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Riaditeľstvo Základnej školy  s materskou školou Mútne 224 vypracovalo nasledujúcu 

správu v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z.z. zo 16.12.2005 o štruktúre a obsahu 

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

zariadení. 

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

3. Koncepcia školy.  

4. Školský vzdelávací program 

4. Plán práce ZŠ s MŠ na školský rok 2020/2021. 

5.Vyhodnotenie plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení   

a predmetových komisií. 

6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ Mútne. 

7. Ďalšie podklady: zápisnice z pracovných porád a zasadnutí pedagogickej rady, správy 

o činnosti jednotlivých PK a MZ, vyhodnotenie činnosti výchovného poradcu, vyhodnotenie 

činnosti koordinátorov drogovej prevencie a žiackej školskej rady. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



I. §2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

 

Názov školy Základná škola s materskou školou Mútne 224 

Adresa školy 029 63 Mútne 224 

Telefón 043/5597258 

Mobil 0910 914 756 

E-mail ZŠ zsmsmutne@gmail.com 

E-mail MŠ materskaskolamutne@gmail.com 

 

www- stránka ZŠ https://zsmutne.edupage.org/  

www- stránka  MŠ https://msmutne.edupage.org/ 

Zriaďovateľ 

Obec Mútne, 029 63 Mútne 194 

043/5597 320  043/5597 11 

obec@mutne.sk 

  

Vedúci zamestnanci školy 
 

 Meno Telefón e-mail 

Riaditeľka      PaedDr. Jana Murínová 043/ 5597258 zsmsmutne@gmail.com 

ZRŠ pre ZŠ Mgr. Katarína Jurčáková 043/ 5597258 kjurcakova81@gmail.com 

ZRŠ pre MŠ Mgr. Marcela Kosmeľová 0910 503 004 materskaskolamutne@gmail.com 

VP Mgr. Dana Veselovská 043/ 5597258 veselovskadana@gmail.com 

Vedúca 

vychovávateľka 

ŠKD 

Bc. Katarína Ďurčáková 043/ 5597258 durcakova723@gmail.com 

KPP  

Mgr. Monika Brčáková 

 

043/ 5597258 brcakovamonika@gmail.com 
KOĽP 

Hospodárka 

školy Mária Pňačeková 0918 538 808 pnacekovam@centrum.sk 

vedúca ZŠS 

Účtovníčka 

PAM 
Bc. Lucia Protušová 043/ 5597258 zsmsmutne@gmail.com 

  

mailto:materskaskolamutne@gmail.com
https://zsmutne.edupage.org/
mailto:obec@mutne.sk
mailto:zsmsmutne@gmail.com
mailto:materskaskolamutne@gmail.com
mailto:veselovskadana@gmail.com
mailto:pnacekovam@centrum.sk


 

RADA ŠKOLY 

 

Rada školy pri ZŠ s MŠ Mútne bola ustanovená v zmysle § 24 zákona č. 596/2003 Z.z. 

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

v znení neskorších predpisov. Funkčné obdobie začalo dňom 4.2.2019 a skončí v roku 2023. 

 

Funkcia Meno a priezvisko Kontakt 

predseda: PaedDr. Božena Veselovská 043/5597258 

 pedagogickí zamestnanci 

PaedDr. Božena Veselovská  

 

Bc. Dana Vaterková 
 

nepedagogickí zamestnanci školy Štefan Vaterka  

zástupcovia rodičov 

Ing. Ján Bugaj  

Ewelina Malák  

Martina Bjaloňová  

Mgr. Miroