiakov 5. ročníka.  

Matematika 

Percentuálna úspešnosť výskum. súboru:  60,0 %  

Percentuálna úspešnosť v škole:  74,9 %  

 

Slovenský jazyk 

Percentuálna úspešnosť výskum súboru: 56,7 %  

Percentuálna úspešnosť v škole: 69,7 %  

 

TESTOVANIE 5 

 

Celkový počet zúčastnených žiakov:  44  

 

Matematika 

Percentuálna úspešnosť v rámci SR: 63,4 %  

Percentuálna úspešnosť v škole: 64,6 %  

 

Slovenský jazyk 

Percentuálna úspešnosť v rámci SR: 64,8 %  

Percentuálna úspešnosť v škole: 67,5 % 

Žiaci našej školy dosiahli vyššiu percentuálnu úspešnosť v obidvoch predmetoch ako bol celoslovenský 
priemer. Napriek tomu z výsledkov je vidieť, v čom sú rezervy vo vzdelávaní, na ktoré oblasti sa treba 
zamerať, aby sa dosahoval lepší výsledok. 

 

TESTOVANIE 9 

 

V tomto školskom roku 2019/2020 bolo celoslovenské testovanie žiakov deviateho ročníka Testovanie 

9 zrušené z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom 
roku 2019/2020. (Covid-19). 
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KOMPARO 8 

Celkový počet zúčastnených žiakov: 20 

 

Slovenský jazyk 

Percentuálna úspešnosť v rámci SR: 64,2 % 

Percentuálna úspešnosť v škole: 69,3 % 

 

Matematika 

Percentuálna úspešnosť v rámci SR: 53,8 % 

Percentuálna úspešnosť v škole: 60,1 % 
 

Geografia 

Percentuálna úspešnosť v rámci SR: 62,2 % 

Percentuálna úspešnosť v škole: 69,5 % 
 

Biológia 

Percentuálna úspešnosť v rámci SR: 52,2 % 

Percentuálna úspešnosť v škole: 45,9 % 

 

KOMPARO 9 

Celkový počet zúčastnených žiakov:  24 

 

Slovenský jazyk 

Percentuálna úspešnosť v rámci SR: 61,7 % 

Percentuálna úspešnosť v škole: 64,5 % 
 

Matematika 

Percentuálna úspešnosť v rámci SR: 49,7 % 

Percentuálna úspešnosť v škole: 56,3 % 

 

INTERNÉ ÚROVŇOVÉ TESTY V ANJ 

V tomto školskom roku 2019/2020 boli úrovňové testy z anglického jazyka v 6. a 9. ročníku zrušené 
z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 
2019/2020. (Covid-19).  
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F ZAMERANIE ŠKOLY, UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLY 

(§ 2. ods. 1f) 

 

Program školy sa opiera o 11 základných oblastí, ktoré profilujú zameranie školy: 

1) kvalitné jazykové vzdelávanie, 
2) rozvoj funkčnej gramotnosti (čitateľskej, matematickej, finančnej, technickej), 
3) rozvoj kompetencií v oblasti informatiky a využívaní informačno-komunikačných technológií 

v učení sa žiaka, 
4) rozvoj sociálnych spôsobilostí a občianskej participácie, 
5) rozvoj psychickej a fyzickej zdatnosti, 
6) ochrana zdravia a formovanie zdravého životného štýlu, 
7) podpora výchovy a vzdelávania v čase mimo vyučovania, 
8) otvorená škola, 
9) regionálna škola – regionálna výchova a ľudová kultúra, 
10) multikultúrna výchova 
11) aktívne využívanie voľného času. 

 

Výchovno-vzdelávací proces v školskom roku 2019/2020 bol zabezpečovaný podľa Školského 
vzdelávacie programu a Výchovného programu v ŠKD do 12. marca 2020 v plnom rozsahu.  

V čase pandémie od 12. marca do 1. júna 2020 došlo k úprave ŠkVP, plánov školy, plnení cieľov výučby 
počas dištančného vzdelávania. Podrobne rozpísané v Správe o priebehu výchovy a vzdelávania 

v čase mimoriadnej situácie od 12. marca do 30. júna 2020, ktorá je súčasťou „Správy o výchovno- 

-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020“ 

Podľa inovovaného ŠVP a ŠkVP sa v primárnom aj nižšom strednom vzdelávaní vzdelávali žiaci vo 
všetkých ročníkoch.  

 

 
ISCED 1 ISCED 2 Spolu 

Ročníky  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.  
Počet tried 

v ročníku 
2 2 2 1 2 2 1 2 1 14+ŠTA 

Učebný 

variant 
iŠkVP iŠkVP iŠkVP iŠkVP iŠkVP iŠkVP iŠkVP iŠkVP iŠkVP  

Disponibilné 

hodiny 

2 

ANJ-1 

PVO-1 

3 

ANJ-2 

INF-1 

2 

SJL-1 

PDA-1 

1 

SJL-1 

 

 

3 

MAT-1 

ANJ-1 

DEJ-1 

4 

MAT-1 

ANJ-2 

DEJ-1 

4 

MAT-1 

2.CJ-2 

SJL-1 

3 

2.CJ-2 

MAT-1 

 

5 

GEG-1 

2.CJ-2 

FYZ-1 

DEJ-1 

35 
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Inovovaný školský vzdelávací program – špeciálna trieda (ŠTA) variant A 

Ročník prvý  druhý tretí štvrtý piaty šiesty siedmy ôsmy deviaty 

Voliteľné 

hodiny 

4 VH 

VUC:1 

MAT:1 

PVC:1 

VYV:1 
 

4VH 

SJL:1 

VUC:1 

MAT:1 

VYV:1 

4VH 

VUC:1 

MAT:1 

PVC:1 

VYV:1 

4 VH 

SJL:1 

VLA:1 

MAT:1 

VYV:1 

4 VH 

SJL:1 

VLA:1 

MAT:1 

VYV:1 

3VH 

SJL:1 

MAT:1 

VYV:1 

4VH 

MAT:1 

VYV:1 

GEG:1 

BIO: 1 

4 VH 

BIO:1 

GEG:1 

MAT:1 

VYV:1 

4 VH 

CHE:1 

BIO:1 

MAT:1 

VYV:1 

Žiaci v špeciálnej triede (ŠTA) sa v školskom roku 2019/2020 vzdelávali nasledovne: 

2. ročník - iškvp A. variant (1. žiačka) 
5. ročník - iškvp A. variant (1. žiačka) 
7. ročník - iškvp A. variant (2. žiačky) 
9. ročník - iškvp A. variant (2 žiačky) 
 

Štruktúra tried 

 Počet tried Počet žiakov Počet individuálne 

začlenených 

Prvého ročníka 2 31 1 
Bežných tried  13 284 41 
ŠTA 1 6 6 
Spolu 16 321 48 
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G ÚDAJE O POČTE ZAMESTNANCOV A PLNENÍ KVALIFIKAČNÉHO 

PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV  

 (§ 2. ods. 1g) 

Pracovný pomer: 

Pracovný 

pomer 

Počet 

 pedag. zam. 

Počet 

odborných 

zam. 

Počet 

nepedag. 

zam. 

Počet 

úväzkov 

pedag. zam. 

Počet 

úväzkov 

nepedag. 

zam. 

TPP 28 1 10 28 13 
DPP 6 0 4 6 3 
Z toho 
znížený 
úväzok TPP 

1 0 2 1 5 

Z toho 
znížený 
úväzok DPP 

0 0 2 0 2 

ZPS 2 0 0 2 0 
Na dohodu 0 0 0 0 0 

 

 

Kvalifikovanosť pedagogických a odborných zamestnancov 

Počet kvalifikovaných nekvalifikovaných Spolu 

Učiteľov 23 0 23 
vychovávateľov 5 0 5 

Špeciálny pedagóg 1 0 1 
Asistent učiteľa 5 0 5 

 

 

Prehľad pracovných pozícií nepedagogických zamestnancov 

Tajomníčka školy 1 
Ekonómka školy 1 
PaM 1 
Školník 1 
Upratovačka 5 
Zamestnanec ŠJ 5 
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Percentuálne vyjadrenie odborného vyučovania predmetov 

Predmet Odbornosť Predmet Odbornosť 

SJL 100 % HUV 0% 
MAT 100 % VYV 50% 
ANJ 79,2%   
NEJ 100 % TSV 100% 
RUJ 25 % ETV 100 % 
DEJ 100 % NBV 100 % 
GEG 100 % OBN 100 % 
FYZ 100 % Učitelia 1.–4.r 100 % 
BIO 100 %   
CHE 100 % Informatika PV 37,5 % 
  ANJ PV 100 % 
INF 54 % ŠKD 100 % 
THD 22% Trénerstvo volejbalu 100 % 
  Špec. pedagogika 100 % 

 

Predmety vyučované nekvalifikovanie  

Trieda ANJ RUJ INF THD VYV HUV 

1. A       
1. B       
2. A   1    
2. B   1    
3. A   1    
3. B 
4. A    1 

1    

5. A 4  1   1 
5. B   1 2 1 1 
6. A 5  1 2 1 1 
6. B    1 1 1 
7. A   1 2  1 
8. A  2 1 2  1 
8. B 
9. A  2 

2 1 2  
1 

1 
 

ŠTA       
Spolu  9 6 11 11 4 7 
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H ÚDAJE O ĎALŠOM VZDELÁVANÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV 

ŠKOLY 

 (§ 2. ods. 1h) 

Podľa zákona o pedagogických zamestnancoch je pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec 

povinný udržiavať a rozvíjať svoje profesijné kompetencie prostredníctvom kontinuálneho 

vzdelávania alebo sebavzdelávania. 
 
Podľa § 40 ods. 1 zákona je profesijný rozvoj proces: 

• Prehlbovania, zdokonaľovania, rozširovania profesijných kompetencií (§ 57, § 55, § 56 
vzdelávacie podujatia); 

• Získavania profesijných kompetencií na výkon špecializovaných činností alebo na výkon 
činnosti vedúceho PZ/OZ (§ 49, § 50); 

• Získavania profesijných kompetencií vyššieho kariérového stupňa; 
• Overovania profesijných kompetencií na zaradenie do vyššieho kariérového stupňa (§ 59 – § 

62); 
• Získavania vzdelania na splnenie kvalifikačných predpokladov na výkon ďalšej pracovnej 

činnosti (§ 43, § 44, § 45); 
• Využívania a hodnotenia získaných profesijných kompetencií (§ 70). 

  
Profesijný rozvoj v sebe zahŕňa dva vzájomne prepojené cykly, a to na úrovni: 

• Školy prostredníctvom prehlbovania, zdokonaľovania, rozširovania profesijných kompetencií 
až po hodnotenie získaných profesijných kompetencií priamym nadriadeným (vedúcim PZ 
alebo vedúcim OZ) – § 40 ods. 1 písm. a), b), e), f). 

• Štátneho overovania profesijných kompetencií vymedzených profesijným štandardom 
(atestácie) – § 40 ods. 1 písm. c), d). 

 

V tomto školskom roku 2019/2020 do 12. marca 2020, v danom termíne sa prerušilo vyučovanie 

z dôvodu mimoriadnej situácie – šírenie Covid-19, sa na úrovni školy pedagogickí zamestnanci 

vzdelávali v oblasti: „Efektívne využívanie interaktívnej tabule, internetu počítača a ďalšej IKT vo 

vzdelávacom procese a administratíve na základnej škole“.  

Počas mimoriadnej situácie plánované vzdelávania sa neuskutočnili, pedagogickí zamestnanci sa 

vzdelávali dištančne, využívali samoštúdium a sprístupnené vzdelávacie portály alebo webináre. 

 

H.1  Vzdelávanie pedagogických zamestnancov: 

P. č. Názov podujatia Počet 

pedagógov 

Priebeh vzdelávania 

začalo pokračuje ukončilo 

1. Adaptačné vzdelávanie 1 1  1 
2. Inovácie vo výchovnom poradenstve 

a prevencii prostredníctvom 
multidisciplinárnej spolupráce 

 
3 

 
3 

 
3 

 

3. 1. atestácia 1   1 
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H.2 Iné formy: 

P. č. 
Názov Forma 

Počet 

pedagógov 

1. Vedenie ľudí – spoznaj svojich ľudí videokonferencia 1 

2. Lenivý učiteľ – zmysluplné domáce a online vzdelávanie webinár 4 

3. Online žúr – alebo ako učiť žiakov 2.stupňa ZŠ z domu 
a nezblázniť sa webinár 4 

4. Ako na kritické myslenie webinár 1 

5. Einfach digital – jednoducho digitálne webinár 1 

6. Dištančná výučba s učebnicou Beste Freunde Webinár z NEJ 1 

7. Collaborate faster using Microsoft Teams for higher 
education staff kurz 1 

8. Príprava prezentácií v EduPage Online školenie 1 

9. Príprava a prideľovanie materiálov na vyučovanie v EduPage Online školenie 1 

10. Transform Learning with Mocrosoft Teams kurz 1 

SPOLU: 16 

 

V školskom roku 2019/2020 sa inkluzívny tím aktívne zúčastňoval nasledovných školení a seminárov, 
aby odborne mohol pracovať so žiakmi a rodičmi/zákonnými zástupcami žiakov: 

P. č. Názov podujatia Forma Počet 

pedagógov: 

1. Burza inklúzie seminár 5 
2. Konferencia Dieťa v ohrození spojená s workshopom 1 
3. Korekčný program pre deti s problémami 

v správaní v prostredí ZŠ 
Kurz 
 

1 

4. Intenzívny kurz práce s terapeutickými kartami Kurz 1 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2019/2020, ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica 

29 
 

 

Počas školského roka 2019/2020 sa pravidelne konali pracovné porady v CŠPP, CPPPaP, ktorých sa 
zúčastňovala vedúca Inkluzívneho tímu spolu so školskou psychologičkou: 

P. č. Názov podujatia Forma 
Počet 

zúčastnených: 

1. Pracovné stretnutie so školskými 
špeciálnymi pedagógmi  

Pracovná porada, CPPPaP 
 1 

2. Online pracovné stretnutie špeciálnych 
pedagógov s ministrom školstva  

Online pracovná porada, 
SCŠPP Mirabilis v 
Partizánskom 

1 

3. Pracovné stretnutie so školskými 
psychológmi  

Pracovná porada, CPPPaP 
 1 

4. Pracovná porada VP, koordinátorov 
prevencie a odborných zamestnancov 
škôl 

Pracovná porada, CPPPaP 
2 

5. Met. Stretnutie šk. špec. pedagógov, 
Dodatok k VP pre ZZ žiakov, platný od 
01.02.2019 

Pracovná porada, CŠPP 
1 

6. Pracovné stretnutie šk. Psychológov a 
šk. špeciálnych pedagógov 

Pracovná porada, CPPPaP 1 

  

5. Ako pracovať s dieťaťom s problémami v učení 
(VÚDPaP) 

Webinár 
 

3 

6. Ako rozvíjať motoriku u detí s ťažkosťami v 
učení 

Webinár 
 

3 

7. Ako na kritické myslenie Webinár 1 
8. Ako rozvíjať zrakové vnímanie u dieťaťa 

s ťažkosťami v učení 
Webinár 
 

3 

9. Okraje sa rozširujú – Čo so žiakmi, ktorí sú 
offline? 

Webinár 
 

1 

10. Ako rozvíjať sluchové vnímanie u detí 
s ťažkosťami v učení 

Webinár 
 

2 

11. Ako rozvíjať komunikačné zručnosti u dieťaťa 
s ťažkosti v učení 

Webinár 
 

1 

12. Ako rozvíjať orientáciu v priestore u detí 
s ťažkosťami v učení 

Webinár 
 

2 

13. Korekčný program Mirabilis pre žiakov so ŠVVP 
na 2. stupni ZŠ 

Workshop 
 

1 

14. Sociálno-psychologický výcvik  Online stretnutie 
k inovačnému 
vzdelávaniu cez NP 
Štandardy  

1 

15. Pomáhajúce intervencie vo virtuálnom 
prostredí 1–4 modul 

Webinár 1 

16. Späť do školy a škôlky Webinár 1 
17. Korekčný program Mirabilis pre deti so ŠVVP na 

1. stupni ZŠ 
Online školenie 
 

1 

18. Modul 4 vzdelávania k metodike Dr. Sindelar Online seminár 
spojený so skúškou  

1 
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I  ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTÁCII ŠKOLY NA VEREJNOSTI 

 (§ 2. ods. 1i) 

Z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách od 12. marca sa 
nepodarilo realizovať všetky plánované aktivity. Realizované aktivity sú zaradené do jednotlivých 
skupín podľa metodických orgánov: 

 

I.1 MZ Primárne vzdelávanie 

• Cvičenie v prírode 1. – 4. roč. 
• Pasovanie prvákov do cechu školského. 
• Testovanie pohybových predpokladov 1. roč.  
• Vlastivedno-prírodovedná exkurzia Nitra, 3. a 4. ročník. 
• Vystúpenie speváckeho zboru v Dome seniorov. 
• Beseda s hasičmi 1. – 4. roč.  
• Všetkovedko – súťaž 1. – 4. roč.  
• Návšteva knižnice MK 2. a 3. roč.  
• Čarovná školská aktovka – podujatie primárneho vzdelávania predškolákov. 
• iBobor. 
• Aké bude divadlo o 100 rokov – výtvarná súťaž. 
• Divadelné predstavenie – Divadlo pod balkónom 2. B, 3. A, 4. A. 
• Vianočné tvorivé dielne v knižnici MK 2. ročník. 
• Beseda s policajtom – prevencia šikany na školách 3. ročník. 
• Pytagoriáda – 3. a 4. ročník. 
• Vianočná pošta – list Ježiškovi 1. ročník. 
• Vianočná akadémia. 
• Vydanie školského časopisu – „Náš svet“. 
• Korčuliarsky výcvik – 1. a 2. ročník. 
• Vianočný SWAP – 1. stupeň. 
• Divadelné predstavenie – Divadlo pod balkónom – 2. B, 3. A, 4. A.  
• Tematické vyučovanie – Môj kamarát, kamarátka – 2. A. 
• Plavecký výcvik – 2. a 3. ročník. 
• Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo organizované na ZŠ. 
• Detská policajná akadémia. 
• Pasovanie prvákov za čitateľa. 
• Návšteva Knižnice M. Kováča.  
• Zdobenie medovníkov s rodičmi –2. ročník. 
• Vianočný anjel – 4. ročník. 
• Vystúpenie spev. zboru v KOMPE a Vianočný koncert v konzervatóriu. 
• Divadelné predstavenie – Divadlo pod balkónom – 2. B, 3. A, 4. A. 
• Beseda s policajtom – Bezpečne do školy – 1. ročník. 
• Hviezdoslavov Kubín – školské kolo – 2. – 4. ročník. 
• Môj kamarát, moja kamarátka – tematické vyučovanie – 2. ročník. 
• Projekt „Tenis do škôl“. 

 

I.2 MZ ŠKD 

• Európsky týždeň športu 
• Svetový deň srdca 
• Po stopách SNP – projekt k 75. výročiu SNP pre deti 1. a 2. ročníka 
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• Medzinárodný deň seniorov, mesiac úcty k starším 
• Návšteva domu seniorov v BB 
• Týždeň ZČ – jesenná tematika 
• Týždeň zdravej výživy 
• Deň hier 
• Po stopách SNP – projekt k 75. výročiu SNP pre deti 3. a 4. ročníka 
• Halloween v ŠKD 
• Výlet do histórie, prázdninová činnosť 
• Medzinárodný deň bez fajčenia 
• Svetový deň pozdravov 
• Týždeň ZČ – mikulášska tematika 
• Deň červenej stužky, Deň boja proti AIDS 
• Mikuláš a Vianoce v ŠKD 
• Týždeň ZČ – vianočná tematika 
• Slovensko – moja vlasť 
• Týždeň ZČ – zimná tematika 
• Deň komplimentov 
• Návšteva sauny 
• Hodnotenie polroku 
• Svetový deň bez mobilu 
• Deň pre bezpečnejší internet 
• Týždeň ZČ – fašiangová tematika 
• Valentínsky deň – Deň v červenom 
• Fašiangy v ŠKD, karneval 
• Saunovanie detí 
• Mesiac knihy a internetu 
• Týždeň ZČ – jarná tematika 

 

I.3 PK spoločenskovedné predmety: 

• Školské kolo olympiáda zo SJL 
• Vyučovanie SJL v školskej knižnici 
• Školské kolo olympiáda z DEJ 
• Okresné kolo SJL 
• Triedne kolá Hviezdoslavov Kubín 
• Školské kolo Hviezdoslavov Kubín 
• Čitateľská gramotnosť – aktivity na vyučovacích hodinách 
• Čitateľská gramotnosť – testy 

 

I.4 PK cudzích jazykov: 

• Európsky deň jazykov 
• Halloween – tematické vyučovanie na hodinách ANJ 
• Vianoce – tematické vyučovanie na hodinách CJ 
• Divadelné predstavenie v anglickom jazyku 
• Interaktívna hodina v Megabooks 
• Vedomostné súťaže na hodinách NEJ 
• Plánované aktivity, súťaže na 2. polrok školského roka 2019/2020, jazykovo-poznávacie 

pobyty Viedeň, Paríž sa neuskutočnili z dôvodu prerušenia vyučovania od 12. marca 
2020. 
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I.5 PK prírodovedných predmetov: 

• Elektronické testovanie 5. – 9. ročník 
• Svet okolo nás – Pamätník SNP 6. a 7. ročník 
• E – Testovanie 5. ročník 
• iBobor 2. – 9. ročník 
• Komparo 8. a 9. ročník 
• Expert Geniality Show 
• Pytagoriáda školské kolo 5. ročník 
• Pytagoriáda 6., 7. a 8. Ročník 
• OK MO kategórie Z5 a Z9 
• nábor a prihláška žiakov 1. až 9. ročníka školy do medzinárodnej matematickej súťaže 

Matematický klokan 2020  
• OK geografickej olympiády 
• Školské kolo chemickej olympiády 
• e-Testovanie žiakov 9.ročníka 

  

I.6 PK výchov: 

• Cvičenia v prírode 1. a 2. stupeň 
• Technická súťaž, 9. roč. súťaž 
• Plavecká štafeta, športové podujatie 
• Svetlonos, súťaž VYV, školské kolo súťaž 
• Aj za triedu 5. A 
• Návšteva Ju-dielničky - tvorivé dielne 
• Horehronské hry, športové podujatie 
• Svetový deň ochrany zvierat, THF – formou besedy, ako sa správať ku zvieratám, zviera nie 

je vec, tematický deň 
• Ekológia, recyklácia, triedenie odpadu, THF – nástenka z odpadových materiálov, 

ekologická aktivita 
• Beseda s olympionikmi beseda 
• Technická olympiáda, školské kolo súťaž 
• Týždeň zdravej výživy, THF – ovocno-jogurtový pohár, tematický deň 
• Mesiac úcty k starším, vystúpenie v dome seniorov, Zbor a ŠKD 
• Reprez. aktivita 
• Festival vedy a techniky, AMAVET, 9. ročník súťaž 
• Exkurzia Technické múzeum v Košiciach, AMAVET súťaž 
• Pasovanie prvákov do cechu školského 
• Svetový deň knižníc, návšteva školskej knižnice, tematický deň 
• Pomoc pri výzdobe pódia na akadémiu akadémia 
• Výroba vianočných pozdravov pre partnerov školy 
• Reprez. aktivita 
• Ekošarkan, trieda 5. A súťaž 
• Výchovný koncert – Príbeh hudby 
• Vedecká hračka, interaktívna výstava 
• Technická olympiáda, 9. ročník súťaž 
• Účasť v porote FLL Reprez. aktivita 
• Účasť v porote výtvarnej súťaže Fuggerovská cesta – reprez. aktivita 
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• Súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu súťaž 
• Návšteva Štátnej opery, Kocúr v čižmách, kultúrne podujatie 
• Tvorivé dielne, 5. A, výroba darčeka pre rodičov, tvorivé dielne 
• Výroba darčeka pre rodinu, tvorivé dielne 
• Vybíjaná mladších žiakov, turnaj 
• AMAVET, exkurzia do Viedne 
• Vystúpenie Spevácky krúžok v DSS Komuce reprez. aktivita 
• Výzdoba jedálne na vianočnú akadémiu, ikebana vo vestibule 
• 5. A – vystúpenie na vianočnej akadémii, scénka Skutočný dar 
• Vianočná akadémia  
• Okresné kolo v stolnom tenise žiačok, športové podujatie 
• Bedminton mladšie žiačky, športové podujatie 
• Vystúpenie v DSS Kompa 
• Spevácky krúžok, FS Graniarik reprez. aktivita 
• Súťaž vo vianočnom aranžovaní, súťaž 
• Vianočná vybíjaná, turnaj 
• Program na zlepšenie klímy v triede, THF v spolupráci so škol. psychologičkou  
• ÚĽUV – tvorivé dielne 
• Florbalový turnaj, okresné kolo – počas priebehu bol zrušený, bez vyhodnotenia 
• Lyžiarsky výcvik II. stupeň 
• Plavecký výcvik 5. ročník 

 

I.7 Regionálna výchova: 

• Vystúpenie speváckeho zboru v domove dôchodcov 
• Zber šípok, spoznávame okolie školy, v spolupráci s ENVIRO 
• ,,Po stopách SNP“ celotýždenný projekt k 75. výročiu SNP 1. a 2. ročník 
• Deň srdca, športové aktivity – okolie školy, Sásová – naše sídlisko 
• Svetový deň seniorov, mesiac úcty k starším, rôzne aktivity tematický deň 
• Beseda s Olympionikmi 
• Exkurzia – mincovňa Kremnica 5. ročník 
• Exkurzia – Nitra, VLA plus PDA 2., 3. a 4. ročník 
• „Ako bude vyzerať divadlo o 100 rokov“ výtvarná súťaž 
• Návšteva domu seniorov na Krivánskej ulici 
• Exkurzia – Festival vedy a techniky AMAVET – 9. ročník 
• Exkurzia – Technické múzeum v Košiciach AMAVET 
• Medzinárodný deň knižníc, návšteva knižnice 
• Exkurzia – Kostiviarska, Tajov 6. ročník 
• Ju-dielničky – výroba tradičných ľudových výrobkov 
• Výlet do historickej BB – prehliadka historického centra, Thurzov dom, prázdninová 

činnosť 
• Kocúr v čižmách, Návšteva štátnej opery 
• Návšteva knižnice MK 
• Exkurzia – Tihányovský kaštiel 
• Exkurzia – „Mladý tvorca“ Nitra 9. ročník 
• Plagáty A2 na celoročný projekt Milujeme Slovensko, 1. etapa 
• ,,Po stopách SNP“ celotýždenný projekt k 75. výročiu SNP 3. a 4. ročník 
• Školské kolo OSJL 
• Súťaž o najkrajšiu vianočnú pohľadnicu 
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• „Ľudová kultúra“ – Tematický deň 2. ročník 
• Rozprávkový klobúk – Malí ilustrátori 
• Príbeh hudby – výchovný koncert 
• Exkurzia – Vedecká hračka  
• Okresné kolo OSJL 
• Hviezdoslavov Kubín, triedne, školské a krajské kolá 
• Vianočné tvorivé dielne – V knižnici Mikuláša kováča 1. ročník 
• Mikuláš – mladší žiaci sa venujú tým menším a navzájom sa obdarúvajú, tematický deň 
• Vianočná akadémia 
• Výzdoba školy s tematikou „Milujeme Slovensko“ 
• Práca triednych učiteľov a kolektívov žiakov 
• Beseda – S policajtkou, prevencia šikany 1. ročník 
• Exkurzia – Viedeň AMAVET 
• Zimné aranžovanie – Robotnícky dom, reprezentácia školy 
• Vydanie školského časopisu Tvorivý svet – Článok o skackavej ulici a maľba Barbakanu 
• Zdobenie medovníčkov – tematický deň 2. roč 
• Beseda – so spisovateľkou 1. stupeň 
• Podklady na rozhlasovú hru max. 5 strán, každá trieda zapojená do projektu Milujeme 

Slovensko 2. Etapa 
• Beseda s hasičmi 
• Spevácke vystúpenie v domove dôchodcov 
• Triednické hodiny venované vianočným zvykom a tradíciám 8. roč 
• Slovensko moja vlasť, vznik SR – rôzne aktivity  
• Týždeň s fašiangovou tematikou 
• Exkurzia ÚĽUV 
• Návšteva Ju-dielničky 
• Hviezdoslavov Kubín (okresné a regionálne kolo) 
• Karneval v ŠKD 
• Výtvarná súťaž – Maskot EYOF 2021 Banská Bystrica 

 

I.8 Enviromentálna výchova 

• EKO deň plus EKOšarkan 
• Zber šípok, spoznávame okolie školy, v spolupráci s Lesmi SR 
• ENVIRO – Vianočný swap, 1. stupeň (dobrovoľný) 
• Zber papiera 
• Údržba zelene v areály školy a na chodbách 
• Eko deň - cinemax Europa – 9. A  
• Týždeň zdravej výživy  
• Celoškolský test zdravej výživy 
• Súťaž o najoriginálnejšiu jesennú dekoráciu  
• Vypracovanie projektu na revitalizáciu školského areálu  
• Ekošarkan  
• Vianočná výzdoba tried  
• Tvorba ikebany  
• Zimné prikrmovanie vtáctva 
• Tvorba projektovna tému – Chránený živočích (8. A, 8. B)  
• Tvorba projektov na tému – Globálne ekologické problémy (9. A)  
• Vyhodnotenie celoročného plánu environmentálnych aktivít koordinátorom; 
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I.9 Primárna prevencia sociálno-patologických javov 

Ročníky primárneho vzdelávania: 

• Podrobný prehľad podujatí je súčasťou hodnotiacej správy vedúcich metodických 
orgánov a ŠKD.  

• Väčšina aktivít súvisiacich s primárnou prevenciou bola zapracovaná do tematických 
výchovno-vzdelávacích plánov a plánov triednych učiteľov. 

• Všetky ročníky aktívne v rámci možností podporovali celoškolské podujatia a tiež 
organizovali samostatné aktivity a podujatia súvisiace s témou. 

  
Ročníky nižšieho stredného vzdelávania: 

• Deň boja proti stresu – adaptačný program pre žiakov 5. ročníka  
• Spropagovanie Schránky primárnej prevencie a Linky detskej istoty 
• Kde nájdem pomoc – vstup koordinátora PPSPJ do 5. ročníka  
• Fajčenie a alkoholizmus  
• Nemé tváre – moderné spracovanie príbehu o virtuálnom i fyzickom šikanovaní  
• The onlines – divadelné predstavenie v anglickom jazyku o závislosti na elektronických 

médiách  
• AIDS a HIV – beseda pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS 
• Holokaust – videoprojekcia + riadený rozhovor 
• Dotazník o šikanovaní  

 

I.10 Činnosť projektu Výchova k manželstvu a rodičovstvu 

Realizované boli najmä aktivity a programy, ktoré sú súčasťou tematických výchovno-  
-vzdelávacích plánov jednotlivých predmetov a plánov triednych učiteľov. 
• Civilizačné choroby – predchádzanie  
• Čas premien - beseda o fyzických, psychických a sociálnych aspektoch dospievania  
• AIDS a HIV – beseda pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS  
• Detský čin roka – 19. ročník projektu prebiehajúceho pod záštitou Ministerstva 

školstva,vedy, výskumu a športu SR.  
• Deň sv. Valentína – Valentínska pošta 
• Tehlička pre Afriku – charitatívna zbierka 
• SAY NO - videokampaň podporovaná Políciou SR zameraná na prevenciu sexuálneho 
• online zneužívania a vydierania detí. 

 
I.11 Činnosť projektu Škola podporujúca zdravie 

• Svetový deň výživy  
• Týždeň zdravej výživy – vv práce, zdravé desiaty, ochutnávky šalátov… 
• Púšťanie šarkanov – šarkaniáda 
•  Viem, čo zjem spolupráca s (RÚVZ)  
• DENTAL ALARM – prevencia zubného kazu beseda SZU 1. ročník 
• Nefajčiarsky deň – aktivity, VYV práce – plagáty 
• Beseda s policajtkou (prevencia šikany s p. Cimermanovou OR PZ)  
• Stromček pre vtáčiky - Zimné prikrmovanie vtáctva  
• Svetový deň bez internetu – nebezpečenstvo závislosti 
• Deň komplimentov – aktivity 
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• Bezpečná cesta do školy – beseda s policajtkou p. Cimermanovou 1. ročník 
• Týždeň priateľstva – aktivity v triedach 
• Detská policajná akadémia s policajtkou ORPZ p. Cimermanovou, 4. ročník 
• VYV projekt – Veselé rúško, náš ochranca 
• Plagáty – Ako sa chrániť pred Corona vírusom 
• Aktivity ku svetovým významným dňom – VYV práce, info, beseda... 

 

I.12 Program na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

• Hlasné čítanie učiteľa – touto aktivitou učiteľ motivuje žiakov, aby sa pustili do čítania. 
Cieľom pri hlasnom čítaní je, viesť žiakov od radosti z počúvania k radosti z vlastného 
čítania.  

• Starší spolužiaci čítajú mladším – žiaci 4. A triedy navštívili žiakov prvého ročníka a 
prečítali im rozprávku 

• Tvorivé písanie na hodinách SJL 
• Medzinárodný deň knižníc - návšteva VKMK 
• Exkurzia – Kostiviarska, Tajov 
• Vyučovanie v školskej knižnici (5. - 9.ročník) 
• Zakladanie triednych knižníc 
• Záložka do knihy 
• Popletená rozprávka 
• Exkurzia v ŠVK 
• Príprava školského časopisu 
• Príprava textov a písanie testov na čitateľskú gramotnosť 
• Rozprávkový klobúk  
• Práca s textom, rozbor textu 
• Vyučovanie školskej knižnici 
• Olympiáda SJL – školské kolo 
• Seminár o umeleckom prednese 
• Detský čin roka – čítanie príbehov detí, hlasovanie 
• Mikulášska pošta 
• Vianočné pozdravy – zhotovenie vianočných pohľadníc – súťaž o najkrajšiu vianočnú 

pohľadnicu 
• Rozhlasová literárna relácia k Vianociam 
• Malí ilustrátori – ilustrácia rozprávky 
• Vianočné tvorivé dielne vo VKMK 
• List Ježiškovi – Vianočná pošta  
• Popletená rozprávka 
• Vyučovanie školskej knižnici 
• Hodiny tvorivého písania, príspevky do šk. časopisu 
• Vydanie školského časopisu 
• Návšteva VKMK  
• Beseda so spisovateľkou Zuzanou Kubašákovou 
• Nácvik správneho prednesu, posluch recitácií 
• Hodiny hlasného čítania 
• Spoločné čítanie jednej knihy  
• Vyučovanie v školskej knižnici 
• Leporelo – tvorba jednoduchej obrázkovej knihy 
• Čitateľská reťaz 
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• Príprava textov, testy čitateľskej gramotnosti 
• Hviezdoslavov Kubín – prednes poézie a prózy 
• Šaliansky Maťko – povesť 

 

I.13 Školský parlament 

• Týždeň zdravej výživy – Projekty a vedené hodiny všetky ročníky 
• Výstava vo vestibule školy – jesenné dekorácie 
• EKOšarkan – výstava vo vestibule  
• Výroba vianočných ikebán, výstava pred ŠJ počas Vianočnej Akadémie 
• Vianočná pošta – žiaci pripravili pre svojich spolužiakov a učiteľov vianočný pozdrav 
• Deň v bielom – tematický deň 
• Karneval spojený s diskotékou  
• Relácia ku dňu svätého Valentína + pošta 
• Relácia k MDŽ 

 

I.14 Umiestnenia žiakov v súťažiach:  

Primárne vzdelávanie 

Názov súťaže Počet 
Okresné 

kolo 

Krajské 

kolo 

Národné 

kolo 

Medzinárodné 

kolo 

Všetkovedko 28   28 

1 úspešný 
riešiteľ 

 

iBobor: kategória Drobec    26 

21 úspešný 
riešiteľ 

 

iBobor, kategória Bobrík    14 

8 úspešný 
riešiteľ 

 

Pytagoriáda 21 12 úspešný 
riešiteľ 

   

Hviezdoslavov Kubín 17 2    

Matematický Klokan  Výsledky budú vyhodnotené na začiatku šk. roka 2020/21 

 

Nižšie stredné vzdelanie 

Názov súťaže Počet Okresné 

kolo 

Krajské 

kolo 

Národné kolo Medzinárodné 

kolo 

Olympiáda DEJ 9     

Olympiáda SJL 7 3. m.    
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Olympiáda ANJ 14 11. m.    

Olympiáda GEG 27 Kat. G -7. m., 
13. m. 

Kat. F-25. m. 

Kat. E- 13. 
m., 20. m. 

   

Olympiáda CHE 1  12. m.   

Hviezdoslavov 
Kubín 

20  .   

Badminton D 2 2. m.    

Pytagoriáda – 5. 
roč. 

13 2 
postupujúci 

   

Pytagoriáda – 6. 
roč. 

17 4 
postupujúci 

   

Pytagoriáda – 7. 
roč. 

7     

Pytagoriáda – 8. 
roč. 

16 3 
postupujúci 

   

MO Z5  15 14. m., 17. 
m., 22. m. 

   

MO Z9 6 3 
postupujúce 

Okresné kolo plánované na 07. 04. 2020 sa 
v dôsledku mimoriadnej situácie a prerušenia 

vyučovania od 13. 03. 2020 neuskutočnilo. 
MO Z6 8 2 

postupujúce 

MO Z7 3  

MO Z8 6 1 
postupujúci 

Maks  7   1 úspešný riešiteľ  

IQ olympiáda Náhradný termín september – október 2020 

Matematický 
klokan 

55 Výsledky budú vyhodnotené na začiatku šk. roka 2020/21 

Matematický 
klokan škola ako 
celok 

105     
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Junior náboj družstvo  10. m., 12. 
m. 

  

iBobor, 
kat.Bobrík 

45   17 úspešný riešiteľ  

iBobor, kat. 
Benjamín 

48   2 úspešný riešiteľ  

iBobor, kat.Kadet 42   13 úspešný riešiteľ  

Expert geniality 
show 

19   84. m., 126. m.  

Technická súťaž 3     

Technická 
olympiáda 

2 3. m.    

Horehronské hry  2. m., 3. m.    

Stolný tenis 4     

Mnohé športové súťaže, do ktorých sa naša škola prihlásila, boli z dôvodu mimoriadnej situácie 
a prerušenia vyučovania od 13. 03. 2020 zrušené. 

I.15 Tradičné podujatia školy: 

• Pasovanie prvákov do Cechu pieninského 
• Rozlúčka s absolventmi 
• Karneval – vyučovanie v maskách 
• Fašiangy v ŠKD 
• Dni otvorených dverí 
• Volejbalové turnaje (Mikulášsky turnaj, O pohár SNP) 
• Vianočná akadémia 
• Mikuláš pre škôlkárov 
• Mikuláš v škole a ŠKD  
• Vianoce v škole 
• Tvorivé dielne pre žiakov materskej školy  
• Čarovná školská aktovka 
• Deň červenej stužky 
• Banská Bystrica – moje mesto 
• Školský projekt – Milujeme Slovensko (1. etapa) 
• Halloween – zvyky a tradície 

 
Nie všetky naplánované tradičné podujatia školy sa uskutočnili z dôvodu mimoriadnej situácie 

spôsobenej prerušením vyučovania v školách od 13. marca 2020.  
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J ÚDAJE O PROJEKTOCH, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ 

 (§ 2. ods. 1j) 

 

1. Škola podporujúca zdravie – ochrana zdravia a podpora zdravého životného štýlu 
2. DIGIŠKOLA digitálne učivo na dosah 
3. Výchova k manželstvu a rodičovstvu 
4. Primárna prevencia patologických sociálnych javov v živote detí a mládeže 
5. Škola bez drog 
6. Sami sebe a všetkým 
7. Kamaráti z MŠ 
8. Klub rytierov 21. storočia – klub voľno-časových aktivít 
9. Schránka detskej istoty  
10. Deň európskych jazykov 
11. Projektové dni 
12. Abeceda športu (plavecká, lyžiarska, korčuliarska gramotnosť)  
13. Zober loptu, nie drogy 
14. Tenis do škôl 
15. O2 športová akadémia Mateja Tótha 
16. CLIL metóda vo vyučovaní 
17. Projekt na rozvoj finančnej gramotnosti 
18. Projekt na rozvoj čitateľskej gramotnosti 
19. E-twinningová medzinárodná spolupráca 
20. Erasmus+ 
21. Aktivizujúce metódy v ŠKD 
22. Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických 

javov v školskom prostredí 
23. Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecnovzdelávacie predmety 

Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva  
24. Nové trendy vzdelávania učiteľov ANJ v ZŠ  
25. Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania  
26. Recyklo hry – recyklačný program školy 
27. Dental Alarm 
28. Bezpečne do školy – dopravná výchova PV 
29. Zdravý chrbátik – zdravotná výchova 
30. Slovensko – moja vlasť 
31. DOMKA – kurzy s prierezovými témami OBN, ETV 
32. Celoškolský ročný projekt – Milujeme Slovensko 
33. Gašparko ide do školy – rok divadiel 
34. Európsky týždeň športu – ETŠ 
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K  ÚDAJE O VÝSLEDKOCH INŠPEKČNEJ ČINNOSTI VYKONANEJ ŠTÁTNOU 

ŠKOLSKOU INŠPEKCIOU V ŠKOLE 

 (§ 2. ods. 1k) 

Inšpekčná činnosť Štátnej školskej inšpekcie zameraná na kontrolu stavu a hodnotenie úrovne 
pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania v základnej škole bola vykonaná 
v dňoch od 05.03.2015 do 11.03.2015. 
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L ÚDAJE O PRIESTOROVÝCH A MATERIÁLNO-TECHNICKÝCH 

PODMIENKACH ŠKOLY  

 (§ 2. ods. 1l) 

 

Objekt školy sa skladá z 5 pavilónov (A, B, C, D, E). Po rôznych úpravách je v škole organizované 
vyučovanie v 20 kmeňových triedach a odborných učebniach pre: 
 

• biológiu, geografiu, 
• fyziku a chémiu, 
• techniku a svet práce, 
• hudobnú výchovu, 
• 2 centrá pre informatiku, 
• cvičný byt. 

 
V školskom roku 2019/2020 z dôvodu mimoriadnej situácie, ktorá spôsobila prerušenie vyučovania 
v školách od 13. marca 2020 sa nekonali žiadne opravy v areály školy. Do spomínaného dátumu bola 
zrekonštruovaná strecha na pavilónoch A, C. Strecha na zvyšných pavilónoch bude opravovaná 
priebežne, podľa harmonogramu zriaďovateľa. Vymenili sa nefunkčné neónové svetlá za nové LED 
panely na chodbe v pavilóne C – primárne vzdelávanie. 
V spolupráci s rodičovskou radou sa opravili steny na vstupných chodbách do jedálne, dokončila sa 
kabeláž internetovej prípojky v triedach primárneho vzdelávania. Kúpila sa jedna interaktívna sada – 
tabuľa a dataprojektor, ukončila sa etapa výmeny zastaraných klasických drevených tabúľ za nové, 
moderné v triedach nižšieho sekundárneho vzdelávania. 
Od 16. marca 2020 vyučovanie prebiehalo dištančnou formou. Pre pedagogických zamestnancov 
a žiakov, ktorí nemali prístup na internet, sa dokúpili programy, kancelárske potreby, tonery, a iné veci, 
aby bolo zabezpečený hladký priebeh vzdelávania všetkých žiakov školy.  
Škola disponuje rozsiahlym školským areálom. V čase mimoriadnej situácie sa udržiaval pre prípad 
spustenia vyučovania. V spolupráci so športovými klubmi Dixon a Tatran sa obnovil antukový povrch 
volejbalových ihrísk. Z dôvodu mimoriadnej situácie a následného krátenia rozpočtu školy, počas 
letných prázdnin nedošlo k žiadnym stavebným prácam.  
Spolupráca s OZ FOPART bude pokračovať aj v budúcom školskom roku pri zútulňovaní školského 
areálu. 
 
Vybavenosť IKT predstavuje 122 počítačov (z toho 19 je určených na administratívu), 21 interaktívnych 
tabúľ, 22 dataprojektorov, 2 vizualizéry, videokamera s príslušenstvom, 27 tlačiarní a multifunkčných 
zariadení, 1 skener, 41 notebookov. V súčasnosti 21 tried poskytuje podmienky pre moderné 
vzdelávanie pomocou interaktívnej tabule.  
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M ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO–

VZDELÁVACEJ ČINNOSTI ZA ROK 2019  

 (§ 2. ods.  1m) 

§ 2 ods. 1 m) údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy, 

školského klubu detí za kalendárny rok 2019 

Normatívne zdroje (v €)  660597,00 

Mzdy 610 431022,00 

Odvody 620 150479,00 

Prevádzka 630 77954,00 

Transfer 640 1142,00 

Použitie zdrojov z bežných výdavkov – prevádzka 

Energie, voda a komunikácie 

630 

54007,00 

z toho: teplo 36998,00 

Materiál  2354,00 

z toho: výchovno-vzdelávací proces 2000,00 

údržba 0,00 

služby  21563,00 

z toho: vzdelávanie pedagogických zamestnancov 400,00 

cestovné náhrady 30,00 

Nenormatívne zdroje (v €)   

Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením  44352,00 

z toho: mzdy 610 32864,00 

z toho: odvody 620 11488,00 

Vzdelávacie poukazy  9466,00 

z toho: mzdy 610 6990,00 

z toho: odvody 620 2443,00 

z toho: materiál 630 33,00 

Dopravné pre žiakov 640 0,00 

Rozvojové projekty – bežné výdavky 641 0,00 

Žiaci zo SZP 630 500,00 

Učebnice ANJ, Prvouka 630 1471,00 
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Lyžiarsky výcvik 630 3887,00 

Škola v prírode 630 0,00 

Odchodné 640 2445,00 

Mimoriadne výsledky žiakov 630 0,00 

Havárie 630 0,00 

Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (poplatok za ŠKD): 

FP za školský klub sa použili na úhradu nákladov spojených s výchovou a vzdelávaním 

SPOLU 12180,00 

z toho: výdavky na energie 11230,00 

výdavky na materiál a služby 950,00 

Príspevky od žiakov, rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť na 

čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelávanie (režijné náklady na ŠJ): 

FP za režijné náklady sa použili na  

SPOLU 24956,59 

z toho: výdavky na energie 15397,37 

výdavky na materiál 3180,00 

výdavky na údržbu 1595,05 

výdavky na služby 4784,17 

Príspevky a dary 

SPOLU 0,00 

Interiérové vybavenie 0,00 

z toho: výdavky na materiál 0,00 

výdavky na služby 0,00 

výdavky na odstupné 0,00 

výdavky na cestovné 0,00 

Dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom 

dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 

 
Dotácie na podporu výchovy k plneniu školských 

povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením 
99,60 
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Kapitálové výdavky – za réžiu 0,00 

Požitie na   

Originálne kompetencie (v €) ŠKD  

Mzdy 610 64097,06 

Odvody 620 22934,88 

Prevádzka 630 6200,67 

Transfer 640 152,32 

 

Energie, voda a komunikácie 

630 

2567,00 

z toho: teplo 2567,00 

Materiál  0,00 

z toho: výchovno-vzdelávací proces 0,00 

Údržba 0,00 

Služby  3633,67 

z toho: vzdelávanie pedagogických zamestnancov 0,00 

Cestovné náhrady 0,00 

   
Originálne kompetencie (v €) ŠJ  

Mzdy 610 43055,78 

Odvody 620 15715,31 

Prevádzka 630 7402,09 

Transfer 640 199,73 

 

Energie, voda a komunikácie 

630 

5263,78 

z toho: teplo 4200,00 

Materiál  39,24 

Údržba 0,00 

Služby  2099,07 

Cestovné náhrady 0,00 

Dofinancovanie školy  

Mzdy 610 0,00 
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Odvody 620 0,00 

Prevádzka 630 28177,16 

Použitie zdrojov z bežných výdavkov – prevádzka 

Energie, voda a komunikácie 

630 

4235,66 

z toho: teplo  

Materiál  118,90 

z toho: výchovno-vzdelávací proces  

Údržba 17136,86 

Služby  6685,74 

z toho: vzdelávanie pedagogických zamestnancov  

Cestovné náhrady  

Vlastné príjmy školy  

Mzdy 610 0,00 

Odvody 620 0,00 

Prevádzka 630 10898,10 

Transfer 640 0,00 

 

Energie, voda a komunikácie 

630 

1637,74 

z toho: teplo  

Materiál  2453,86 

z toho: výchovno-vzdelávací proces  

Údržba 3990,00 

Služby  2816,50 

Cestovné=  

Projekt 8890,26 

Mzdy 610 5904,54 
Odvody 620 2140,09 
Prevádzka 630 845,63 
Použitie zdrojov z bežných výdavkov – prevádzka 

Energie, voda a komunikácie 
630 

  
z toho: teplo   
Materiál    
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z toho: výchovno-vzdelávací proces   
Údržba   
Služby  845,63 

z toho: vzdelávanie pedagogických zamestnancov   

Cestovné náhrady 0 

Dofinancovanie projektu z vlastných zdrojov 570,10 

Mzdy 610 310,76 
Odvody 620 214,83 
Prevádzka 630 44,51 
Použitie zdrojov z bežných výdavkov – prevádzka 

Energie, voda a komunikácie 

630 

  
z toho: teplo   
Materiál    
z toho: výchovno-vzdelávací proces   
Údržba   
Služby  44,51 

z toho: vzdelávanie pedagogických zamestnancov   

Cestovné náhrady 0 
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N KONCEPČNÝ ZÁMER, CIELE ROZVOJA ŠKOLY A ICH HODNOTENIE  

 (§ 2. ods. 1n) 

Aj v školskom roku 2019/2020 do 12. marca 2020 sme systematicky rozvíjali koncepčný zámer, ktorý 
je definovaný v školskom vzdelávacom programe. Najväčšiu pozornosť sme venovali hlavnému 
strategickému cieľu, aby sa škola stala moderná, tvorivá, kooperujúca a učiaca sa výchovno-vzdelávacia 
inštitúcia. 

Od 13. marca 2020 nastala mimoriadna situácia, v dôsledku ktorej sa prerušilo vyučovanie v školách 
a školských zariadeniach v školskom roku 2019/2020 na základe Rozhodnutia primátora mesta Banská 
Bystrica. 16. marca 2020 na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky 
č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných 
školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na 
odborných učilištiach a na jazykových školách 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 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. 
marca 2020 do odvolania. 

 

N.1 Hodnotenie plnenia koncepčného zámeru a cieľov školy 

  

1) Rozvinúť podmienky v škole tak, aby vďaka dobrému informačno-technologického 

systému a odbornosti bol každý pedagogický zamestnanec spôsobilý uplatňovať vo 

vyučovaní ďalšie progresívne metódy a formy vzdelávania aj s využitím IKT – zámer 

plnený priebežne: 
Z výsledkov internej kontroly a hospitácií vykonaných do 12. marca 2020 všetci pedagogickí 
zamestnanci sú spôsobilí moderne vzdelávať žiakov využívajúc IKT. Materiálno-technické 
podmienky vytvárajú predpoklady pre uplatňovanie moderných metód vo výchove 
a vzdelávaní s podporou IKT, umožňujú realizovať vzdelávanie s podporou interaktívneho 
programu v 21 kmeňových a odborných učebniach. Mimoriadna situácia však ukázala, že 
škola nie je najlepšie pripravená na dištančné vyučovanie. Vyučovanie prebiehalo väčšinou 
cez Edupage formou zadaní, cvičení a pod., chýbala online výuka. Zistili sme, že 
plnohodnotné dištančné vzdelávanie vyžaduje viac. Z tohto dôvodu bol v júni 2020 
nasadený v škole Office 365. Boli zriadené účty pre zamestnancov a od nového školského 
roka budú zriadené účty aj žiakom. Zabezpečíme školenia, ktoré budú zamerané na 
efektívne vyučovanie „na diaľku“, pre prípad, že by sa situácia ohľadom pandémie opäť 
zhoršila.  

2) Pripraviť projekt experimentálneho uplatňovania CLIL metódy (obsahovo a jazykovo 

integrovaného učenia sa) ako jednej z možných stratégií dvojjazyčného vzdelávania – 

zámer plnený priebežne: 

Na plnení úloh sa podieľali pedagogickí zamestnanci primárneho aj nižšieho stredného 
vzdelávania. Proces organizačne a metodicky usmerňovala predmetová komisia cudzích 
jazykov. Z hodnotenia PK CJ vyplýva, že je možné využívať túto metódu vo všetkých 
predmetoch primárneho vzdelávania, prírodovedných predmetov a výchov nižšieho 
stredného vzdelávania. Pre starších žiakov založená databáza metodických 
listov, pracovných postupov a odporúčaní sa postupne dopĺňala. Rozvoj komunikačných 
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zručností v anglickom jazyku bol podporený týždenným hosťovaním anglicky hovoriacich 
lektoriek v rámci projektu EDUCATE SLOVAKIA. 

3) Rozvíjať personálne a priestorové podmienky tak, aby žiaci so ŠVVP rozvinuli svoje 

kompetencie podľa svojich možností, najmä prostredníctvom intenzívnej podpory 

odborníkov poradenských inštitúcií, školského špeciálneho pedagóga, asistentov učiteľa 

a individuálneho prístupu k žiakom - zámer splnený v celom rozsahu:  
 
Od septembra 2019 sme zapojení do projektu „V základnej škole úspešnejší“. V rámci 
projektu poskytuje naša škola služby školského psychológa, školského špeciálneho 
pedagóga a asistenta učiteľa na plný úväzok (ďalších štyroch asistentov učiteľa škola už 
poskytovala). Vytvorili sme inkluzívny tím, s ktorým sa budeme postupne snažiť 
implementovať princípy inklúzie. Chceme vytvárať klímu školy so vzájomnou spoluprácou: 
pedagogickou diagnostikou žiakov orientovanou predovšetkým na zohľadňovanie 
rôznorodosti, skrytého potenciálu žiakov vo vzdelávaní, identifikovaním bariér a 
nerovností vo vzdelávaní a ich následným odstraňovaním a identifikovaním rizikových 
faktorov. Uplatňovaním vhodných pedagogických intervencií sa budeme snažiť znižovať 
mieru vyčleňovania žiakov z hlavného vzdelávacieho prúdu. Pedagogickí a odborní 
zamestnanci školy sa budú zúčastňovať školení, seminárov a workshopov zameraných na 
inklúziu v základných školách. špeciálna pedagogička pravidelne organizovala konzultačné 
stretnutia pre pedagógov o konkrétnych postupoch pre jednotlivých žiakov a poskytovala 
poradenstvo rodičom. Výchovu a vzdelávanie žiakov podporuje pedagogická činnosť 
asistentov učiteľa, čo vytvára predpoklad zlepšenia podmienok vzdelávania žiakov so ŠVVP. 
Aj keď v tejto oblasti sa učíme pracovať, našou snahou zostáva, aby sa každý žiak cítil 
šťastne, bezpečne, aby zažil pocit úspechu. Súčasťou školy je špeciálna trieda pre žiakov 
s kombinovaným postihnutím. Je plne integrovaná a akceptovaná v školskom prostredí. 
Výchovno-vzdelávací proces zabezpečovali odborne spôsobilí a skúsení pedagogickí 
zamestnanci, v triede pôsobil asistent učiteľa.  

 
4) Dosiahnuť stav, aby sa zvýšil počet žiakov, ktorí sa aktívne zapoja do organizovania 

žiackeho života a zlepšovania klímy v škole – zámer plnený priebežne: 

Angažovanosť žiakov v organizovaní žiackeho života v škole bola koordinátorkou 
hodnotená ako dobrá. Žiacky parlament v priebehu školského roka organizoval doplnkové 
aktivity (súťaže, výstavy, ekologické a environmentálne aktivity) zamerané na zvýšenie 
účasti žiackych kolektívov v činnostiach, ktoré spestrujú a spríjemňujú prežívanie žiakov 
v škole, osvedčila sa spolupráca ŽP s koordinátorkou enviromentálnej výchovy a triednymi 
učiteľkami. Do činnosti ŽP sa aktívne zapájali aj žiaci primárneho vzdelávania. 
 

5)  Realizovať postupy v zmysle stratégie uplatňovania autoevalvačných postupov v škole 

podľa národného projektu ŠŠI pod názvom: „Externé hodnotenie kvality školy 

podporujúce sebahodnotiace procesy a rozvoj školy – zámer plnený priebežne: 

Kontrolná činnosť sa riadila plánom, vedúci pedagogickí zamestnanci realizovali 
pedagogické pozorovania a kontrolu v rozsahu ich pôsobností.  

 

N.2 Analýza plnenia špecifických cieľov a úloh v školskom roku 2019/2020 

 
1) Absolventom školy je žiak, ktorý preferuje dobro, múdrosť a starostlivosť o zdravie, 

chce sa učiť a rozvíjať svoje danosti, je slobodný, a teda zodpovedný, chápe seba aj 

druhých a úspešne uplatňuje svoje spôsobilosti pri riešení praktických životných 

situácií – vyučujúci riadili procesy učenia sa žiakov podľa časovo – tematických plánov 
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vypracovaných v súlade so ŠkVP a cieľom rozvíjať pomenované kľúčové kompetencie. 
Žiaci primárneho vzdelávania a nižšieho stredného vzdelávania sa vzdelávali podľa 
inovovaných učebných plánov. Pedagógovia uplatňovali individuálny prístup k žiakom 
tak, aby sa kompetencie rozvíjali u každého žiaka, intenzívne spolupracovali 
s inkluzívnym tímom, uplatňovali inovatívne metódy a formy prác, viedli so žiakmi 
diskusie o postojoch k aktuálnym témam. V priebehu školského roka bolo 
realizovaných množstvo doplnkových výchovno-vzdelávacích programov do 12. marca 
2020 (od 13. marca bola vyhlásená mimoriadna situácia – prerušenie výchovy 
a vzdelávania v školách z dôvodu šírenia Covid-19). Vzdelávanie pedagógov najmä 
v oblasti uplatňovania inovatívnych metód a foriem v vo výchovno-vzdelávacom 
procese sa konalo formou webinárov. 

 

2) Zlepšiť výsledky a ukazovatele úrovne vedomostí, zručností a schopností žiaka podľa 

jeho možností s cieľom dosiahnuť progres v rozvoji osobnosti žiaka – vyučujúci 
sústredili pozornosť na zvyšovanie úrovne čitateľskej, matematickej, technickej a 
finančnej gramotnosti, boli uplatňované postupy zamerané na jej rozvoj. Formatívne 
hodnotenie učiteľmi sa každým rokom zlepšuje, avšak stále nedosahuje požadovanú 
frekvenciu. Hodnotenie vlastných výstupov žiakmi má vzostupný charakter, 
v dostatočnej miere sa využíva ako základ pre zvyšovanie motivácie aktívne sa učiť 
a zodpovedať za svoj rozvoj. Požiadavky komunity na zachovanie podmienok pre 
vyučovanie cudzích jazykov boli splnené.  

 

3) Efektívna komunikácia s rodinou a aktívnejšia účasť rodiča v procese výchovy 

vzdelávania svojho dieťaťa na základe dobrej informovanosti a pochopenia cieľov 

školy – spolupráca s rodinou má vzostupný charakter, Rada rodičovského združenia sa 
aktívne podieľa na živote školy. Zvýšila sa úroveň poradenstva rodine aj vďaka 
inkluzívnemu tímu, ktorého členkou je školská psychologička. Individuálna 
komunikácia, najmä s rodinami problémových žiakov, je na veľmi dobrej úrovni.  

 

4) Dosiahnuť výraznejšie prejavy zvnútornenia hodnôt školy, najmä úcty a tolerancie 

v školskej kultúre – pomenovanie hodnotového systému pomáha pri komunikácii 
a riešení problémov, pozitívne je hodnotená angažovanosť detí v doplnkových 
školských programoch. Napriek konfrontáciám vo vnútornom prostredí, ktoré sú vždy 
aktuálne intenzívne riešené (porušovanie školského poriadku najmä žiakmi nižšieho 
stredného vzdelávania) z vonkajšieho prostredia škola dostáva priaznivú spätnú väzbu 
na správanie sa žiakov. Žiadúca úroveň je stále výzvou pre podporu a posilňovanie 
výchovného pôsobenia na všetkých úrovniach.  

  

5) Zvýšiť efektivitu vo všetkých procesoch na všetkých úsekoch – výsledky pozorovaní a 
kontrol hodnotia efektívnosť systému školskej práce a podmienky pracovného 
prostredia ako dobré.  
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O OBLASTI, V KTORÝCH ŠKOLA DOSAHUJE DOBRÉ VÝSLEDKY, A OBLASTI, 

V KTORÝCH SÚ NEDOSTATKY 

(§ 2. ods. 1o) 

 

O.1 Silné a slabé stránky 

Silné stránky: Slabé stránky: 

• Vyvážený Školský vzdelávací program,  
• atraktívny Výchovný program ŠKD,  
• spôsob riadenia (deľba kompetencií), 
• koncepčnosť, zameranie, ciele výchovy a 

vzdelávania, 
• vysoká miera súladu deklarovaných 

a prijatých hodnôt, 
• zrozumiteľné, realizovateľné 

a akceptovateľné zámery a ciele, 
• budovanie tradícií, 
• výrazné zlepšenie personálnych 

podmienok, 
• inkluzívny tím – špeciálny pedagóg, školský 

psychológ, asistenti učiteľa 
• sústavné zlepšovanie materiálno-

technických podmienok, 
• prepracovaný systém starostlivosti 

o žiakov so ŠVVP, 
• kvalitná ponuka doplnkových foriem 

vzdelávania, 
• vysoká odbornosť pedagogických 

zamestnancov, 
• záujem o odborný rast a zmenu, 
• prístup k informáciám o výchovno-

vzdelávacom procese, 
• realizácia inovatívnych foriem a metód vo 

vyučovaní, 
• zapájanie školy do národných projektov, 
• tvorivosť PZ, 
• tvorba rozvojových projektov, 
• vysoká odbornosť výchovno-vzdelávacieho 

procesu, 
• spolupráca s MŠ Magurská, Karpatská, 
• spolupráca s partnerskou školou z MR, 
• jedinečnosť v profesionálnej príprave 

volejbalu, 
• spolupráca so športovými klubmi a 

inštitúciami, 
• odborná spôsobilosť, skúsenosť, záujem a 

ochota poskytnúť šance pre rozvoj žiakom 
so špecifickými výchovno-vzdelávacími 

• Zhoršujúca sa emočná atmosféra (dešpekt 
verejnosti k práci učiteľa, demotivovaní 
zamestnanci nízkym finančným 
ohodnotením, malými možnosťami posilniť 
hodnotenie výkonu adekvátnym 
odmeňovaním, čo znižuje motiváciu 
k výkonom, neistotou a preferenciou 
ekonomického pohľadu na výchovu 
a vzdelávanie), 

• zvyšovanie počtu žiakov so ŠVVP, 
• malé možnosti na rozsiahlejšiu revitalizáciu 

vonkajšieho prostredia, a množstvo potrieb 
v oblasti opráv a rekonštrukcií, 

• slabšia vybavenosť odborných učební, 
• havarijný stav strechy, 
• nízky záujem rodičov o spoluprácu so školou 

pri projektoch, 
• enormný nárast počtu úloh a chýbajúce 

pozície (sociálny pedagóg, správca 
počítačových sietí, projektová činnosť a iné), 

• výmena zastaraných zariadení za nové, 
• slabá propagácia školy v médiách. 
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potrebami, vytváranie nadštandardných 
podmienok pre výchovu a vzdelávanie 
žiakov so ŠVVP, 

• aktívna činnosť koordinátorov 
doplnkových programov, 

• budovanie národného cítenia 
prostredníctvom regionálnej výchovy 
a ľudovej kultúry, spolupráca s PF UMB, 
katedra hudobnej kultúry, 

• spolupráca s UMB, cvičná škola, 
• spolupráca s inštitúciami s pôsobnosťou 

v rámci mesta, kraja, územia SR, 
• výborné služby otvoreného ŠKD vo 

vlastných klubovniach, ponuka 
prázdninovej činnosti, 

• ponuka záujmového vzdelávania, 
• kvalita školského stravovania, 
• poloha školy a školského areálu prepojená 

s prírodou, 
• rekonštrukcia vonkajších športovísk, 
• podpora aktivistov z radov rodičovskej 

verejnosti (RRZ, OZ), 
• zlepšenie spolupráce s rodičovskou 

verejnosťou, 
• priestorové podmienky školy, výrazne 

zlepšenie prostredia školy, systematické 
zlepšovanie kvality prostredia a estetiky 
interiéru. 

•  
O.2 Príležitosti a riziká 

Príležitosti: Riziká: 

• Služby ŠŠP, 
• prepracovaný systém starostlivosti o 

žiakov so ŠVVP, 
• kvalitná ponuka doplnkových foriem 

vzdelávania, 
• záujem zo strany zamestnancov o odborný 

rast a zmenu, 
• zapájanie školy do národných projektov, 
• spolupráca s MŠ sídliska Sásová, 
• spolupráca s družobnou školou 

z Maďarska, 
• jedinečnosť v profesionálnej príprave 

volejbalu, 
• spolupráca so športovými klubmi a 

inštitúciami, 
• budovanie národného cítenia 

prostredníctvom regionálnej výchovy a 
ľudovej kultúry, 

• Enormný nárast počtu úloh a požiadaviek 
kladených na prácu učiteľa, školy, 

• sústavne meniaca sa školská politika štátu, 
• nízky záujem zákonných zástupcov o 

spoluprácu so školou pri riešení výchovno-
vzdelávacích problémov, 

• pomalý proces pri riešení záškoláctva žiakov, 
• zvyšovanie počtu žiakov v triedach pri 

zlučovaní triednych kolektívov z dôvodu 
odchodu žiakov na 8-ročné gymnáziá, 
sťahovanie, atď. 

• dešpekt verejnosti k práci učiteľa, 
demotivovaní zamestnanci nízkym 
finančným ohodnotením. 
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• spolupráca s UMB, 
• cvičná škola – odborná príprava študentov 

pre budúce povolanie, 
• spolupráca s MsÚ v BB, 
• spolupráca s inštitúciami s pôsobnosťou 

v rámci mesta, kraja, územia SR, 
• zapájanie rodičovskej a širokej verejnosti 

sídliska Sásová do aktivít školy, 
• výborná poloha školy a školského areálu 

pre všestranný rozvoj žiakov, 
• rekonštrukcia vonkajších športovísk,  
• priestorové podmienky školy pre 

zlepšovanie a modernizáciu výchovno-
vzdelávacieho procesu. 

 

O.3 Škola dosiahla veľmi dobré výsledky: 

• v budovaní hodnotovo orientovanej kultúry školy, 
• v realizovaní vyváženého a zaujímavo orientovaného výchovno-vzdelávacie programu 

školy, Výchovného programu ŠKD a možnosti voľby vzdelávacích aktivít, 
• v starostlivosti o žiakov so ŠVVP, 
• v reprezentácii školy žiakmi v rôznych súťažiach, 
• v koncepčnosti, tvorbe cieľov, v informačnom a kontrolnom systéme, 
• v uplatňovaní princípu participatívneho riadenia školy, 
• v projektovom prístupe realizácie špecifických cieľov a úloh, 
• vo vytváraní podmienok pre rovnosť príležitostí vo vzdelávaní žiakov so ŠVVP, 
• v spolupráci s inštitúciami, 
• v spolupráci s aktívnymi rodičmi, 
• v uplatňovaní tvorivých metód a foriem práce vo vzťahu k cieľom výchovno-vzdelávacieho 

procesu, 
• v úrovňových testoch v CJ. 

 

O.4 Škola dosiahla dobré výsledky: 

• v uplatňovaní hodnotenia a sebahodnotenia žiakov ako motivačného prvku, 
• v učení sa žiakov, 
• čiastočná oprava strešnej krytina, 
• stav okolia školy v spolupráci s Medzitrhom práce. 

 

O.5 Na málo vyhovujúcej úrovni: 

• je zabezpečovanie odbornosti vyučovania predmetu hudobná výchova a čiastočne 
neodborné vyučovanie predmetov anglický jazyk, ruský jazyk, informatická výchova, 

• čiastočne stav vonkajšieho areálu, najmä športovísk, ktoré si vyžadujú finančne náročnú 
rekonštrukciu. 

 

O.6  Opatrenia 

• venovať vyššiu pozornosť na propagáciu školy na verejnosti, 
• viac dbať na spoluprácu s rodičmi; prostredníctvom zaujímavých školských podujatí 

rodičov vtiahnuť do života školy a aktívnej činnosti v nej.  
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VOĽNOČASOVÉ AKTIVITY A ZÁUJMOVÉ ÚTVARY  

(§ 2. ods. 2b) 

Voľný čas rozvíjaním schopností v rôznych záujmových útvaroch trávili žiaci našej školy, ale aj okolitých 
základných a stredných škôl. Záujmová činnosť bola podporovaná zo vzdelávacích poukazov 294 
žiakov. Činnosť viedli naši učitelia v rámci nasledovných záujmových útvarov:  
 

1. Volejbalový krúžok – prípravka 
2. Na potulkách regiónom 1 
3. Na potulkách regiónom 2 
4. Športový 
5. Loptové hry 
6. Šikovné ručičky 
7. Zvedavé oči 
8. Biblický krúžok 
9. Angličtina hrou 
10. Už to viem 
11. Spevácky krúžok  
12. Krúžok brannej všestrannosti 
13. Príprava na PS a Testovanie 9 SJL 
14. Príprava na PS a Testovanie 9 MAT 
15. Tvorivý svet 
16. Futbal 
17. Volejbal – NSV 
18. Turistický krúžok – NSV 
19. Čítanie – zdroj poznania 
20. Amavet 
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SPOLUPRÁCA S RODIČMI, SLUŽBY RODIČOM  

(§ 2. ods. 2c) 

Spolupráca s rodičmi bola v školskom roku 2019/2020 výborná, aktívny výbor RRZ zasadal pravidelne, 
RRZ sa stretla 3-krát do 12. marca 2020, rodičia organizačne aj finančne podporili doplnkové programy 
školy: exkurzie, školské kolá súťaží a turnajov, cestovné výdavky reprezentantov školy, plavecký výcvik, 
účasť v matematických súťažiach a skúšobných testovaniach, Talentárium, tradičné podujatia školy 
a iné. V plnej výške zafinancovali opravu stien vo vstupných chodbách pred jedálňou. 

OZ pri ZŠ Pieninská 27, BB aj tento rok prispelo k zabezpečeniu tabúľ do kmeňových tried nižšieho 
sekundárneho vzdelávania.  

Komunikácia medzi rodinou a školou prebiehala elektronicky, na stretnutiach rodičov na triednych 
schôdzkach, počas informačných okienok a konzultačných dní, ako aj počas individuálnych stretnutí 
a konzultácií.  

Školský klub detí  

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

Oddelenie Počet detí Počet detí 

1. oddelenie 25 18 
2. oddelenie 26 19 
3. oddelenie 22 12 
4. oddelenie 24 14 
5. oddelenie 27 22 
SPOLU 124 85 

Žiaci so ŠVVP 15 11 
 

K 15.09.2019 bolo zapísaných a zároveň vydaných 124 rozhodnutí o prijatí dieťaťa do ŠKD. 

Veľký úbytok detí na konci školského roka bol spôsobený mimoriadnou situáciou – šírenie koronavírusu 
COVID-19, nástup do školy od 01. 06. 2020 bol na báze dobrovoľnosti. 

Spolupráca ŠKD s vedením školy, inými MZ a PK je veľmi dobrá. Spoločne sa podieľa na príprave rôznych 
podujatí v rámci školy i v rámci mesta. Školský klub detí je vybavený veľmi dobre, vďaka sponzorstvu 
rodičov, pochopeniu vedenia školy. Herne sú vhodne zariadené i vybavené, deti tu trávia väčšinu 
svojho voľného času. V školskom roku 2019/2020 žiaci pracujú v piatich pekných samostatných 
herniach. Každá herňa disponuje TV, DVD prehrávačom, CD prehrávačom, v jednej je k dispozícii 
interaktívna tabuľa s pripojením na internet a v druhej dataprojektor, počítač a tiež pripojenie na 
internet. Herne svojim zariadením pripomínajú detské izby, tie najmenšie deti tak majú možnosť stráviť 
popoludnie zo svojho pracovného dňa, ktorý je často pre dieťa aj 9 až 11 hodín, v škole veľmi príjemne. 
Pre zamestnaného rodiča je veľmi dôležité vedieť, že jeho dieťa trávi čas v príjemnom prostredí a rado 
navštevuje školský klub. V školskom roku 2019/2020 máme možnosť dvakrát v týždni absolvovať 
činnosť ŠKD v telocvični, denne sa organizujú pohybové aktivity v priestoroch školy, na školskom dvore 
a priľahlých ihriskách. Činnosť klubu sa riadila vlastným výchovným programom, Mladý rytier 21. 
storočia, ktorý je pre žiakov atraktívny a rodičia sú s ním spokojní. Špecifickým cieľom nášho 
výchovného programu je preniesť vlastnosti a schopnosti, ktoré v minulosti charakterizovali rytierov 
do dnešnej doby a aplikovať ich v 21. storočí. Jedná sa nám hlavne o to, aby pojmy ako česť, odvaha, 
statočnosť, bojovnosť, ochrana slabších, pravdovravnosť, úprimnosť, štedrosť, úcta k starším, úcta k 
tradíciám neboli len slová, ale aby ich mladý človek pochopil, osvojil si ich a správal sa v súlade s nimi. 
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Ukážky záujmovej činnosti počas celého roku boli prezentované na nástenkách, oknách, paneloch na 
chodbách školy. Na rekreačnú a záujmovú činnosť využívame okrem priestorov ŠKD aj priestory 
telocvične, chodby a ihriská na školskom dvore, prípadne ihriská na sídlisku. Aj v tomto roku pokračuje 
intenzívna spolupráca s rodičmi pri riešení výchovných problémov, čo kladne ovplyvňuje správanie 
niektorých problémových detí. Máme veľmi dobrú, každodennú spoluprácu s našou špeciálnou 
pedagogičkou a školskou psychologičkou, s ktorými spolupracujeme nielen pri poruchách učenia ale i 
správania. Už tretí školský rok v každej činnosti primerane podľa veku aplikujeme CLIL metódu a 
implementujeme do činností anglický, v jednom oddelení aj nemecký jazyk. Na realizácii celoročného 
projektu Milujeme Slovensko aktívne spolupracujeme so všetkými metodickými orgánmi v škole. 

 

Uskutočnené aktivity v ŠKD v školskom roku 2019/2020 do 12. marca 2020 

Dátum Názov akcie činnosť Oddelenie, 

počet detí 

Miesto konania 

 

16.-20.09.2019 Európsky týždeň 
športu 

Športové aktivity 
v každom 
oddelení 

1. – 5. 
oddelenie, spolu 
123 detí 

Telocvičňa, 
Školské ihrisko 

30.09.2019 Svetový deň 
srdca 

Hromadné, 
športové aktivity  

1. – 5. 
oddelenie, spolu 
123 detí 

Školské ihrisko 

23.-27.09.2019 Po stopách SNP 
– projekt k 75. 
výročiu SNP pre 
deti 1. a 2. 
ročníka 

Rôzne 
vzdelávacie 
a zážitkové 
aktivity 

1. – 5. 
oddelenie, spolu 
60 detí 

Herne ŠKD, 
Park s bojovou 
technikou pri 
Pamätníku SNP 

01.-15.10.2019 Medzinárodný 
deň seniorov, 
mesiac úcty k 
starším 

Rôzne 
vzdelávacie 
aktivity 

1. – 5. 
oddelenie, spolu 
123 detí 

Herne ŠKD 

17.10.2019 Návšteva domu 
seniorov v BB 

Pásmo piesní 
a básní pre 
seniorov, 
odovzdanie 
darčekov 

5. oddelenie, 
19 detí 

Dom seniorov 
Krivánska ulica, 
BB 

07.-11. 10.2019 Týždeň ZČ – 
jesenná 
tematika 

Rôzne aktivity, 
práca 
s prírodninami, 
výzdoba 
priestorov 

1. – 5. 
oddelenie, spolu 
123 detí 

Herne ŠKD, 
chodba ŠKD, 
vestibul školy 

14.-18.09.2019 Týždeň zdravej 
výživy 

Rôzne aktivity 
zamerané na 
ovocie a zeleninu 

1. – 5. 
oddelenie, spolu 
123 detí 

Herne ŠKD 

10.10.2019 Deň hier Hromadné 
pohybové 
a konštrukčné hry 

1. – 5. 
oddelenie, spolu 
123 detí 

Telocvičňa, 
Chodba ŠKD 

15.10.2019 Po stopách SNP 
– projekt k 75. 
výročiu SNP pre 

Návšteva 
Pamätníka SNP, 
Parku s bojovou 
technikou  

1. – 5. 
oddelenie, spolu 
40 detí 

Pamätník SNP, 
Park s bojovou 
technikou pri 
Pamätníku SNP 
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deti 3. a 4. 
ročníka 

28.10.2019 Halloween  
v ŠKD 

Tanečno-zábavné 
popoludnie, 
zvyky, tradície 

1. – 5. 
oddelenie, spolu 
123 detí 

Chodba ŠKD 

30.10.2019 Výlet do 
histórie, 
prázdninová 
činnosť 

Návšteva 
Tihányiovského 
kaštieľa, 
prehliadka 
historického 
centra mesta 

Výber, 
spolu 28 detí 

Herne ŠKD, 
Tihányiovský 
kaštieľ, 
Historické 
centrum mesta 

19.-21.11.2019 Medzinárodný 
deň bez fajčenia 

Rôzne aktivity, 
projekty 

1.-5. oddelenie, 
spolu 121 detí 

Herne ŠKD 

21.11.2019 Svetový deň 
pozdravov 

Spoločenské 
správanie, 
projekty 

1. – 5. 
oddelenie, spolu 
121 detí 

Herne ŠKD 

25.-29.11.2019 Týždeň ZČ – 
mikulášska 
tematika 

Rôzne aktivity, 
nácvik programu, 
výzdoba 
priestorov 

1. – 5. 
oddelenie, spolu 
121 detí 

Herne ŠKD, 
chodba ŠKD, 
vestibul školy 

29.11.2019 Deň červenej 
stužky, Deň boja 
proti AIDS 

Rôzne aktivity Deti 3. a 4. 
ročníka, 54 detí 

Herne ŠKD 

06.12.2019 Mikuláš 
a Vianoce v ŠKD 

Celoklubové 
popoludnie, 
zvyky, tradície 

1. – 5. 
oddelenie, spolu 
121 detí 

Chodba ŠKD 

09.-12.12.2019 Týždeň ZČ – 
vianočná 
tematika 

Rôzne aktivity, 
nácvik programu, 
výzdoba 
priestorov 

1. – 5. 
oddelenie, spolu 
121 detí 

Herne ŠKD, 
chodba ŠKD, 
vestibul školy 

08.-10.01.2020 Slovensko – 
moja vlasť 

Rôzne aktivity 
venované vzniku 
SR 

1. – 5. 
oddelenie, spolu 
121 detí 

Herne ŠKD 

13.-17.01.2020 Týždeň ZČ – 
zimná tematika 

Rôzne aktivity, 
výzdoba 
priestorov 

1. – 5. 
oddelenie, spolu 
121 detí 

Herne ŠKD, 
chodba ŠKD, 
vestibul školy 

24.01.2020 Deň 
komplimentov 

Rôzne aktivity 
venované 
vzťahom medzi 
ľuďmi 

1. – 5. 
oddelenie, spolu 
121 detí 

Herne ŠKD 

27.- 28.01.2020 Návšteva sauny Saunovanie detí, 
otužovanie 

2. a 5. oddelenie 
spolu 42 detí 

Školská sauna 

31.01.2020 Hodnotenie 
polroku 

Celoklubové 
popoludnie 
spojené 
s vyhodnotením 
výchovno-
vzdelávacích 
výsledkov v 1. 
polroku 

1. – 5. 
oddelenie, spolu 
121 detí 

Chodba ŠKD 
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06.02.2020 Svetový deň bez 
mobilu 

Rôzne aktivity, 
využívanie 
a zneužívanie 
mobilov, závislosť 

1. – 5. 
oddelenie, spolu 
115 detí 

Herne ŠKD 

07.02.2020 Deň pre 
bezpečnejší 
internet 

Motivačné 
rozhovory, plusy 
a mínusy 
internetu 

1. – 5. 
oddelenie, spolu 
115 detí 

Herne ŠKD 

09.-14.02.2020 Týždeň ZČ –
fašiangová 
tematika 

Rôzne aktivity, 
výzdoba 
priestorov 

1. – 5. 
oddelenie, spolu 
115 detí 

Herne ŠKD, 
chodba ŠKD, 
vestibul školy 

14.02.2020 Valentínsky deň 
– Deň 
 v červenom 

Rôzne aktivity 
venované VMR 

1. – 5. 
oddelenie, spolu 
115 detí 

Herne ŠKD 

19.02.2020 Fašiangy v ŠKD, 
karneval 

Tanečno-zábavné 
popoludnie, 
zvyky, tradície 

1. – 5. 
oddelenie, spolu 
115 detí 

Chodba ŠKD 

04.02.,05.02.,11.02, 
12.02.,20.02.2020 
 

Saunovanie detí Otužovanie Výber detí, 
spolu 80 detí 

Školská sauna 

03.-06.03.2020 Mesiac knihy a 
internetu 

Rôzne aktivity 
venované knihám 
a bezpečnému 
používaniu 
internetu 

1. – 5. 
oddelenie, spolu 
80 detí 

Herne ŠKD 

09.-11.03.2020 Týždeň ZČ –
jarná tematika 

Rôzne aktivity, 
výzdoba 
priestorov 

1. – 5. 
oddelenie, spolu 
115 detí 

Herne ŠKD, 
chodba ŠKD, 
vestibul školy 
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SPOLUPRÁCA ŠKOLY A VEREJNOSTI  

(§ 2. ods. 2d) 

a) Spolupráca s MsÚ, zriaďovateľom školy je na výbornej úrovni. Zamestnanci MsÚ, poslanci MZ 
sú ochotní pomôcť, poradiť pri rôznych situáciách, ktoré sa vyskytnú v živote školy počas roka.  

b) Spolupráca s CPPPaP a CŠPP je na vysokej úrovni, informačné toky sú zabezpečované na báze 
písomnej a telefonickej komunikácie a tiež prostredníctvom priamych konzultácií. Obe 
inštitúcie sú obzvlášť nápomocné pri vzdelávaní individuálne začlenených žiakov, pravidelne 
organizujú stretnutia pre pedagogických a odborných zamestnancov. 

c) Knižnica M. Kováča prijímala žiakov na netradičné formy vzdelávania a práce s knihou.  
d) Spolupráca s MŠ na sídlisku Sásová.  
e) UMB – učitelia poskytovali študentom možnosť priebežnej aj súvislej praxe vo výchovno-

vzdelávacom procese. Vzhľadom na počet študentov a množstvo hodín pedagogickej praxe je 
možné školu označiť aj ako „cvičnú školu“. Spomínaná spolupráca je veľkým prínosom pre 
školu.  

f) Spolupráca s MsP, ZVJS, PZ SR, Hasičský zbor v preventívnych programoch je veľmi dobrá 
(besedy, ukážky, projekt Správaj sa normálne a iné). 

g) Spolupráca s Divadlom pod balkónom. 
h) Spolupráca so SZU je už viac rokov veľmi intenzívna. Študenti sú lektormi v doplnkových 

programoch, ktoré sa týkajú vzdelávania žiakov v ochrane zdravia.  
i) Spolupráca s organizáciou UNICEF. 
j) Spolupráca s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.  
k) Spolupráca s volejbalovým klubom Tatran, členovia klubu pomáhajú vo voľnočasových 

aktivitách v tréningovom programe. 
l) Spolupráca s OZ Fopart pri zatraktívnení školského prostredia. 

  



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2019/2020, ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica 

60 
 

ZÁVER 

 

Záverečná správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020 pomenováva aktuálny 
stav výchovy a vzdelávania, technický stav školy, materiálne vybavenie, faktory, ktoré ovplyvňujú 
výchovno-vzdelávací proces do 12. marca 2020, kedy nastala mimoriadna situácia nielen v živote našej 
školy ale aj v živote celej spoločnosti. Preverila našu pripravenosť na iný spôsob výchovy a vzdelávania. 

Jednou zo základných požiadaviek pri napĺňaní cieľov a riadení procesov stále, aj v čase mimoriadnej 
situácie zostáva tímovosť, neustále boli zdôrazňované princípy spájania sa a aktívnej spolupráce. Bez 
nej by napredovanie školy stagnovalo, čo by malo za následok nepriaznivý rozvoj osobnosti žiaka. 
Konštatujem, že vďaka spomínanej tímovosti naša škola má dobré meno na verejnosti, na sídlisku 
Sásová. Je potrebné vyzdvihnúť vynaložené úsilie pedagogických a odborných zamestnancov, ktorí 
svojou prácou, pedagogickým prístupom a taktom, obetavosťou počas celého školského roka, či 
priamo v škole alebo aj doma, pri dištančnom vyučovaní prispievajú na rozvoj osobnosti každého žiaka 
tak, aby mohol zažívať úspech.  

Oceňujem prácu nepedagogických zamestnancov, zamestnancov školskej jedálne, ktorí sú 
neodmysliteľnou súčasťou školy, bez ktorých by chod školy nebol možný, ktorí aj napriek nepriaznivej 
situácii v tomto školskom roku 2019/2020 vydržali, nevzdali sa, boli ústretoví pri vykonávaní svojej 
práce práve v spomínanom nepriaznivom období. 

Sústavne prebieha trend zlepšovania materiálno – technického vybavenia a úprav školy. Škola prešla 
na plne elektronickú formu triednej knihy, klasifikačných hárkov, zápisníc, dochádzky, objednávania 
stravy a pod. Vyskytovali sa len menšie problémy a súčasný stav je taký, že zamestnanci sú schopní 
systém Edupage používať bez podstatnejších ťažkostí. Mimoriadna situácia však ukázala, že škola nie 
je najlepšie pripravená na dištančné vyučovanie. Vyučovanie prebiehalo väčšinou cez Edupage formou 
zadaní, cvičení a pod., chýbala online výuka. Zistili sme, že plnohodnotné dištančné vzdelávanie 
vyžaduje viac. Z tohto dôvodu bol v júni 2020 nasadený v škole Office 365. Boli zriadené účty pre 
zamestnancov a od nového školského roka budú zriadené účty aj žiakom. Zabezpečíme školenia, ktoré 
budú zamerané na efektívne vyučovanie „na diaľku“, pre prípad, že by sa situácia ohľadom pandémie 
opäť zhoršila. V spolupráci s OZ pri ZŠ Pieninská sa nainštalovali ďalšie moderné tabule v kmeňových 
triedach nižšieho stredného vzdelávania, ktoré sa vymieňajú za staré drevené v havarijnom stave. 
V tmavých priestoroch sa vymenili staré neónové svetlá za nové – úsporné. Realizovali sa všetky 
potrebné revízie.  

Aj napriek tomu, že v školstve chýbajú finančné prostriedky, oceňujem zanietenosť a ochotu všetkých 
zamestnancov školy, rodičov a priateľov školy, ktorí napriek všetkému pomáhajú škole, šíria dobré 
meno školy.  
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Príloha 

Základná škola, Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica 

 

 

 

 

 

SPRÁVA O PRIEBEHU VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE  

(12. MARCA – 30. JÚNA 2020) 

 

 

 

Banská Bystrica, 25. augusta 2020 PaedDr. Janka Prisažná 

 riaditeľka školy 

 

 

Prerokované RŠ dňa 08. septembra 2020 Ľubica Krajči Konzelmanová 

 predseda RŠ 

 

Prijaté zriaďovateľom dňa:  

 

Za zriaďovateľa: 
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ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE o ŠKOLE (§ 2, ods. 1a) 

A.1. Názov školy: Základná škola, Pieninská 27, Banská Bystrica  

A.2. Adresa školy: ZŠ Pieninská 27, 974 11 Banská Bystrica  

A.3. Telefónne čísla: 

 riaditeľka školy: 048/417 32 58 

 sekretariát/fax: 048/417 32 58 (spojovateľka pre vnútornú linku)  

 vedúca ŠJ: 048/417 53 73 

A.4. Internetová a elektronická adresa školy: 

web: www.zspieninskabb.edupage.sk  

e-mail: zspieninska@gmail.com 

A.5. Zriaďovateľ: 

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, Banská Bystrica  

A.6. Vedúci zamestnanci školy s určením funkcie: 

• riaditeľ školy a štatutárny zástupca právneho subjektu:  
PaedDr. Janka Prisažná  

• zástupkyňa pre nižšie stredné vzdelávanie a zástupkyňa štatutárneho zástupcu:  

Mgr. Mária Bačíková 
• zástupkyňa pre primárne vzdelávanie:  

Mgr. Eva Bedleková 
• vedúca ŠKD: 

Anna Šopoňová  
• vedúca ŠJ:  

Ľubica Chudáčiková 
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1. RADA ŠKOLY (RŠ) 

a) Zloženie RŠ: 

Predseda: Ľubica Krajči Konzelmanová, zástupca rodičov 

Členovia: 

Zástupcovia rodičov:  

• Ľubica Krajči Konzelmannová (predsedníčka RŠ); 
• Mária Bravčoková (podpredsedníčka RŠ); 
• Andrea Kubíková; 
• PaedDr. Július Lomenčík. 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov: 

• Mgr. Henrieta Šutáková (zapisovateľka); 
• Mgr. Pavlína Baniatová. 

Zástupca nepedagogických zamestnancov: 

• Ľubica Chudáčiková 

Zástupcovia zriaďovateľa: 

• Bc. Ivona Benedeková; 
• Mgr. Matúš Molitoris, poslanec MsZ; 
• Ing. Milan Lichý, poslanec MsZ. 

Spolupracujúca organizácia PF UMB B.Bystrica: 

• PaedDr. Miroslava Gašparová 

b) Zasadnutia: 24. 09. 2019, 08. 10. 2019, 03. 03. 2020 

V školskom roku 2019/2020 Rada školy (RŠ) zasadala dva krát. Z dôvodu ukončenia členstva 
dvoch členov zástupcov rodičov sa dňa 24. 9. 2020 v ZŠ Pieninská konali doplňujúce voľby do 
RŠ. Mandát získali p. A. Kubíková a p. J. Lomenčík. Ku zmene v zložení došlo aj na pozícií 
zástupcu zriaďovateľa, PaedDr. Gajdošovú nahradila p. Benedeková.  

Prvé zasadnutie RŠ v novom zložení sa konalo dňa 8. 10. 2020. Na miesto podpredsedu RŠ bola 
prítomnými členmi zvolená p. Bravčoková, nakoľko túto pozíciu zastával zástupca rodičov, 
ktorého členstvo bolo ukončené. Počas tohto zasadnutia sa členovia RŠ podrobne oboznámili 
So správou o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za školský rok 2018/2019. Skonštatovali, že 
Správa je vypracovaná v súlade s Vyhláškou MŠ SR č. 9/2005 zo 16. 12. 2005 o štruktúre 
a obsahu správ výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení a Metodického usmernenia č. 10/2006 – R z 25. 5. 2006. Rada školy súhlasila s jej 
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štruktúrou a obsahom a svojím uznesením odporučila správu na schválenie zriaďovateľovi. 
Súčasne bola RŠ oboznámená s Dodatkom ku Vnútornému poriadku školy predloženým 
riaditeľkou školy PaedDr. Prísažnou.  

Dňa 3. 3. 2020 sa konalo druhé zasadnutie Rady školy, jej členovia boli oboznámení so Správou 
o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za 1. polrok školského roka 2019/2020, jej súčasťou bola 
aj informácia o klasifikácií žiakov a dochádzke. PaedDr. J. Prisažná následne informovala 
o Pláne profesijného rastu.  

Členovia RŠ boli počas zasadnutí pravidelne informovaní o aktuálnom dianí v škole, aktivitách 
školy a prípadné otázky členov RŠ boli zodpovedané zamestnancami ZŠ Pieninská vždy 
promptne a obsahovo dostatočne.  

Činnosť RŠ mala byť ukončená v zmysle platnej legislatívy v marci 2020. Z dôvodu 

mimoriadnej situácie zapríčinenej celoštátnym zatvorením škôl nebolo možné uskutočniť 

nové voľby. Z toho dôvodu činnosť RŠ pokračuje do nových volieb.  

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 trvala mimoriadna situácia, ktorej následkom bolo 

prerušenie výchovy a vzdelávania žiakov v školách, prerušila sa dochádzka žiakov do školy. 

Vyučovanie prebiehalo mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadením hlavného hygienika 

a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.   
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2. ÚPRAVA METÓD A FORIEM VYUČOVANIA, SPÔSOB HODNOTENIA 

POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE 

Metodické orgány školy upravili metódy a formy vzdelávania žiakov, spôsob hodnotenia 
počas mimoriadnej situácie nasledovne: 

2.1 Metodické združenie primárne vzdelávanie 

Realizácia ŠKVP počas prerušenia vyučovania 

ŠKVP sa nám podarilo z hlavných predmetov napĺňať čiastočne v celom rozsahu, pracovali sme 
podľa plánu s menším meškaním, ale v niektorých triedach sa časť neprebraného učiva 
presúva na september nasledujúceho školského roka.  

Špecifické bolo hlavne vyučovanie cudzieho jazyka, v ktorom sa najmenej rozvíjala jazyková 
kompetencia. V nižších ročníkoch chýbal kontakt so spolužiakmi, dôraz bol kladený viac na 
kvalitu ako na kvantitu. Učivo, ktoré sa nestihlo prebrať v jednotlivých ročníkoch sa presúva 
na začiatok nasledujúceho školského roka. Vzdelávanie bolo zamerané hlavne na opakovanie 
už prebranej slovnej zásoby, jednotlivé lekcie boli upevňované prostredníctvom prac. listov aj 
s odpoveďovými listami pre rodičov, zábavných webových stránok, posluchu textov a piesní, 
sledovania animovaných rozprávok v anglickom jazyku. 

Učivo všetkých predmetov sa upevňovalo a fixovalo počas školského vyučovania v júni 
prezenčne so žiakmi, ktorí sa zúčastnili dobrovoľného vyučovania, ale aj dištančne so žiakmi, 
ktorí zostali doma. 

ŠKVP – výchovné predmety sa rozvíjali rôznymi spôsobmi v domácom prostredí, ktoré ale 
neboli v plnom rozsahu, pani učiteľky žiakom posielali rôzne námety ale aj zaujímavé a pútavé 
webové stránky s danými výtvarnými, hudobnými alebo pohybovými aktivitami. 

Spôsob výučby 

Zmeny, ktoré nastali v dôsledku mimoriadnej situácie boli hlavne spojené s nutnosťou 
nepriamej komunikácie a výučby v podobe zadávania domácich príprav rodičom a následnej 
spätnej väzby. 

Spolupráca s rodičmi bola veľmi dobrá. Rodičia sa zaujímali o výučbu svojich detí, individuálne 
s deťmi pracovali a prebiehala intenzívna spätná väzba. 

Komunikácia sa uskutočňovala mailom, online prebiehala aj cez Messenger, SMS správy, 
aplikáciu ZOOM, stránku Edupage, Bez kriedy a aplikáciu Viber.  

Pre žiakov, ktorých rodičia nemali prístup k internetu alebo nemali doma tlačiareň, pani 
učiteľky pripravovali a raz do týždňa za prísnych hygienických opatrení odovzdávali materiál 
ich rodičom v papierovej podobe. 

Bohužiaľ, našli sa aj rodičia, ktorí nejavili dostatočný záujem o výučbu svojich detí. Tieto 
prípady riešili pani učiteľky individuálne, rodičia žiakov boli upozornení na slabšie vzdelávacie 
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výsledky svojich detí a nutnosť dobrať si prebrané učivo, aby nedošlo k nedostatočným 
vzdelávacím výsledkom v nasledujúcom školskom roku. 

Žiakom boli zadávané:  

• konkrétne cvičenia a úlohy z učebníc a pracovných zošitov; 
• pracovné listy; 
• testy, doplňovacie cvičenia; 
• posluchy textov, rozprávok, piesní 
• online vyučovanie cez ZOO;M 
• zábavné úlohy zamerané na rozvoj kľúčových kompetencií; 
• úlohy prostredníctvom rôznych webových stránok; 
• čítanie konkrétnych textov zameraných na porozumenie a následné 

vypracovanie prac. listov; 
• úlohy zamerané na rozvoj finančnej gramotnosti; 
• podporné materiály od asistentky učiteľa, špeciálnej pedagogičky a školskej 

psychologičky. 

Vyučujúci pracovali so začlenenými žiakmi individuálne, brali do úvahy psychickú i fyzickú 
záťaž na týchto žiakov. Zákonní zástupcovia boli informovaní o spôsobe vzdelávania, 
požiadavkách na žiaka i jeho hodnotení pri plnení zadaných úloh. Pracovné listy a úlohy boli 
upravené tak, aby zohľadňovali zdravotné znevýhodnenie žiaka. Niektorým bola ponúknutá 
i pomoc špeciálneho pedagóga a možnosť spolupráce s asistentom učiteľa, ktorú využilo 
niekoľko žiakov. 

Vzájomná spolupráca 

Počas mimoriadnej situácie triedne pani učiteľky aktívne spolupracovali s asistentkami učiteľa, 
školskou psychologičkou ale aj s pani vychovávateľkami, komunikovali spolu navzájom, radili 
si, vymieňali skúsenosti. 

Veľmi neoceniteľnú pomoc poskytla aj špeciálna pedagogička Mgr. Piklová, ktorá nielen 
dištančne pomáhala žiakom s IVVP, ale niektorých žiakov aj individuálne doučovala. 

Spôsob hodnotenia žiakov 

Hodnotenie žiakov bolo hlavne slovné, zamerané na pochvalu, povzbudenie žiakov, ocenenie 
ich snahy a zodpovednosti. Vyučujúce zohľadňovali individuálne osobitosti (vek, pracovné 
tempo, zdravotné znevýhodnenie) ale i domáce prostredie a technické možnosti a podmienky 
žiakov. K jednotlivým vypracovaným úlohám pani učiteľky uvádzali podrobné ústne alebo 
písomné komentáre, v ktorých vyzdvihli výbornú úroveň práce žiaka ale aj upozornili na 
prípadné drobné chyby a ukázali cestu k zlepšeniu výsledkov. V prípade niektorých testov bolo 
hodnotenie percentuálne, bodové alebo len vyčíslený počet chýb. Klasifikácia známkou slúžila 
ako ocenenie práce stupňom výborný. 
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Sebahodnotenie – žiaci mali priestor k sebahodnoteniu pri riešení zadávaných úloh – vyučujúci 
im adresovali kontrolné otázky zamerané na spätnú väzbu týkajúce sa pochopenia a zvládnutia 
učiva ale i vlastných pocitov. Zároveň získavali spätnú väzbu od žiakov i rodičov 
prostredníctvom rozhovorov, elektronickej i telefonickej komunikácie.  

Záverečné hodnotenie bolo na základe schválenia pedagogickou radou realizované v 1. 
ročníku slovne a v 2. – 4. ročníku kombinované: klasifikovaním známkou z hlavných predmetov 
a slovne z výchovných predmetov, pričom boli zohľadnené i tieto kritériá: 

• polročná známka; 
• klasifikácia do 12. 3. 2020; 
• práca i snaha žiaka počas dištančného vzdelávania; 
• komunikácia s vyučujúcimi. 

Vyučujúci získavali podklady k hodnoteniu priebežne. Tvorili ich portfóliá žiackych prác 
(riešenia úloh, pracovné listy, projekty, praktické práce), pohovory so žiakmi, konzultácie 
s rodičmi, pričom bolo potrebné opäť prihliadať na individuálne podmienky každého žiaka. 
Všetci žiaci prospeli. 

2.2 Metodické združenie ŠKD 

13. marca. 2020 bolo vyučovanie prerušené na základe Rozhodnutia primátora mesta Banská 
Bystrica. 16. 03. 2020 na základe Rozhodnutia MŠVV a V SR zo dňa 26. 03. 2020 a Usmernenia 
MŠVVaŠ SR zo dňa 12. 03. 2020 sa dňom 16. 03. 2020 prerušilo vyučovanie až do odvolania. 
Od 16. 03. 2020 nastala práca z domu, prostredníctvom IKT, čo bolo pre nás nepreskúmanou 
novinkou. Všetky vychovávateľky sa ocitli, tak ako mnohí ďalší v situácii, na ktorú sme neboli 
pripravení. Pre každého to znamenalo rýchlo sa zorientovať v novej situácii, nielen v sociálnej 
rovine, ale i v metodickej. Napriek tomu vychovávateľky svoje skúsenosti a profesijné 
kompetencie s entuziazmom, chuťou a elánom pretavovali do nových podmienok tak, aby boli 
aktivity nápomocné deťom a ich rodičom. 

Počas prerušeného školského vyučovania výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá tvorí náš 
Výchovný program Mladý rytier 21. storočia, vykonávali aj mimo obvyklého miesta výkonu 
práce formou tzv. Home-office.  

Cieľom práce vychovávateľky formou home-office bolo pomôcť deťom a rodičom pri zvládaní 
množstva voľného času, ktorý museli tráviť v domácom prostredí rôznymi ponúkanými 
inšpiratívnymi aktivitami. Snažili sa neprerušiť kontakt s deťmi a naďalej plniť výchovný 
program. Držali sa tradičných prierezových tém (Deň vody, Mesiac bezpečnosti na cestách, 
Veľká noc a jej tradície, Apríl – mesiac lesov, Deň Zeme, triedenie odpadu, ochrana prírody, 
zvieratá v lese, Deň matiek). Tvorili pre deti k daným témam pracovné listy, omaľovánky, 
tajničky, zábavné osem smerovky, vyhľadávali rôzne vhodné prezentácie, posielali námety na 
výtvarnú aj pracovno-technickú záujmovú činnosť z rôznych dostupných zdrojov a serverov, 
najviac sme využívali portál Pinterest. Pri vyberaní týchto úloh čerpali aj z detských časopisov 
(Adamko, Vrabček, Fifík a i.) Na základe požiadaviek triednych učiteľov vyhľadávali úlohy 
súvisiace s preberaným učivom a spolu s úlohami na voľný čas ich posielali deťom v spolupráci 
s triednymi učiteľkami prostredníctvom Edupage. Najčastejšie využívali virtuálnu knižnicu, ale 
aj iné internetové stránky. Pracovné listy v školskom klube detí nie sú totožné s pracovnými 
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listami z vyučovania. Sú zábavnejšie, rôznorodejšie, ale upevňujú preberané učivo alebo 
súvisia s plnením výchovného programu. Vychovávateľky od 1. apríla 2020 tvorili tzv. balík 
úloh na voľný čas a okrem triednej učiteľky a detí ho posielali aj vedúcej výchovy, aby bola 
zabezpečená spätná kontrola odvedenej výchovno-vzdelávacej práce. 

Všetky vychovávateľky sa venovali samoštúdiu nových vzdelávacích portálov, nových 

manuálov, právnych predpisov, odporúčaní a usmernení MŠVV a V SR. 

Po obnovení vyučovania a činnosti v školskom klube detí 1. júna 2020 pokračovali v plnení 
výchovného programu. Okrem zaužívaných tém do výchovno-vzdelávacej činnosti zahrnuli 
ďalšie aktuálne témy: 

• veľkú pozornosť venovali novému vírusu, ktorý pandémiu spôsobil; 
• hygienickým návykom, zásadám bezpečnosti a ochrane zdravia; 
• najrozsiahlejšou novou témou v činnosti ŠKD v mesiaci jún bol tematický celok pod 

názvom Dovolenka na Slovensku, ktorým sa regionálnej výchove venovali viac ako 
pôvodne plánovali; 

• v ňom sa venovali rôznym zaujímavým mestám, miestam, hradom, atrakciám, ktoré by 
bolo vhodné navštíviť v najbližšom dovolenkovom období. Najviac sa venovali hradom 
a kaštieľom na Slovensku, nakoľko je to súčasťou Výchovného programu Mladý rytier 
21. storočia. Okrem histórie hradov vyhľadávali rôzne informácie a povesti súvisiace 
s hradmi, ktorým sa venovali. Môžeme skonštatovať, že deti prejavili ďaleko väčší 
záujem o poznávanie Slovenska ako sa očakávalo. Vytýčený cieľ - poznávať Slovensko 
bol úspešne splnený. 

Nepodarili sa zorganizovať podujatia, ktoré sú pre deti tie najatraktívnejšie: Historickú noc 
v ŠKD, na ktorej bývajú deti pasované do vyššieho rytierskeho stavu, Raňajky pre mamičku, 
Olovrant s oteckom. 

2.3 Predmetová komisia spoločenskovedné predmety 

A) Úpravy a realizácia ŠKVP.  

Počas mimoriadnej situácie prebiehala výučba formou dištančného vzdelávania. Školský 
vzdelávací program sa vyučujúcim podarilo realizovať v niektorých predmetoch len čiastočne. 
Vyučujúci sa sústredili na opakovanie a prehlbovanie učiva. Neprebraté učivo bude nutné 
presunúť a dobrať v budúcom školskom roku.  

Slovenský jazyk a literatúra 

V predmete SJL sa vyskytlo dôležité učivo, ktoré nebolo možné zvládnuť dištančnou formou 
a kvôli nadväznosti, bude nutné sa v budúcom školskom roku k nemu vrátiť. Táto skutočnosť 
bude vyžadovať na 1. spoločnom stretnutí PK v auguste spoločnú dohodu na úprave učebných 
osnov.  
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Gramatická zložka SJL bola precvičovaná väčšinou pomocou pracovných listov, cvičení 
v pracovnom zošite, testovacích úloh, online cvičení a testov s následnou kontrolou a spätnou 
väzbou od vyučujúceho.  

Pri čítaní s porozumením sa vyučujúci zamerali hlavne na prácu s jednoduchým a krátkym 
textom, na testy s úlohami na čitateľskú gramotnosť. 

Dejepis a občianska náuka 

DEJ  

Učivo 5., 6., 7. ročníka sa v školskom roku 2019/2020 prešlo celé, podľa TVVP. 

V 8. ročníku sa v šk. roku 2019/2020 neprebral tematický celok – 1. svetová vojna – presúva 
sa do 9. ročníka. 

V 9. ročníku sa ŠKVP splnil. 

 
OBN  

TVVP sa splnili, všetky učivá sa prebrali. 

Počas mimoriadnej situácie sa pracovalo s učebnicou, PL, audiovizuálnymi pomôckami 
(animované filmy, náučné videá...). Postupovalo sa pomaly, aby si deti nové poznatky stihli 
utvrdiť. Zvyčajne po novom učive nasledovalo opakovanie.  

Cvičenia, úlohy, zadania žiaci posielali na kontrolu a to už bola komunikácia individuálna, 
každému sa zadania opravili a vysvetlili, kde robili chyby.  

Bohužiaľ boli aj žiaci, ktorí neposkytli počas mimoriadnej situácie žiadnu alebo len minimálnu 
spätnú väzbu, napriek viacerým výzvam. 

Všetci žiaci vo vyučovacích predmetoch prospeli. 

Spolupracovalo sa so špeciálnou pedagogičkou, ktorej sa posielali zadania pre žiakov so ŠVVP. 
Špeciálna pedagogička komunikovala zároveň aj s rodičmi žiakov.  

Každá odovzdaná úloha bola ohodnotená, komentovaná. V prípade, že žiak bol 
počas mimoriadnej situácie aktívny, úlohy odovzdával načas, komunikoval, pridržiavalo sa 
polročnej známky, u tých, ktorí sa nijako do vyučovacieho procesu majú známku zhoršenú.  

B) Ciele, metódy a formy výučby 

Vyučujúci sa počas dištančného vzdelávania sústredili na plnenie nasledovných cieľov: 

• Prehlbovať u žiakov záujem o učenie sa, motivovať ich prostredníctvom zmysluplných, 
zaujímavých a veku primeraných aktivít.  

• Rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie – počúvanie a čítanie s porozumením, písomný 
a ústny prejav tak, aby dokázali komunikovať v každodenných, praktických situáciách. 
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• Precvičovanie učiva formou testov, prezentácií. 

Vyučujúci komunikovali so žiakmi prostredníctvom Edupage, niektorí žiaci komunikovali 
formou mailu. V niekoľkých prípadoch bol za prísnych hygienických opatrení nutný priamy 
kontakt so žiakom či rodičom, keďže žiaci nemali možnosť vzdelávania pomocou IKT. Vyučujúci 
týmto žiakom pripravovali pracovné listy a úlohy, ktoré si žiaci priamo vyzdvihli a vypracované 
opäť odovzdali na kontrolu vyučujúcim – hlavne integrovaní žiaci za výraznej pomoci asistenta 
a špeciálnej pedagogičky. Boli realizované aj online hodiny cez program ZOOM. 

C) Hodnotenie a sebahodnotenie žiakov počas dištančného vzdelávania 

Priebežné hodnotenie malo charakter konštruktívnej spätnej väzby. Vyučujúci sa snažili 
pomenovať chyby, naviesť žiaka na spôsob, ako ich odstrániť. Pedagógovia hodnotili žiakov vo 
väčšej miere pozitívne, s cieľom motivovať ich k práci a učeniu sa, pričom bolo nutné 
zohľadňovať individuálne osobitosti (vek, pracovné tempo, zdravotné znevýhodnenie), ale 
i domáce prostredie a technické možnosti a podmienky. Vyučujúci využívali pri hodnotení 
rôzne formy – slovné hodnotenie, bodové, percentuálne, dominovala však pochvala 
a povzbudenie. S hodnotením boli vždy zároveň oboznámení aj zákonní zástupcovia žiaka.  

Záverečné hodnotenie bolo na základe schválenia pedagogickou radou realizované 
klasifikovaním známkou, pričom boli zohľadnené i tieto kritériá: 

• polročná známka; 

• klasifikácia do 12. 3. 2020; 

• práca i snaha žiaka počas dištančného vzdelávania; 

• komunikácia s vyučujúcimi. 

Vyučujúci získavali podklady k hodnoteniu priebežne. Tvorili ich portfóliá žiackych prác 
(riešenia úloh, pracovné listy, projekty, praktické práce), pohovory so žiakmi, konzultácie 
s rodičmi, pričom bolo potrebné opäť prihliadať na individuálne podmienky každého žiaka. 

Sebahodnotenie – žiaci mali priestor k sebahodnoteniu pri riešení zadávaných úloh. Zároveň 
získavali spätnú väzbu od žiakov i rodičov prostredníctvom rozhovorov, elektronickej 
i telefonickej komunikácie.  

D) Spolupráca s odbornými zamestnancami, triednymi učiteľmi, asistentmi učiteľa 

Keďže spolupráca s niektorými žiakmi a rodičmi nebola zo začiatku ideálna a v niektorých 
prípadoch dokonca chýbal akýkoľvek kontakt, bola vo viacerých prípadoch potrebná pomoc 
triednych učiteľov, ale i odborných zamestnancov školy. Triedni učitelia komunikovali so 
zákonnými zástupcami i žiakmi, sprostredkovane riešili problémy s dištančným vzdelávaním, 
pasivitu žiakov, nedostatočnú komunikáciu s vyučujúcimi jednotlivých predmetov. Asistenti 
učiteľa pomáhali vyučujúcim s prípravou a distribúciou pomôcok pre žiakov, s prípravou 
pracovných listov. Špeciálna pedagogička riešila aj na podnet vyučujúcich vzdelávacie 
problémy žiakov. Školská psychologička priebežne oslovovala žiakov prostredníctvom 
Edupage, snažila sa aspoň v malej miere usmerňovať žiakov, radiť im v prípade problémov 
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s učením či inou psychickou záťažou. Výchovný poradca reagoval rovnako na podnety 
vyučujúcich a priebežne komunikoval s rodičmi pasívnych žiakov. 

 E) Vzdelávanie začlenených žiakov 

Vyučujúci pracovali so začlenenými žiakmi individuálne, brali do úvahy psychickú i fyzickú 
záťaž na týchto žiakov. Zákonní zástupcovia boli informovaní o spôsobe vzdelávania, 
požiadavkách na žiaka i jeho hodnotení pri plnení zadaných úloh. Niektorým bola ponúknutá 
i pomoc špeciálneho pedagóga a možnosť spolupráce s asistentom učiteľa, ktorú využilo 
niekoľko žiakov. 

2.4 Predmetová komisia cudzích jazykov 

A) Úpravy a realizácia ŠKVP  

Počas mimoriadnej situácie prebiehala výučba cudzích jazykov formou dištančného 
vzdelávania. Školský vzdelávací program sa vyučujúcim podarilo realizovať len čiastočne. 
V primárnom vzdelávaní sa vyučujúci sústredili na opakovanie a prehlbovanie učiva, keďže 
kľúčovou jazykovou kompetenciou je komunikácia, ale dôležitý v nižších ročníkoch je aj 
posluch a nácvik správnej výslovnosti. Chýbal taktiež kontakt so spolužiakmi, keďže si žiaci na 
vyučovaní vzájomne pomáhali, podporovali sa. Neprebraté učivo bude nutné presunúť 
a dobrať v budúcom školskom roku. Vo výučbe 1. a 2. cudzieho jazyka na 2. stupni taktiež 
nebolo možné v plnej miere rozvíjať komunikačnú zložku jazyka. V každom ročníku sa vyskytlo 
dôležité učivo, ktoré nebolo možné zvládnuť dištančnou formou a kvôli nadväznosti bude 
nutné sa v budúcom školskom roku k nemu vrátiť. Táto skutočnosť bude vyžadovať na 1. 
spoločnom stretnutí PK v auguste spoločnú dohodu na úprave učebných osnov.  

B) Ciele, metódy a formy výučby 

Vyučujúci CJ sa počas dištančného vzdelávania sústredili na plnenie nasledovných cieľov: 

• Prehlbovať u žiakov záujem o učenie sa cudzích jazykov, motivovať ich 
prostredníctvom zmysluplných, zaujímavých a veku primeraných aktivít  

• Rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie - počúvanie a čítanie s porozumením, písomný 
a ústny prejav tak, aby dokázali komunikovať v každodenných, praktických situáciách 
na príslušnej komunikačnej úrovni - v 1. cudzom jazyku je to úroveň A1, A2, v 2. 
cudzom jazyku úroveň A1. 

Vyučujúci komunikovali so žiakmi prostredníctvom Edupage, približne 10 % žiakov si vyžiadalo 
mailovú komunikáciu. V niekoľkých prípadoch bol za prísnych hygienických opatrení nutný 
priamy kontakt so žiakom či rodičom, keďže žiaci nemali možnosť vzdelávania pomocou IKT. 
Vyučujúci týmto žiakom pripravovali pracovné listy a úlohy, ktoré si žiaci priamo vyzdvihli 
a vypracované opäť odovzdali na kontrolu vyučujúcim. Jeden vyučujúci realizoval aj online 
hodiny angličtiny cez program ZOOM, čo veľmi pomohlo žiakom pri pochopení náročnejšieho 
učiva.  
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Gramatická zložka jazyka bola precvičovaná väčšinou pomocou pracovných listov, cvičení 
v pracovnom zošite, testovacích úloh na CD k učebnici a pracovnému zošitu i online cvičení na 
rôznych jazykových webových stránkach s následnou kontrolou a spätnou väzbou od 
vyučujúceho.  

Pri čítaní s porozumením sa vyučujúci zamerali hlavne pri začiatočníkoch na prácu 
s jednoduchým a krátkym textom, pri mladších žiakoch doplnených aj obrázkovým 
materiálom vedúcim k pochopeniu hlavnej myšlienky. Pri starších pokročilých žiakoch boli 
zaraďované texty obsahujúce frekventovanú slovnú zásobu, kde žiaci mali za úlohu vyhľadať 
a pochopiť konkrétne informácie. Odporúčaná bola i práca s časopisom a cudzojazyčnou 
knihou.  

Texty na počúvanie s porozumením smerovali u mladších žiakov k pochopeniu jednoduchých 
pokynov a viet týkajúcich sa samotných žiakov a ich záujmov. Žiaci sledovali aj animované 
rozprávky v anglickej a následne v slovenskej zvukovej verzii. Pri starších žiakoch vyučujúci 
zaraďovali aj piesne, zvukové nahrávky s úryvkami textov. V nemeckom jazyku bola výhodou 
výborne koncipovaná učebnica s audio nahrávkami cvičení, textov, slovnej zásoby, čo 
umožňovalo žiakom rozvíjať túto zložku jazyka aj v domácom prostredí.  

Písomný prejav bol rozvíjaný pri mladších žiakoch formou jednoduchých otázok a odpovedí – 
predstaviť sa, opísať obrázok, napísať čo má rád, vyjadriť názor. Pri starších žiakoch sa 
vyučujúci zamerali hlavne na tvorivé písanie – napísať o sebe, o svojej rodine, záujmoch, 
plánoch do budúcnosti, krátke projektové úlohy k rôznym témam. 

Komunikácia a ústny prejav boli rozvíjané v najmenšej miere, len prostredníctvom ostatných 
zložiek komunikácie, keďže niektorí rodičia neovládajú cudzí jazyk, nebolo možné takéto úlohy 
žiakom vzdelávajúcim sa v domácom prostredí zadávať.  

C) Hodnotenie a sebahodnotenie žiakov počas dištančného vzdelávania 

Priebežné hodnotenie malo charakter konštruktívnej spätnej väzby. Vyučujúci sa snažili 
pomenovať chyby, naviesť žiaka na spôsob, ako ich odstrániť. Pedagógovia hodnotili žiakov vo 
väčšej miere pozitívne, s cieľom motivovať ich k práci a učeniu sa cudzieho jazyka, pričom bolo 
nutné zohľadňovať individuálne osobitosti (vek, pracovné tempo, zdravotné znevýhodnenie), 
ale i domáce prostredie a technické možnosti a podmienky. Vyučujúci využívali pri hodnotení 
rôzne formy - slovné hodnotenie, bodové, percentuálne, dominovala však pochvala 
a povzbudenie. S hodnotením boli vždy zároveň oboznámení aj zákonní zástupcovia žiaka.  

Záverečné hodnotenie bolo na základe schválenia pedagogickou radou realizované 
klasifikovaním známkou, pričom boli zohľadnené i tieto kritériá: 

• polročná známka; 

• klasifikácia do 12. 3. 2020; 

• práca i snaha žiaka počas dištančného vzdelávania; 

• komunikácia s vyučujúcimi. 

Vyučujúci získavali podklady k hodnoteniu priebežne. Tvorili ich portfóliá žiackych prác 
(riešenia úloh, pracovné listy, projekty, praktické práce), pohovory so žiakmi, konzultácie 
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s rodičmi, pričom bolo potrebné opäť prihliadať na individuálne podmienky každého žiaka. 
Všetci žiaci z cudzieho jazyka prospeli.  

Sebahodnotenie – žiaci mali priestor k sebahodnoteniu pri riešení zadávaných úloh – 
vyučujúci im adresovali kontrolné otázky zamerané na spätnú väzbu týkajúce sa pochopenia 
a zvládnutia učiva, ale i vlastných pocitov. Zároveň získavali spätnú väzbu od žiakov i rodičov 
prostredníctvom rozhovorov, elektronickej i telefonickej komunikácie. 

D) Spolupráca s odbornými zamestnancami, triednymi učiteľmi, asistentmi učiteľa 

Keďže spolupráca s niektorými žiakmi a rodičmi nebola zo začiatku ideálna a v niektorých 
prípadoch dokonca chýbal akýkoľvek kontakt, bola vo viacerých prípadoch potrebná pomoc 
triednych učiteľov, ale i odborných zamestnancov školy. Triedni učitelia komunikovali so 
zákonnými zástupcami i žiakmi, sprostredkovane riešili problémy s dištančným vzdelávaním, 
pasivitu žiakov, nedostatočnú komunikáciu s vyučujúcimi jednotlivých predmetov. Asistenti 
učiteľa pomáhali vyučujúcim s prípravou a distribúciou pomôcok pre žiakov, s prípravou 
pracovných listov. Špeciálny pedagóg riešil aj na podnet vyučujúcich vzdelávacie problémy 
žiakov. Školský psychológ priebežne oslovoval žiakov prostredníctvom Edupage, snažil sa 
aspoň v malej miere usmerňovať žiakov, radiť im v prípade problémov s učením či inou 
psychickou záťažou. Výchovný poradca reagoval rovnako na podnety vyučujúcich a priebežne 
komunikoval s rodičmi pasívnych žiakov. V rámci adaptačného programu spolupracoval 
a konzultoval svoje postupy začínajúci učiteľ Mgr. Kurtulík so svojou uvádzajúcou učiteľkou 
PaedDr. Beátou Malachovou. 

E) Vzdelávanie začlenených žiakov 

Vyučujúci CJ pracovali so začlenenými žiakmi individuálne, brali do úvahy psychickú i fyzickú 
záťaž na týchto žiakov. Zákonní zástupcovia boli informovaní o spôsobe vzdelávania, 
požiadavkách na žiaka i jeho hodnotení pri plnení zadaných úloh. V značnej miere využívali aj 
náhradný kontakt s jazykom - filmy, PC hry, piesne. Pracovné listy a úlohy boli upravené tak, 
aby zohľadňovali zdravotné znevýhodnenie žiaka. Niektorým bola ponúknutá i pomoc 
špeciálneho pedagóga a možnosť spolupráce s asistentom učiteľa, ktorú využilo niekoľko 
žiakov. Požiadavky rodičov týchto žiakov boli konzultované so špeciálnym pedagógom (napr. 
na žiadosť zákonného zástupcu bol žiak neklasifikovaný z RUJ oslobodený od vzdelávania 
z tohto predmetu počas mimoriadnej situácie).  

2.5 Predmetová komisia prírodovedných predmetov 

A) Úpravy a realizácia ŠKVP. 

Výučba prírodovedných predmetov počas mimoriadnej situácie prebiehala formou 
dištančného vzdelávania.  

Školský vzdelávací program vyučujúci neupravovali, len sa zamerali na základné učivo 
v jednotlivých tematických celkoch, sústredili sa na opakovanie a prehlbovanie učiva, 
prihliadajúc na vedomostnú úroveň, schopnosti a zručnosti jednotlivých tried a žiakov.  



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2019/2020, ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica 

74 
 

V každom ročníku hlavne v matematike, fyzike, v chémii sa vyskytlo učivo, ktoré nebolo možné 
zvládnuť dištančnou formou kvôli náročnosti, názornosti výkladu, praktickým ukážkam, 
pokusom a bolo nutné ho presunúť a v budúcom školskom roku sa k nemu vrátiť, v mesiacoch 
určených v TVVP na opakovanie a utvrdzovanie učiva z predchádzajúceho ročníka.  

B) Ciele, metódy a formy výučby 

Počas dištančného vzdelávania sa vyučujúci sústredili na plnenie nasledovných cieľov: 

• vhodnou motiváciou, výberom rôznych zaujímavých, zábavných úloh, aktivít, 
prezentácií a videí, vzbudzovať a prehlbovať u žiakov záujem o učenie sa 
prírodovedných predmetov, 

• rozvíjať u žiakov kľúčové kompetencie - schopnosť riešiť úlohy a prezentovať 
informácie samostatne, ale aj v skupine, schopnosť žiaka posudzovať a uplatňovať 
poznatky a zručnosti pri riešení teoretických a praktických úloh, logickosť, 
samostatnosť a tvorivosť myslenia,  

• schopnosť vyhľadávať informácie z digitálnych zdrojov, ich spracovanie a primeranú 
prezentáciu, v prípade potreby prostriedkami informačných a komunikačných 
technológií.  

Vyučujúci väčšinou komunikovali so žiakmi v prostredí Edupage, cez mailové schránky, 
Messenger. Niektorí žiaci nemali podmienky na vzdelávanie prostredníctvom IKT. 

V takýchto prípadoch žiakom vyučujúci pripravovali pracovné listy a úlohy, ktoré si žiaci 
vyzdvihli a vypracované opäť odovzdali na kontrolu vyučujúcim za dodržiavania prísnych 
hygienických opatrení. Jedna vyučujúca 2-krát týždenne realizovala hodiny matematiky v 7. 
a 9. ročníku on-line cez meet.websupport.sk, po skupinkách, čo veľmi pomohlo slabším 
žiakom pri pochopení náročnejšieho učiva.  

Metódy práce so žiakmi:  

• výklad nového učiva prostredníctvom videí, prezentácií, vzorových riešení, 
• samoštúdium učiva prostredníctvom učebnice, pracovných listov, metodických listov, 

ktoré pripravilo a odporučilo MŠ na stránke statpedu.sk, 
• overovanie vedomostí prostredníctvom on-line testov cez Edupage,  
• využitie interaktívnych učebníc Taktik, práca so stránkou AlfBook – opakovanie učiva,  
• práca s internetovými stránkami napr.: 

https://monitor9.zones.sk/testy-testovanie9/ 
http://www.goblmat.eu/ 
www.zborovna.sk 
https://www.hackmath.net/sk  

• názorno-demonštračne metódy (videa, schémy, obrázky, prezentácie), 
• praktické metódy, domáce pokusy, 
• problémový výklad, 
• heuristická metóda, 
• aplikačne metódy (význam učiva pre prax), 
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• žiaci používali autodidaktické metódy, 
• hra ako vyučovacia metóda - matematické rozprávky, 
• metódy hodnotenia a sebahodnotenia. 

C) Hodnotenie a sebahodnotenie žiakov počas dištančného vzdelávania 

Priebežné hodnotenie - malo charakter konštruktívnej spätnej väzby.  

Vyučujúci sa vhodnými komentármi, snažili pomenovať chyby v riešení úloh, naviesť žiaka na 
spôsob, ako ich odstrániť. Hodnotenie žiakov bolo vo väčšej miere pozitívne, s cieľom 
motivovať k práci a učeniu sa v danom predmete, s prihliadnutím na individuálne osobitosti 
(vek, pracovné tempo, zdravotné znevýhodnenie), ale aj domáce prostredie a technické 
možnosti a podmienky žiakov. 

Vyučujúci využívali pri hodnotení rôzne formy – slovné hodnotenie, bodové, percentuálne 
a pochvala a povzbudenie. S hodnotením a prácou žiakov boli vždy zároveň oboznámení aj 
zákonní zástupcovia žiaka.  

Záverečné hodnotenie bolo na základe schválenia pedagogickou radou realizované 
klasifikovaním známkou a s prihliadnutím na nasledujúce kritéria: 

• polročná známka, 
• klasifikácia do 12. 3. 2020, 
• systematická práca a snaha žiaka počas dištančného vzdelávania, 
• komunikácia s vyučujúcimi. 

Podklady k hodnoteniu tvorili portfóliá žiackych prác – riešenia úloh, vypracované a prefotené 
pracovné listy, strany pracovných zošitov, testy, domáce úlohy, projekty, praktické práce, 
komunikácia so žiakmi a s rodičmi – tvorené priebežne, s prihliadnutím na individuálne 
schopnosti, možnosti a podmienky každého žiaka.  

Sebahodnotenie – žiaci mali priestor k sebahodnoteniu pri riešení zadávaných úloh – 
komentármi a odporúčaním vyučujúcich, zameranými na spätnú väzbu týkajúcu sa 
pochopenia a zvládnutia učiva. Vyučujúci získavali spätnú väzbu od žiakov ale aj od rodičov 
prostredníctvom elektronickej i telefonickej komunikácie.  

D) Spolupráca s odbornými zamestnancami, triednymi učiteľmi, asistentmi učiteľa 

Vo viacerých prípadoch nebola zo začiatku spolupráca s niektorými žiakmi a rodičmi ideálna. 
V niektorých prípadoch dokonca chýbal akýkoľvek kontakt na žiaka, a preto bola potrebná 
pomoc triednych učiteľov, ako aj odborných zamestnancov školy.  

Triedni učitelia komunikovali so zákonnými zástupcami aj so žiakmi, sprostredkovane riešili 
problémy v rámci dištančného vzdelávania, pasivitu žiakov, ako aj nedostatočnú komunikáciu 
s vyučujúcimi jednotlivých predmetov. Vyučujúcim pri vyučovaní intenzívne pomáhali 
asistenti učiteľa a to s prípravou a distribúciou pomôcok pre žiakov, s prípravou pracovných 
listov, či s riešením zadaných úloh aj v prostredí školy, dodržaním prísnych hygienických 
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podmienok. Špeciálna pedagogička riešila na podnet vyučujúcich vzdelávacie problémy žiakov 
a školská psychologička prostredníctvom Edupage usmerňovala žiakov v prípade problémov 
s učením či inou psychickou záťažou spôsobenou mimoriadnou situáciu na Slovensku aj 
v celom svete.  

E) Vzdelávanie začlenených žiakov 

Vyučujúci pracovali so začlenenými žiakmi individuálne, brali do úvahy psychickú i fyzickú 
záťaž na týchto žiakov, aj ich schopnosti a podmienky domáceho prostredia, keďže títo žiaci 
nedokážu samostatne, bez pomoci a redukcii obsahu učiva pracovať. Potrebujú individuálne 
vysvetlenie, podrobný rozbor úlohy, názorný návod k riešeniu, vypracovanie vhodných 
pomôcok a vzorové riešené úlohy. Zákonní zástupcovia začlenených žiakov boli informovaní 
o spôsobe vzdelávania, požiadavkách na žiaka i jeho hodnotení pri plnení zadaných úloh.  

Pracovné listy a úlohy mali upravené tak, aby zohľadňovali ich zdravotné znevýhodnenie – 
riešili len úlohy základného učiva. Spoluprácu s asistentom učiteľa a so špeciálnou 
pedagogičkou využilo niekoľko žiakov. Ostatným vo veľkej miere pomáhali rodičia, ktorým 
patrí vďaka za spoluprácu s vyučujúcimi.  

2.6 Predmetová komisia výchov a špeciálna trieda 

A) Úprava ŠVVP počas mimoriadnej situácie 

Hodnotenie žiakov so ŠVVP zohľadňuje možný vplyv zdravotného znevýhodnenia na výkon 
žiaka vo výchovných predmetoch.  

• Hodnotiť žiaka za zlepšenie a individuálny pokrok, 
• Orientovať sa na originalitu a kreativitu, snahu, 
• Zopakovať pokyny a rozdeliť ich do postupných krokov, 
• Opýtať sa či žiak porozumel, priebežne porozumenie kontrolovať, 
• Úlohy prípadne zjednodušiť podľa individuálnych schopností žiaka,  
• Hodnotiť proces, nie iba výsledok, 
• Ponechať žiakovi viac času, dať žiakovi príležitosť prácu dodatočne dokončiť,  
• Oceniť snahu žiaka. 
• Keďže počas prerušenia vyučovania sú výchovné predmety iba doplnkové, nechať 

plnenie úloh na báze dobrovoľnosti. 

B) Úprava hodnotenia žiakov 

Hodnotenie žiakov na výchovných predmetoch počas prerušenia vyučovania bolo upravené 
v súlade s dokumentom: Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase 
mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 
2019/2020. 

C) Formy výučby počas mimoriadnej situácie 
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V dôsledku prerušenia vyučovania boli formy komunikácie a aj výučby ponechané na 
jednotlivých pedagógov, ktorí vyučovanie realizovali podľa individuálnych možností žiaka 
i svojich možností (hlavne technických). 

Využívali predovšetkým formy sprostredkovanej komunikácie: 

• Edupage (prezentácie, správy); 
• Mailové správy; 
• Online komunikáciu (ZOOM, Skype); 
• Internetové odkazy (prezentácie, videá). 

D) Metódy práce počas mimoriadnej situácie 

V dôsledku prerušenia vyučovania boli formy komunikácie a aj výučby ponechané na 
jednotlivých pedagógoch, ktorí vyučovanie realizovali podľa individuálnych možností žiaka 
i svojich možností. Sústredili sa na medzipredmetové prepojenia, striedanie rôznorodých 
činností, opakovanie a praktické využívanie poznatkov a zručností. 

THD: 

Zadania prepájané s predmetom matematika. Žiaci rysovali a dbali na úpravu a technickú 
úroveň prác. Vyučujúca žiakom zadala výrobu veľkonočnej ikebany a výrobu darčeka na Deň 
MATIEK. Do aktivity sa zapojilo za 2. stupeň 11 žiakov zo štyroch skupín. 

Vyučujúci posielal pracovné listy a úlohy na vytvorenie výrobkov, ktoré následne odoslali 
odfotené. Pracovali skoro všetci žiaci 
TSV: 

Vyučujúci posielali prezentácie žiakom z TSV, v ktorých spravoval kruhové tréningy na doma 
poprípade na dvore alebo v prírode (podľa možností). Následne im poslal tabuľku, podľa ktorej 
sa otestovali a s odstupom času sa otestovali opakovane. Následne poslali vypracovanú 
tabuľku späť. Zapojilo sa približne 90 % žiakov.  

Posielal žiakom motivačné správy a jednoduché cvičebné plány ako využiť čas karantény na 
cvičenie a šport. Reagovala približne tretina žiakov, buď prostredníctvom správy alebo poslali 
fotku pri vykonávaní športu. 

 
VYV: 

Vyučujúca prepájala doplnkové aktivity z VYV s predmetom slovenský jazyk. Žiakom zadala 
vytvorenie komiksu podľa ich technických zručností a možností (v PC, kreslený na papieri), 
medzipredmetové prepojenie so slohom, zapojilo sa 23 žiakov (5. A, 6. B, 7. A).  

Zadala vytvorenie veľkonočnej dekorácie podľa ich technických zručností a možností, 
(regionálna výchova) žiaci poslali fotku svojho výrobku (zapojilo sa 5 žiakov z 5. A). Zadala 
výrobu pozdravu na Deň Matiek ľubovoľnou technikou, posilnenie rodinných vzťahov v zložitej 
situácii (zapojilo sa 19 žiakov z 5. A triedy).  
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Zadala ilustráciu k textu a úlohám na čítanie s porozumením Ľudojedi, medzipredmetové 
prepojenie so všetkými zložkami predmetu slovenský jazyk (17 žiakov, 5. A).  

Zadala výrobu pozdravu pre RODIČOV ako poďakovanie za pomoc s učením sa doma od detí, 
časť žiakov 5. A pracovala prezenčne (15), časť dištančne (3), medzipredmetové prepojenie so 
slohom opis pracovného postupu.  

Zadala žiakom zrealizovať prípravu jednoduchého sezónneho jedla podľa textu, 
medzipredmetové prepojenie so slohom opis pracovného postupu (3 žiaci, 6. B). Všetky 
uvedené úlohy boli dobrovoľné s dôrazom na praktické využitie zručností žiakov. 

Vyučujúca využívala prvky z výtvarnej výchovy v matematike. Žiaci rysovali obrázky stredovo 
a osovo súmerné a potom ich vyfarbovali. 

Vyučujúca prvky VYV využívala v predmetoch matematika a informatika. Žiakom boli zadané 
výroba pozdravu ku Dňu MATIEK, prípadne darček urobený vlastnoručne, prezentácia 
v PowerPointe – Môj život počas korony. Úlohy boli dobrovoľné.  

ŠTA: 

Využitie foriem a zásad  

Vzhľadom k možnostiam využitia IKT technológií a prostriedkov, ktorá bola odlišná v rodinách 
žiačok ŠTA triedy, sme zhodnotili a počas dištančného vzdelávania v období karantény, 
mimoriadnej situácie využívali najmä individuálny prístup pri zadávaní úloh, vzdelávaní, 
spätnej väzby, v komunikácii. 

Vzdelávanie a komunikácia, kontrolná činnosť prebiehala denne, v spolupráci aj s inými 
vyučujúcimi, podľa možností formou komunikácie cez e-mail, telefonicky a 
prostredníctvom asistentky – osobne, vzhľadom na ich obmedzené možnosti.  

Zapojili sa nám postupne všetci žiaci. Spočiatku však spätná väzba nebola od všetkých žiakov 
dostatočná.  

Prioritný a nutný bol komplexný individuálny prístup. Prispôsobenie sa nielen ročníkom, ale aj 
zohľadnenie tempa, rodinnej situácie, individuálnych špecifík žiakov so ŠVVP: danosti, vývin, 
schopnosti, rozdielnosti aj v samostatnosti a pod.  

Odlišná bola hlavne aj gramotnosť využitia IKT v rodine počas celého dištančného vzdelávania. 

Využitie metód: 

• individuálne; 
• motivácie, fixačné, diagnostické; 
• slovného vysvetlenia, zväčša slovného hodnotenia a spätnej väzby; 
• opakovania, fixácie, precvičovania, upevňovania poznatkov; 
• samostatnej práce žiakov; 
• praktickej činnosti a skúsenosti; 
• využitie IKT prostriedkov, internetu; 
• sebareflexie, sebahodnotenia u žiakov; 
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• pokus;  
• metódy práce s textom a na porozumenie textu; 
• názornosti, s využitím aj internetu; 
• oboznámenie sa s učivom; 
• tvorivá činnosť. 

Výchovy v ŠTA: 

VYV (výtvarná výchova) aj PVC (pracovné vyučovanie): 

Žiaci dostali priemerne z týchto predmetov zadania 1x za týždeň alebo dva – 1 prácu z VYV a 
jednu z PVC. Mali aj na výber z niektorých možností, ktoré boli dané. 

Pracovali na tému:  

1. Veľká noc alebo jarný motív. Vybrali si motív: veľkonočný zajac z toaletnej rolky a jarné kvety 
(z toaletnej rolky a pozdrav). 

2. Deň matiek - výroba srdca alebo pozdravu ku Dňu matiek. 

3. Niektorí boli aj aktívni na vlastnú tému - výrobok. Napr. morské živočíchy, chobotnice 
(maľovanie, lepenie). 

TSV:  

Dostávali zadania na cvičenie podľa videí a piesní. Odporúčal sa k pohybu aj šport a 
prechádzky. 

HUV: 

Z HUV dostávali v rámci možností zadania: spev a počúvanie piesní podľa rôznych žánrov, 
podľa obdobia na tému, podľa ročníkov. Vyššie ročníky mali aj oboznamovanie sa s rôznymi 
témami a žánrami. 

Zmena hodnotenia: 

Každý žiak v ŠTA triede bol klasifikovaný. 

Na základe metodického usmernenia MŠVVaŠ SR zo dňa 15. 6. 2020, kedy bolo zrušené 
hodnotenie podľa stupňov, boli klasifikované známkou všetky ostatné predmety okrem 
výchovných predmetov. Tie sa hodnotili slovom „absolvoval“. 

Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prvý až deviaty ročník 
vo variante A nebude hodnotiť slovne stupňami. 

Žiačky deviateho ročníka získajú primárne vzdelanie aj s doložkou: „Žiak získal primárne 
vzdelanie".  
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E) Formy hodnotenia a sebahodnotenia počas mimoriadnej situácie 

Na výchovných predmetoch neboli žiaci hodnotení. Bol im poslaný iba slovný komentár k 
práci. Dôraz bol na aktivite, procese a tvorbe a nie na výsledku. Aktivity boli doplnkovou 
činnosťou k iným zadaniam z ťažiskových predmetov, boli dobrovoľné (okrem komiksu, ktorý 
je aj témou na slohu). Pedagógovia hodnotili prejavený záujem žiaka a jeho osobnostný vklad, 
prihliadali na individuálne zručnosti, vek a technické možnosti žiakov nakoľko svojich žiakov 
poznajú resp. sa informovali u triednych učiteľov (hlavne ohľadom technických možností 
žiakov). Sebahodnotenie žiakov spočívalo už v zadaní kritérií na prácu, žiak dostal následne 
slovný komentár ku svojej práci a mohol si porovnať s nastavenými kritériami. Hodnotil sa 
hlavne individuálny pokrok každého žiaka a zohľadňovali sa materiálne a technické možnosti 
žiakov. 

Žiaci budú hodnotení podľa usmernení (viď. Hodnotenie), ktoré bolo prerokované na 
Pedagogickej rade dňa 29. mája 2020.  

 

Podľa „Usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov ZŠ 2019/2020 zo dňa 29. 4. 

2020“ sme v období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom 
roku 2019/2020 obsah vzdelávania vymedzili na: 

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, 
obsiahnutých v rámcových učebných plánoch pre základné školy. 

Podľa „Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, 

spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“ zo dňa 20. apríla 
2020 a jeho aktualizácii zo dňa 29. apríla 2020 sa priebežné hodnotenie nerealizovalo formou 
klasifikácie. Prihliadalo sa predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky na 
domácu prípravu. V čase prerušeného vyučovania nebolo možné naplniť ciele predmetov, 
ktoré boli zaradené medzi komplementárne vzdelávacie oblasti (človek a hodnoty, človek 
a svet práce, umenie a kultúra, zdravie a pohyb), a preto sa nehodnotili. O rozhodnutí boli 

informovaní rodičia a zákonní zástupcovia v stanovenom termíne MŠVVaŠ SR. 
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Na základe prerokovania zmeny hodnotenia predmetov na pedagogickej rade zo dňa 29. mája 
2020 a v zmysle „Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej 

situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“ zo dňa 
20. apríla 2020 bola oznámená rodičom a zákonným zástupcom zmena v záverečnom 
hodnotení predmetov. (príloha č. 1) 

3. ŠPECIFICKÁ PODPORA POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE 

Špeciálny pedagóg a školský psychológ 

Od 13. 3. 2020 špeciálna pedagogička priebežne podľa individuálnych potrieb zákonných 
zástupcov riešila v spolupráci s triednymi učiteľmi a učiteľmi jednotlivých predmetov 
dištančné vzdelávanie žiakov s poruchami pozornosti a aktivity, ale aj žiačky bez ŠVVP, ktorá 
je zaradená do diagnostického procesu v centre poradenského zariadenia. Týkalo sa to najmä 
žiakov, ktorých rodičia v dopoludňajších hodinách pracovali, príp. pracovali „z domu“ 
a vypracovaniam zadaných úloh sa mohli venovať až popoludní, kedy únava a nepozornosť u 
týchto žiakov stúpa.  

Z tohto dôvodu sa s učiteľkou dejepisu dohodli na príprave súhrnu učiva z tematického celku 
pre žiaka 8. ročníku, ktoré má ovládať. S učiteľkou geografie a biológie sa dohodli na 
predĺženom čase, ktorý bude mať na vypracovanie zadaných úloh v PZ. S učiteľkou 
matematiky sa dohodli na zohľadňovaní množstva vypracovaných úloh primerane tempu 
žiaka. S učiteľkou ruského jazyka, v ktorom žiak postupuje podľa upravených učebných osnov 
a je z neho slovne hodnotený, sa dohodli počas dištančného vzdelávania na uprednostnení 
vzdelávania sa v profilových predmetoch a z prvého cudzieho jazyka-anglického. (20. 3. 2020 
– 8. 4. 2020, emailová a telefonická komunikácia). 

U žiačky 5. ročníka, ktorá mala ťažkosti spracovať veľké množstvo zadaných domácich úloh sa 
s triednou učiteľkou a učiteľkou slovenského jazyka a literatúry dohodli na vhodnejšej forme 
1 – 2 domácich úlohách zadávaných denne, ktoré by so žiačkou popoludní vypracovali rodičia. 
(23. 3. 2020, telefonická komunikácia)  

Po mailovej komunikácii s triednou učiteľkou 5. ročníka sa telefonicky spojila so zákonnými 
zástupcami žiakov so ŠVVP, ktorí nemali prístup k IT technológiám (zákonný zástupca žiaka mal 
emailovú schránku ale nemal ku nej zabezpečený pravidelný prístup, iba v prípade návštevy 
svojho brata, ktorý mal zavedený internet, zákonní zástupcovia žiačok nemali emailovú 
schránku ani prístup ku aplikácii Edupage z dôvodu používania starších typov mobilných 
telefónov). 

S triednymi učiteľmi a učiteľmi jednotlivých predmetov týchto žiakov sa dohodli na zasielaní 
zadaní emailom školskej špeciálnej pedagogičke a asistentkám učiteľa, ktoré pracovali so 
žiakmi 5. ročníka. Pomoc učiteľom a zákonným zástupcom žiakov so ŠVVP a zo SZP bola 
realizovaná zozbieraním učebných materiálov z jednotlivých predmetov a ich úpravou podľa 
individuálnych potrieb žiakov, prípravou pracovných listov s ich vypracovaním pre kontrolu 
správnosti rodičmi, výrobou kompenzačných pomôcok ku preberanému učivu aj na 
zopakovanie učiva, distribúciou pripravených podkladov a ich následným zberom so 
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skenovaním výstupov a zasielaním učiteľom na kontrolu. (26. 3. – 7. 5. 2020, telefonická 
komunikácia, osobné stretnutia so zákonnými zástupcami za účelom distribúcie pripravených 
podkladov a ich následného zberu za dodržiavania prísnych hygienických opatrení).  

Po kontrole výstupov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky za obdobie 1. 4. – 28. 4. 
2020 konzultovala s učiteľmi žiakov 5. ročníka bez prístupu k IT technológiám a po osobnej 
konzultácii s riaditeľkou školy sa dohodli na individuálnej pomoci školskej špeciálnej 
pedagogičky pri spoločných vypracovaniach zadaní, dovysvetľovaní úloh zo slovenského jazyka 
a literatúry a matematiky so zadávaním malého množstva domácich úloh na utvrdenie 
precvičeného učiva (7. 5.-28. 5. 2020, práca so žiakmi so ŠVVP a zo SZP v škole za dodržiavania 
prísnych hygienických opatrení).  

Asistentka učiteľa, ktorá pracuje v špeciálnej triede, pre žiakov s viacnásobným postihnutím 
v kombinácii s mentálnym postihnutím vzdelávaných v A. variante od 1. 4. do 7. 5. 2020 
poskytovala pomoc žiačkam v ich domácom prostredí s vysvetlením zadaných úloh, kontrolou 
výstupov, vypracovaním pracovných listov, PZ, s overovaním porozumenia nového učiva 
a vypracovaním úloh z učebníc jednotlivých predmetov.  

Po telefonickej konzultácii asistentky učiteľa v špeciálnej triede s triednou učiteľkou špeciálnej 
triedy o prebiehajúcom dištančnom vzdelávaní žiačok 7. a 9. ročníka sa dohodli na zmene 
a presune kontroly výstupov, pomoci pri vypracovaní domácich úloh, pracovných listov, PZ 
a zadaných úloh z učebníc z domáceho prostredia do školy (7. 5. – 28. 5. 2020, práca so žiakmi 
špeciálnej triedy v škole za dodržiavania prísnych hygienických opatrení). Prebiehalo 
pokračovanie individuálnej pomoci žiačke 9. ročníka, ktorá nastúpila do školy až po ďalšom 
uvoľňovaní opatrení, počas ktorého nemuseli žiaci prichádzať do školy v sprievode rodiča. 
Asistentka učiteľa sa 20. 5. 2020 stretla aj so žiačkou 5. ročníka špeciálnej triedy v jej domácom 
prostredí, jej návšteva bola spojená s pomocou pri vypracovaní pracovných listov na 
opakovanie vybraných slov a s kontrolou výstupov. V mesiaci jún pomoc asistentky učiteľa 
spočívala v terénnej práci so žiačkou 7. ročníka.  

Asistentka učiteľa pomáhala žiakom so ŠVVP 7. ročníka online pripojením cez Skype. Jej pomoc 
využívali žiačky najmä v predmete matematika: pri dovysvetľovaní učiva pomeru, postupného 
pomeru a precvičovaní príkladov na výpočet pomeru, postupného pomeru, mierky mapy, 
plánu a pri príprave na testy.  

Po emailovej komunikácii s triednou učiteľkou 8. ročníka a učiteľkou predmetu slovenský jazyk 
a literatúra, ktorá nemala spätnú väzbu z dištančného vzdelávania cez Edupage od žiakov so 
ŠVVP 8. ročníka sa dohodlo telefonicky so zákonnými zástupcami žiakov na pomoci 
s dištančným vzdelávaním zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky. (1. 4. – 5. 6. 
2020, práca so žiakmi so ŠVVP 8. ročníka, osobné stretnutia so žiakom v prípade priaznivého 
počasia za dodržiavania prísnych hygienických opatrení s distribúciou učebných materiálov 
v printovej podobe, neskôr s podporou cez Edupage, pomoc žiakovi pri dištančnom vzdelávaní 
telefonicky, v prípade potreby aj cez Messenger aj s podporou cez Edupage).  

Pomoc žiakom v predmete matematika spočívala v kontrole výstupov, vo vysvetlení učiva 
zaslaného učiteľkou matematiky cez Edupage vo forme prezentácie so vzorovými príkladmi 
a v spoločnom vypracovaní príkladov v PZ. Pomoc žiakom v predmete slovenský jazyk 
a literatúra spočívala v objasnení zadaní, vysvetlení pojmov s pripravenými kompenzačnými 
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pomôckami, v spoločnom riešení zadaných úloh a vypracovaní pracovných listov, v príprave 
na testy a písomné preverovanie vedomostí formou nácviku a súhrnného opakovania, 
výrobou gramatických tabuliek, prehľadov literárnych pojmov.  

Osobnou konzultáciou s triednymi učiteľkami 3. ročníka sa dohodlo na individuálnej pomoci 
žiakom 3. ročníka so slabou spätnou väzbou. Opakovali sa vybrané slová z PZ Kuliferdo – práca 
s textom pre 3. ročník a malú násobilku z PZ Kuliferdo – Násobilka pre žiakov so ŠVVP. Doma 
pracovali s doplňovacími PL na precvičovanie vybraných slov (z PZ Renátkine úlohy – časť: 
Vybrané slová).  

Telefonicky sa spojila so zákonným zástupcom žiaka so ŠVVP zo SZP 3. ročníka a domácou 
návštevou sa poskytla rodine pomoc pri získaní prístupového hesla do Edupage. Rodičia žiaka 
ho do toho času nevyužívali. Od 22. 5. 2020 za dodržiavania prísnych hygienických opatrení sa 
žiakovi v škole poskytovala individuálna pomoc pri opakovaní vybraných slov a násobilky 
formou doplňovacích PL na vybrané slová (z PZ Renátkine úlohy – časť: Vybrané slová) 
a postupným vypracovaním PZ Kuliferdo – Násobilka pre žiakov so ŠVVP, vypracovaním 
PZ Kuliferdo – práca s textom pre 3. ročník: Rozhádané písmená.  

Ostatným žiakom 3. ročníka so ŠVVP sa distribuovali do schránok doplňovacie PL na vybrané 
slová v printovej podobe a prefotené PL z PZ Kuliferdo – Násobilka pre žiakov so ŠVVP. 
Rodičom, ktorí prejavili záujem o distribúciu v elektronickej podobe sa im zaslala emailom 
a cez Edupage.  

Žiakom so ŠVVP a žiakovi so všeobecným intelektovým nadaním 2. ročníka sa zaslal emailom 
PL: Ufík cestovateľ z PZ Kuliferdo – Práca s textom pre 2. ročník. Zákonnému zástupcovi jednej 
žiačky ich distribuovala osobne za dodržiavania prísnych hygienických opatrení a zákonnému 
zástupcovi jedného žiaka ich distribuovala osobne asistentka učiteľa, ktorá ho navštevovala 
v domácom prostredí. Tento žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou pracoval 
s pomocou asistentky učiteľa s PL-Popletené vety, ktoré sú zamerané na precvičovanie 
skladania viet zo slov, vypracovali spolu zadávané úlohy z matematiky a zo slovenského jazyka 
a literatúry. Žiačke s narušenou komunikačnou schopnosťou distribuovala PL zamerané na 
opakovanie tvrdých a mäkkých spoluhlások, ktoré vypracovala s rodičmi. Precvičovali aj tvrdú 
a mäkkú výslovnosť slabík dy-di, ty-ti, ny-ni so záverečným diktátom, ktorý jej nadiktovali 
rodičia. Žiačka precvičovala a utvrdzovala aj písomné sčitovanie a odčitovanie s prechodom 
cez desiatku v číselnom obore do 100. Metodiku počítania predviedla zákonnému zástupcovi 
pri osobnom stretnutí za dodržiavania prísnych hygienických opatrení.  

Po emailovej komunikácii s triednou učiteľkou 1. ročníka sa dohodli na domácej návšteve 
žiačky so ŠVVP s nácvikom techniky čítania a pomocou pri vypracovaní zadaných úloh z čítania, 
písania a matematiky najmä pri nácviku počítania slovných úloh. Pracovali s PL na rozlišovanie 
tvarovo podobných písmen b-d, rodičom žiačky som predviedla a vysvetlila nácvik techniky 
čítania plynulým slabikovaním. Postupne vypracoval PZ Kuliferdo-Práca s textom pre 1. ročník: 
Kefka Efka, niektoré PL z PZ boli zamerané na samostatnú prácu s textom. 

Z matematiky riešili slovné úlohy na sčitovanie a odčitovanie v číselnom obore do 20 
bez prechodu. Čítali knihu Slabikované rozprávky, kde sú slová krátkych rozprávok 
o zvieratkách rozdelené na slabiky.  
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Ostatným žiakom 1. ročníka, s ktorými pracovala v priebehu školského roka do 12. 3. 2020 
poslala emailom zábavné hry na opakovanie čísel, písmen, počítania, pojmov na rozvoj 
priestorovej orientácie, orientácie v čase. Zaslala im hravé PL na opakovanie písmen a PL na 
rozvoj grafomotoriky. Tieto zaslala emailom aj žiačke 2. ročníka špeciálnej triedy. 

Od 18. 3. a 19. 3. 2020 po telefonickej dohode s rodičmi žiakov 2. ročníka pokračovali 
s tréningom oslabenej oblasti pozornosti v domácom prostredí KUPOZ distribúciou 7. a 8. 
lekcie. Jeden žiak tréning predčasne ukončil 9. lekciou. So žiakom od 6. 4. 2020 do 28. 5. 2020 
pracovala asistentka učiteľa v jeho domácom prostredí. Jedna žiačka ho úspešne ukončila 15. 
lekciou dňa 8. 6. 2020. Po návrate žiakov do školy bola ocenená diplomom. 

Pravidelne komunikovala so zákonnými zástupcami žiakov so ŠVVP, informovala sa na 
podmienky dištančného vzdelávania, ponúkala pomoc asistentiek učiteľa, školskej 
psychologičky a školskej špeciálnej pedagogičky. 

Triedni učitelia, učitelia jednotlivých predmetov a asistentky učiteľa pravidelne informovali 
o spätnej väzbe žiakov so ŠVVP. Pokúšali sa opakovane spojiť s tými žiakmi, ktorí posielali 
vypracovania zadávaných úloh nepravidelne alebo ich vôbec neposielali. V prípade dlhšieho 
času bez spätnej väzby žiakov sa emailom, telefonicky alebo cez Edupage skontaktovala 
s rodičmi žiakov. Prípadne im zaslala potrebné učebné podklady, ktoré mohli dodatočne 
vypracovať.  

Školský psychológ 

• Konzultácie so zákonnými zástupcami žiakov on-line, prostredníctvom mailu 
a Edupage počas mimoriadnej situácie. 

• Konzultácie s vyučujúcimi pre žiakov s problémovým správaním, žiakov so ŠVVP. 
• Priebežné individuálne poradenstvo žiakom so ŠVVP podľa potreby. 
• Zverejnenie materiálov na web stránke školy pre rodičov (Ako sa nezblázniť z domácej 

školy, tipy na úpravu harmonogramu, ako sa rozprávať s deťmi o koronavíruse). 
• Sprístupnenie edukačného materiálu „Ja som korona“ rodičom žiakov prvého ročníka 

pre uľahčenie komunikácie s deťmi o koronavíruse. 
• Zdieľanie materiálov rodičom ako motivovať žiaka k učeniu, Komunikácia v kríze, 

Adaptácia na nové podmienky. 
• Upozornenie na zverejnenie webových stránok na podporné stránky a edukačné weby. 

4.  VYHODNOTENIE PLNENIA CIEĽOV ŠKOLY 

V školskom roku 2019/2020 do 12. marca 2020 sme systematicky rozvíjali koncepčný zámer, 
ktorý je definovaný v školskom vzdelávacom programe. Najväčšiu pozornosť sme venovali 
hlavnému strategickému cieľu, aby sa škola stala moderná, tvorivá, kooperujúca a učiaca sa 
výchovno-vzdelávacia inštitúcia. 

Od 13. marca 2020 nastala mimoriadna situácia, v dôsledku ktorej sa prerušilo vyučovanie 
v školách a školských zariadeniach v školskom roku 2019/2020 na základe Rozhodnutia 
primátora mesta Banská Bystrica. 16. marca 2020 na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR podľa 
ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach 
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o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných 
umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách 
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 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 
odvolania. 

Hodnotenie plnenia koncepčného zámeru a cieľov školy sa podarilo naplniť aj napriek 

mimoriadnej situácii, ktorá spôsobila prerušenie výchovy a vzdelávania žiakov v škole. 

Mimoriadne úspešne sa podarilo naplniť cieľ týkajúci sa žiakov so ŠVVP, ktorí rozvíjali svoje 

kompetencie podľa svojich možností za intenzívnej podpory inkluzívneho tímu, výrazne sa 

zlepšila komunikácia s rodičmi alebo zákonnými zástupcami. Splnili sme hlavný strategický 

cieľ, aby sa škola stala moderná, tvorivá, kooperujúca a učiaca sa výchovno-vzdelávacia 

inštitúcia. 

5.  MATERIÁLNE PODMIENKY 

V čase mimoriadnej situácie výchova a vzdelávanie žiakov prebiehalo dištančnou formou. 
Konkrétne formy a metódy uviedli jednotlivé metodické orgány vo svojich vyhodnocovacích 
správach o činnosti metodického orgánu (viď. bod č. 2).  

Zabezpečili sme vzdelávanie žiakov so ŠVVP, pomáhali rodičom a zákonným zástupcom, v ich 
neľahkej situácii. Konkrétne metódy a formy udáva špeciálny pedagóg (viď. bod č. 3). 
Zabezpečili sme distribúciu pracovných listov a doučovanie žiakov, ktorí nemali možnosť 
pripojenia sa na internet asistentmi učiteľa.  

Práca koordinátora informatizácie počas mimoriadnej situácie bola zameraná na údržbu 
školskej techniky a zvyšovanie IT zručností pedagogických pracovníkov. Pandémia Covid-19 
ukázala, že škola nie je najlepšie pripravená na dištančné vyučovanie. Vyučovanie prebiehalo 
väčšinou cez Edupage formou zadaní, cvičení a pod., chýbala online výuka. Zistili sme, že 
plnohodnotné dištančné vzdelávanie vyžaduje viac. Z tohto dôvodu bol v júni 2020 nasadený 
v škole Office 365. Boli zriadené účty pre zamestnancov a od nového školského roka budú 
zriadené účty aj žiakom. Zabezpečíme školenia, ktoré budú zamerané na efektívne vyučovanie 
„na diaľku“, pre prípad, že by sa situácia ohľadom epidémie opäť zhoršila.  

Technické vybavenie školy je v zásade na dobrej úrovni. Niektoré zariadenia sú však morálne 
zastarané a bude treba ich vymeniť za modernejšie.  

Zariadenie školského stravovania nebolo v prevádzke, strava počas mimoriadnej situácie 
nebola podávaná. 

6.  SILNÉ A SLABÉ STRÁNKY 

Silné: 

• kooperujúca a učiaca sa výchovno-vzdelávacia inštitúcia; 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2019/2020, ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica 

86 
 

• flexibilita pedagógov; 
• funkčný inkluzívny tím; 
• ochota pedagógov vzdelávať sa. 

Slabé: 

• zastaraná výpočtová technika; 
• slabé digitálne zručnosti pedagógov. 

7.  ORGANIZÁCIA PRÁCE POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE 

Pedagogickí zamestnanci vyučovali dištančnou formou z domu, resp. zo školy, podľa 
vytvorených podmienok, svojich zručností. Činnosť asistentov učiteľa (AU) zhodnotila 
špeciálna pedagogička v bode 3 – Špecifická podpora počas mimoriadnej situácie. Činnosť 
vychovávateliek počas mimoriadnej situácie zhodnotila vedúca ŠKD v bode 2.2. Organizačné 
pokyny pedagogickí a odborní zamestnanci dostávali prostredníctvom mailových správ, 
telefonicky, osobne na základe dohodnutého stretnutia. 

Nepedagogickí zamestnanci – upratovačky, školník – pracovali na pracovisku podľa pokynov 
riaditeľky školy. Zabezpečovali dezinfekciu priestorov školy, drobné opravy, činnosti 
vyplývajúce z pracovnej zmluvy, úprava prostredia v okolí školy. Zamestnanci školskej jedálne 
v mesiacoch marec - apríl dezinfikovali všetky priestory školského stravovania, v mesiaci máj 
zostali doma, keďže sú financovaní z originálnych kompetencií. 

Podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 22. mája 2020 s účinnosťou od 1. júna 2020 sme obnovili 
školské vyučovanie pre 1.-5. ročník a špeciálnu triedu ZŠ a vydali organizačné pokyny na 
základe rozhodnutia zriaďovateľa ZŠ, hlavného hygienika SR a MŠVVaŠ SR. Účasť žiakov na 
vyučovaní je dobrovoľná. (príloha č. 2) 

1. júna 2020 do školy nastúpilo 139 žiakov z celkového počtu žiakov 190. 

Podľa rozhodnutia MŠVVaŠ SR zo dňa 22. mája 2020 s účinnosťou od 22. júna 2020 sme 
obnovili školské vyučovanie pre 1.-9. ročník a špeciálnu triedu ZŠ a vydali organizačné pokyny 
na základe rozhodnutia zriaďovateľa ZŠ, hlavného hygienika SR a MŠVVaŠ SR. Účasť žiakov na 
vyučovaní je dobrovoľná. (príloha č. 3) 

22.júna 2020 do školy nastúpilo 240 žiakov z celkového počtu žiakov 318. 

V čase mimoriadnej situácie prebiehal zápis žiakov do 1. ročníka. V tomto školskom roku 

rodičia a zákonní zástupcovia vyplňovali elektronicky zápisný lístok. 

8.  NÁMETY A NÁVRHY  

• Na prvom zasadnutí metodických združení prerokovať ŠKVP, urobiť úpravy v 
jednotlivých predmetoch, presunúť neprebrané učivo v dôsledku prerušeného 
vyučovania, alebo zopakovať v budúcom školskom roku 2020/2021.  
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• Na základe koncoročného hodnotenia vyučujúcich je potrebné neustále žiakov 
motivovať k učeniu sa, využívať na vyučovaní aktivizujúce prvky. 

• Realizovať testovania žiakov 5. a 9. ročníka, ktoré pomôže zistiť úroveň získaných 
vedomostí a zručností. 

• Efektívne využívať školskú knižnicu. 
• Vzdelávať sa v oblasti IT, získať zručnosti a dokázať vzdelávať žiakov v prípade 

prerušenia vyučovania aj online formou. 
• Realizovať testovania žiakov 6. a 9. ročníka, ktoré pomôže zistiť úroveň získaných 

vedomostí a zručností, daných Európskym referenčným rámcom pre úroveň A1 a A2 
v anglickom jazyku. 

• Efektívne využívať školskú cudzojazyčnú knižnicu. 
• Lepšie zabezpečiť učiteľov po vedomostnej aj technickej stránke – počítače, tablety, 

programy, efektívne prostredie na výučbu online – Zborovňa, Edupage, Office 365... 
ale ich aj pripraviť, aby získali viac zručností na realizáciu takejto formy výučby. 

• Výmena výpočtovej techniky za novšiu, modernejšiu.  
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9.  ROZHODNUTIE MŠVVaŠ A MESTA BANSKÁ BYSTRICA 

Dňa 28. mája 2020 minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 

245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov v súlade s opatreniami Úradu verejného 

zdravotníctva SR č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020 a č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 s 

účinnosťou od 1. júna 2020 vydal rozhodnutie: 

a) Obnovuje školské vyučovanie, ak tak rozhodne zriaďovateľ,  

1. v materských školách,  

2. v materských školách pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,  

3. v materských školách pri zdravotníckych zariadeniach,  

4. v základných školách na účel výchovy a vzdelávania žiakov nultého ročníka a 

prvého až piateho ročníka a na účel konania komisionálnych skúšok a jazykových 

skúšok,  

5. v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

na účel výchovy a vzdelávania žiakov všetkých ročníkov,  

6. v základných školách pri zdravotníckych zariadeniach na účel výchovy a 

vzdelávania žiakov všetkých ročníkov,  

7. v základných umeleckých školách na účel individuálneho vyučovania s jedným 

žiakom.  

b) Obnovuje školské vyučovanie v stredných školách na účel konania komisionálnych 

skúšok, jazykových skúšok, prijímacích skúšok a ukončovania výchovy a vzdelávania v 

dennej a externej forme štúdia (maturitné skúšky, záverečné skúšky, záverečné pomaturitné 

skúšky a absolventské skúšky) a na účel skúšok odbornej spôsobilosti na výkon povolania. 

c) Obnovuje školské vyučovanie v jazykových školách na účel konania štátnej jazykovej 

skúšky. 

d) Obnovuje prevádzku školských klubov detí, ak tak rozhodne zriaďovateľ. 

e) Obnovuje prevádzku zariadení školského stravovania.  

1. Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v materských školách a materských školách 
pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa považuje za zachované, ak 
zriaďovateľ rozhodne o otvorení školy a  
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1.1. zákonný zástupca dieťaťa neprejaví záujem o výchovu dieťaťa v škole z dôvodu 
obavy o zdravie dieťaťa alebo  

1.2. zákonný zástupca dieťaťa prejaví záujem o výchovu dieťaťa v škole, ale dieťa nie 

je možné umiestniť z kapacitných dôvodov.  

2. Mimoriadne prerušenie školského vyučovania v základných školách a základných školách 
pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa považuje za zachované, ak:  

2.1. ide o žiakov nultých, prvých až piatych ročníkov základnej školy alebo o žiakov 
všetkých ročníkov základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami, zriaďovateľ rozhodol o otvorení školy a zákonný zástupca neprejaví 

záujem o výchovu a vzdelávanie žiaka v škole z dôvodu obavy o zdravie žiaka alebo,  

2.2. ide o žiakov nultých, prvých až piatych ročníkov základnej školy alebo o žiakov 
všetkých ročníkov základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami, zriaďovateľ rozhodol o otvorení školy, zákonný zástupca prejaví záujem o 
výchovu a vzdelávanie žiaka v škole, ale žiaka nie je možné umiestniť z kapacitných 
dôvodov.  

3. Zriaďovateľ určí spôsob a termín na prejavenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie 
dieťaťa alebo žiaka do materskej školy, materskej školy pre deti so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami, základnej školy alebo základnej školy pre žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami.  

4. Zriaďovateľ umiestni dieťa alebo žiaka v škole prednostne podľa poradia týchto kritérií:  

4.1. ide o deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov 
Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 
138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,  

4.2. ide o deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku,  

4.3. ide o deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku,  

4.4. ďalšie kritériá určené zriaďovateľom.  

5. Deti možno umiestniť v materskej škole alebo v materskej škole pre deti so špeciálnymi 
výchovno--vzdelávacími potrebami do skupín s počtom najviac 15 detí.  

6. Žiakov možno umiestniť v základnej škole alebo v základnej škole pre žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami do skupín s počtom najviac 20 žiakov.  

7. Materská škola a materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania 

ošetrovného údaje o deťoch umiestnených do materských škôl a materských škôl pre deti so 
špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rozsahu a spôsobom určenom Sociálnou 
poisťovňou podľa stavu  
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7.1. k 30. júnu 2020 v termíne do 3. júla 2020; okresný úrad v sídle kraja tieto údaje 
oznámi Sociálnej poisťovni do 10. júla 2020,  

7.2. k 31. júlu 2020 v termíne do 3. augusta 2020; okresný úrad v sídle kraja tieto údaje 
oznámi Sociálnej poisťovni do 10. augusta 2020,  

7.3. k 31. augustu 2020 v termíne do 3. septembra 2020; okresný úrad v sídle kraja 
tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do 10. septembra 2020.  

8. Základná škola a základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami oznámi územne príslušnému okresnému úradu v sídle kraja na účely poskytovania 

ošetrovného údaje o žiakoch umiestnených do základných škôl a základných škôl pre žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rozsahu a spôsobom určenom Sociálnou 
poisťovňou podľa stavu k 30. júnu 2020 v termíne do 3. júla 2020. Okresný úrad v sídle kraja 
tieto údaje oznámi Sociálnej poisťovni do 10. júla 2020.  

9. Riaditelia škôl naďalej zabezpečia dištančné vzdelávanie pre žiakov šiestych až deviatych 
ročníkov a pre žiakov, ktorí nebudú umiestnení v škole, v rozsahu a forme, ktoré umožňujú 
personálne a technické možnosti školy.  

10. Na výchovu a vzdelávanie v školách a školských zariadeniach sa primerane vzťahujú 
ustanovenia príslušných právnych predpisov a rozhodnutí, ak toto rozhodnutie neustanovuje 
inak.  

Odôvodnenie:  

Minister školstva, vedy, výskumu a športu na základe opatrenia Úradu verejného 
zdravotníctva SR č. OLP/2576/2020 rozhodnutím č. 2020/10610:1-A1030 z 26. 03. 2020  

-mimoriadne prerušil školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania,  

-mimoriadne prerušil prevádzku školských zariadení okrem diagnostických centier, 
reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií od 30. marca 2020 do 

odvolania.  

Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 rozšíril výnimku 

z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov nariadeného opatrením č. OLP/4083/2020 z 19. 5. 2020 a opatrením č. 
OLP/4450/2020 z 28. 5. 2020 o školy a školské zariadenia v rozsahu uvedenom vo výroku tohto 
rozhodnutia.  

 

Následne mesto Banská Bystrica ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení podľa § 6 ods. 1, 

ods. 2 písm. b), c), e) a ods. 3 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove 

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe 

rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 
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22. 05. 2020 v spojitosti s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 

2020/12033:2-A2110 zo dňa 28. 05. 2020 vydaných v súlade s opatrením Úradu verejného 

zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/4204/2020 zo 

dňa 22. 05. 2020, rozhodlo takto: 

s účinnosťou od 1. júna 2020 

1. obnovuje školské vyučovanie a otvára: 

a) materské školy, 

b) základné školy na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka a na 
účel konania komisionálnych skúšok, 

c) základnú umeleckú školu na účel individuálneho vyučovania s jedným žiakom, 

2. obnovuje prevádzku školských klubov detí; 

3. určuje termín na prejavenie záujmu zákonného zástupcu o umiestnenie dieťaťa alebo žiaka 
do materskej školy, základnej školy a školského klubu detí do 29. 05. 2020, a to 
prostredníctvom elektronickej pošty na emailovú adresu zverejnenú na webovom sídle 
jednotlivých materských škôl a základných škôl, telefonicky alebo osobne v sídle jednotlivých 
materských škôl a základných škôl; 

4. ukladá riaditeľom materských škôl a základných škôl povinnosť umiestniť na základe 
rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. 
05. 2020, dieťa alebo žiaka v materskej škole alebo v základnej škole prednostne, podľa 
poradia týchto kritérií: 

a) deti zdravotníckych pracovníkov, príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov 
Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej 
republiky, pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov podľa zákona č. 
138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

b) deti rodičov, ktorí vykonávajú prácu na pracovisku, 

c) deti, ktoré majú od 1. septembra 2020 začať plniť povinnú školskú dochádzku, 

d) podľa ďalších kritérií určených zriaďovateľom, a to: deti osamelých rodičov a deti 
zamestnaných rodičov. 

5. ukladá riaditeľom materských škôl, základných škôl a základných umeleckých škôl povinnosť 
na základe pokynov a opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri 
ohrození verejného zdravia, pokynov a usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu Slovenskej republiky a tiež organizačných pokynov a metodických usmernení 
zriaďovateľa, pred otvorením materských škôl, základných škôl a základnej ume vydať a 
zverejniť na webovom sídle jednotlivých škôl, ako aj pri vstupe do škôl, pokyny upravujúce 
podmienky a opatrenia týkajúce sa: 
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a) prevádzky (prevádzkový poriadok) a vnútorného režimu školy do konca školského 
roku 2019/2020; 

b) podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov; 

6. ukladá riaditeľom materských škôl, základných škôl a základných umeleckých škôl povinnosť 
zabezpečiť dodržiavanie všetkých povinností a obmedzení stanovených v rozhodnutí ministra 
školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. 05. 2020 v spojitosti 
s rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/12033:2-A2110 zo dňa 
28. 05. 2020 a v opatreniach Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození 
verejného zdravia číslo: OLP/4204/2020 zo dňa 22. 05. 2020 a OLP/4450/2020 zo dňa 
28.05.2020, ktorými úrad rozšíril výnimku z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež podľa § 24 
zákona č. 355/2007 Z. z. nariadeného opatrením Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 
republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/4083/2020 zo dňa 19. 5. 2020; 

7. ukladá riaditeľom materských škôl, základných škôl a základných umeleckých škôl povinnosť 
zabezpečiť dodržiavanie usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky zverejnených na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky, organizačné pokyny a metodické usmernenia zriaďovateľa zverejnené 
na webovom sídle zriaďovateľa. 

Odôvodnenie: 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu na základe opatrenia Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia číslo: OLP/2576/2020 
rozhodnutím číslo: 2000/10610:1-A1030 zo dňa 26. 03. 2020: 

-mimoriadne prerušil školské vyučovanie v školách od 30. marca 2020 do odvolania, 

-mimoriadne prerušil prevádzku školských zariadení okrem diagnostických centier, 
reedukačných centier a liečebno-výchovných sanatórií od 30 marca 2020 do odvolania. 

Minister školstva, vedy, výskumu a športu rozhodnutím číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. 
05. 2020 v spojitosti s rozhodnutím číslo: 2020/12033:2-A2110 zo dňa 28. 05. 2020 vydanými 
v súlade s opatreniami Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky číslo: 
OLP/4204/2020 zo dňa 22. 5. 2020 a OLP/4450/2020 zo dňa 28. 05. 2020, ktorými úrad rozšíril 
výnimku z uzatvorenia zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. 
nariadeného opatrením č. OLP/4083/2020 zo dňa 19. 05. 2020, rozhodol, že s účinnosťou od 
1. júna 2020 obnovuje školské vyučovanie aj v školách a školských zariadeniach uvedených v 
bode 1. tohto rozhodnutia, ak tak rozhodne zriaďovateľ. 

Mesto Banská Bystrica ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení podľa § 6 ods. 1, ods. 2 písm. 
b), c), e) a ods. 3 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení 
neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský 
zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe rozhodnutia ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu číslo: 2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. 05. 2020 v spojitosti s 
rozhodnutím číslo: 2020/12033:2-A2110 zo dňa 28. 05. 2020, týmto rozhodnutím s účinnosťou 
od 01. júna 2020 rozhodlo o obnovení školského vyučovania a otvorení materských škôl, 
základných škôl na účel výchovy a vzdelávania žiakov prvého až piateho ročníka a na účel 
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konania komisionálnych skúšok, základných umeleckých škôl na účel individuálneho 
vyučovania s jedným žiakom a zároveň rozhodlo o obnovení prevádzky školských klubov detí. 

Z dôvodu, že rozhodnutie zákonných zástupcov o umiestnení dieťaťa alebo žiaka do materskej 
školy, základnej školy alebo školského klubu detí do konca školského roka 2019/2020 je 
dobrovoľné, v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 
2020/12033:1-A2110 zo dňa 22. 05. 2020: 

a) mimoriadne prerušenie školského vyučovania v materských školách sa považuje za 
zachované: 

ak zákonný zástupca dieťaťa neprejaví záujem o výchovu dieťaťa v materskej škole 
z dôvodu obavy o zdravie dieťaťa, alebo 

ak zákonný zástupca dieťaťa prejaví záujem o výchovu dieťaťa v škole, ale dieťa nie je 
možné umiestniť z kapacitných dôvodov; 

b) mimoriadne prerušenie školského vyučovania v základných školách sa považuje za 
zachované: 

ak ide o žiakov prvých až piatych ročníkov a zákonný zástupca neprejaví záujem o 
výchovu a vzdelávanie žiaka v škole z dôvodu obavy o zdravie žiaka, alebo 

ak ide o žiakov prvých až piatych ročníkov a zákonný zástupca prejaví záujem o výchovu 
a vzdelávanie žiaka v škole, ale žiaka nie je možné umiestniť z kapacitných dôvodov. 

 

Na základe dôvodov uvedených v tomto rozhodnutí, zriaďovateľ rozhodol tak, ako je uvedené 
vo výrokovej časti. 

Ján Nosko 
primátor mesta 
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Príloha č. 1 

Oznámenie o zmene spôsobu hodnotenia predmetov 

Na základe prerokovania zmeny hodnotenia predmetov na pedagogickej rade zo dňa 29. mája 
2020 a v zmysle „Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej 
situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020“ zo dňa 20. 
apríla 2020 Vám oznamujem z m e n u v záverečnom hodnotení predmetov. 

Hodnotiť sa bude nasledovne: 

Primárne vzdelávanie 

Predmet/ročník 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 

Slovenský jazyk a literatúra SH K K K 

Anglický jazyk SH K K K 

Matematika  SH K K K 

Informatika - K K K 

Prvouka SH K - - 

Prírodoveda - - K K 

Vlastiveda - - K K 

Hudobná výchova SH A A A 

Telesná a športová výchova SH A A A 

Výtvarná výchova SH A A A 

Pracovné vyučovanie - - A A 

Etická výchova A A A A 

Náboženská výchova A A A A 
SH – slovné hodnotenie  A – absolvoval   K – klasifikácia známkou 
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Nižšie stredné vzdelávanie 

Predmet/ročník 5.ročník 6.ročník 7.ročník 8.ročník 9.ročník 

Slovenský jazyk a literatúra K K K K K 

Anglický jazyk  K K K K K 

Nemecký jazyk - - K K K 

Ruský jazyk - - K K K 

Dejepis K K K K K 

Občianska náuka - K K K K 

Matematika K K K K K 

Informatika K K K K - 

Fyzika - K K K K 

Chémia - - K K K 

Biológia K K K K K 

Geografia K K K K K 

Technika A A A A A 

Hudobná výchova A A A A - 

Výtvarná výchova A A A A A 

Telesná výchova A A A A A 

Etická výchova A A A A A 

Náboženská výchova A A A A A 

K – klasifikácia  známkou  A – absolvoval 

Špeciálna trieda 

V špeciálnej triede sa bude uplatňovať slovné hodnotenie stupňami vo všetkých ročníkoch vo 
všetkých predmetoch, okrem výchovných, ktoré sa nebudú hodnotiť - pracovné vyučovanie, 
telesná a športová výchova, výtvarná výchova, hudobná výchova, náboženská výchova 
a etická výchova – tu sa bude uvádzať slovo - absolvoval 

Prospech z jednotlivých vyučovacích predmetov sa na vysvedčení pre prípravný, prvý až 
deviaty ročník vo variante a sa bude hodnotiť slovne stupňami: 

a) dosiahol veľmi dobré výsledky,  

b) dosiahol dobré výsledky, 

c) dosiahol uspokojivé výsledky, 
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d) dosiahol neuspokojivé výsledky. 

Získavanie podkladov na hodnotenie 

1. Podklady z klasifikácie známkou získanej do 12. 3. 2020, kedy bolo prerušené 
vyučovanie na školách v meste Banská Bystrica. 

2. Podklady z klasifikácie známkou do 6. 4. 2020 počas mimoriadnej situácie, kedy bolo 
vydané Usmernenie na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie, 
spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a z neho 
vyplývajúce pozastavenie klasifikácie známkou. 

3. Podklady z portfólií žiackych prác a komunikácia so žiakmi na danú tému.  

4. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce 
spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky 
každého žiaka. Zohľadňuje sa ochota plnenia úloh a zadaní, snaha, usilovnosť a celkový 
prístup k plneniu úloh. 

5. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa zohľadňuje aj sebahodnotenie žiaka. 

6. Informácie môže učiteľ získavať aj s rozhovormi s rodičom. 

 

Zásady hodnotenia 

V čase mimoriadnej situácie je 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 je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách 
alebo do 31. 8. 2020. o preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada. 

V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku 
nedostatočný z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať 
komisionálne skúšky najneskôr do 31. 8. 2020. 

V čase mimoriadnej situácie je možné určiť pred postupom do vyššieho ročníka komisionálne 
preskúšanie u tých žiakov ktorí plnili požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli výsledky, 
ktoré subjektívne nezodpovedajú ich hodnoteniu vyučujúcim. Ak má zákonný zástupca žiaka 
pochybnosti o správnosti hodnotenia v jednotlivých predmetoch druhého polroka, môže do 
troch pracovných dní odo dňa získania výpisu hodnotenia, požiadať riaditeľa školy o vykonanie 
komisionálnej skúšky žiaka; ak je vyučujúcim riaditeľ, o preskúšanie žiaka možno požiadať 
príslušný orgán miestnej štátnej správy v školstve. Preskúšať žiaka nemožno, ak bol 
v hodnotiacom období z tohto vyučovacieho predmetu hodnotený na základe komisionálnej 
skúšky. 

Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31. 8. 
2020. 



Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy v školskom roku 2019/2020, ZŠ Pieninská 27, Banská Bystrica 

97 
 

Žiaci 4. ročníka a žiaci 9. ročníka špeciálnej triedy po jeho absolvovaní získajú primárne 
vzdelanie. 

Žiaci 9. ročníka po absolvovaní posledného ročníka ZŠ získajú nižšie stredné vzdelanie. 

 

 

 

 

V Banskej Bystrici, 29. 05. 2020 PaedDr. Janka Prisažná 

 riaditeľka školy  
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Príloha č. 2 

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, 

s účinnosťou od 1. júna 2020 je povolená prevádzka v našej základnej škole 1. – 5. ročníka 

a špeciálnej triedy (ŠT). 

Organizačné pokyny  

a) Prevádzka základnej školy 

• Prevádzka základnej školy bude v čase od 7,00 do 16,00 hod. Príchod žiakov do školy 
bude nasledovne podľa harmonogramu: 

• 1. ročník: 7,00 – 7,15 hod.  

1. A – bočný vchod ŠKD 
1. B – cez terasu pred svojou triedou  

• 2. ročník: 7,15 – 7,30 hod. 

2. A – cez terasu pred svojou triedou 

2. B – cez terasu pred svojou triedou 
• 3. ročník: 7,30 –7,45 hod. 

3. A – cez terasu pred svojou triedou 
3. B – bočný vchod ŠKD 

• 4. ročník: 7,45 – 8,00 hod.  

4. A - bočný vchod ŠKD 
• ŠT: 7,45 – 7,50 hod. 

bočný vchod pri šatniach 
• 5. ročník 

5. A: 7,50 – 8,00 hod. bočný vchod pri šatniach 

5. B: 8,00 – 8,10 hod. bočný vchod pri šatniach 

 
HLAVNÝ VCHOD PRE RODIČOV a ŽIAKOV BUDE ZATVORENÝ 

V prípade, ak rodič (zákonný zástupca) má deti v rôznych ročníkoch príchod do školy bude 
umožnený súrodencom v čase mladšieho súrodenca.  

(Príklad: súrodenci sú v 1. a 4. ročníku, prídu spolu s rodičom/zákonným zástupcom v čase od 
7,00-7,15 hod. cez vchod, ktorý je určený pre danú prvú triedu). 

b) Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti 

1. stupeň 

7.00 – 8,00 hod. príchod žiakov do školy podľa harmonogramu; 

8,00 – 11.40 hod. výchovno-vzdelávacie aktivity s triednym učiteľom; 

11,40 – 13,00 hod. stravovanie podľa harmonogramu; 
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13,00 – 16,00 hod. výchovné aktivity v interiéri a exteriéri školy (ŠKD); 

ŠT 

8,00 – 11.40 hod. výchovno-vzdelávacie aktivity s triednym učiteľom a asistentom 
učiteľa. 

5. ročník 

8,10 – 12,10 hod. výchovnovzdelávacie aktivity s učiteľom a asistentom učiteľa. 

c) Stravovanie  

Obedy sa budú vydávať v čase od 11,40 do 13,00 hod. v sprievode pedagogického 
zamestnanca. Prihlásenie na stravu podľa pokynu vedúcej ŠJ. 

d) Pokyny súvisiace s organizáciou výchovno-vzdelávacieho procesu 

Pred nástupom do školy pri prvom vstupe do budovy (v pondelok ráno) je povinný rodič, 
zákonný zástupca každého žiaka, ktorý sa bude vyučovania zúčastňovať, odovzdať 
triednemu učiteľovi čestné vyhlásenie o zdravotnom stave dieťaťa. Bez tohto 

vyhlásenia nebude žiakovi umožnený vstup do budovy školy. Čestné vyhlásenie je 
v prílohe č.1. Pre rodičov, ktorí nemajú možnosť si čestné vyhlásenie vytlačiť, bude 
tlačivo k dispozícii pri hlavnom vchode do školy už v piatok 29. mája 2020, v čase od 
8,00-15,00 hod. pri zvončekoch v označenej škatuli. 

Žiakom bude každý deň pri nástupe do školy meraná teplota za prítomnosti zákonného 
zástupcu, ktorý je povinný žiaka so zvýšenou teplotou zobrať domov do domácej 
karantény.  

Najvyšší počet žiakov v triede je 20.  

Žiaci sú povinní mimo svojej skupiny používať ochranné rúško. Žiadame preto rodičov, 
aby svojim deťom zabezpečili denne dve ochranné rúška a balíček hygienických 
vreckoviek. Bez ochranného rúška nebude žiakovi umožnený vstup do budovy 

školy. 

stravovanie bude zabezpečené v školskej jedálni a bude prebiehať po skupinách na 
základe zostaveného harmonogramu: 

§ 11,40 – 12,00 hod. sa stravujú 1. A, 1. B, 2. A, ŠT 

§ 12,10 – 12,30 hod. sa stravujú 2. B, 3. A, 3. B 

§ 12,40 – 13,00 hod. sa stravuje 4. A, 5. A, 5. B 
 

Časy sú orientačné, po každej skupine bude dezinfekcia jedálne. 

Žiaci, ktorí nebudú navštevovať školský klub detí budú odchádzať v sprievode triednej 

učiteľky hneď po odstravovaní vchodmi, ktorými ráno prišli. 
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Odchody z ŠKD: 

Žiaci budú odchádzať v časoch 15,00, 15,30, 16,00 hod. Žiadame rodičov, aby dodržiavali 

dané časy odchodov z hygienicko-organizačných dôvodov.  

Dospelé osoby, rodičia, zákonní zástupcovia majú zákaz vstupu do priestorov školy. 

e) Ostatné činnosti:  

ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, 
ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID-19; 

dôkladného čistenia priestorov školy a školského klubu detí sa bude realizovať podľa 
potreby, min.2-krát počas prevádzky a po ukončení prevádzky školy.  
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Príloha č.3 

Vážení rodičia a zákonní zástupcovia, 

s účinnosťou od 22.júna 2020 je povolená prevádzka v našej základnej škole 1.–9. ročníka 

a špeciálnej triedy (ŠT). 

Organizačné pokyny  

a) prevádzka základnej školy 

Prevádzka základnej školy bude v čase od 6,30 do 16.30 hod. Príchod žiakov do školy bude 
nasledovne podľa harmonogramu: 

6,30-7,30 hod. príchod do ranného klubu; 

7,45-7,55 hod. príchod do školy; 

žiaci budú vstupovať do budovy školy hlavným vchodom; 

rodič alebo zákonný zástupca nie je povinný sprevádzať dieťa; 

pri prvom nástupe žiaka do školy, alebo po prerušení dochádzky žiaka do školy 

predkladá zákonný zástupca písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje 

príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie (viď. 

príloha);  

týka sa to hlavne žiakov 6.-9. ročníka a žiakov, ktorí nastupujú prvý krát do školy; 

VSTUP DO BUDOVY ŠKOLY PRE RODIČOV a ZÁSTUPCOV ŠKOLY BUDE ZAKÁZANÝ. 

b) Organizácia výchovno-vzdelávacej činnosti: 

1. stupeň: 

6,30-7,30 hod. príchod žiakov do ranného klubu; 

7,45-7,55 hod. príchod žiakov do školy; 

8,00-11.40 hod. výchovno-vzdelávacie aktivity s triednym učiteľom; 

11,45-12,30 hod. stravovanie podľa harmonogramu; 

12,30-16,30 hod. výchovné aktivity v interiéri a exteriéri školy (ŠKD). 

ŠT: 

7,45-7,55 hod. príchod žiakov do školy; 

8,00-11.40 hod. výchovnovzdelávacie aktivity s triednym učiteľom a asistentom učiteľa. 

2. stupeň 
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7,45-7,55 hod. príchod žiakov do školy; 

8,00-12,35 hod. skrátené vyučovanie podľa rozvrhu. 

c) Stravovanie  

Obedy sa budú vydávať v čase od 11,40 do 13,30 hod. len pre žiakov, ktorí sa vzdelávajú 
prezenčne (žiaci, ktorí sa učia v škole) v sprievode pedagogického zamestnanca 


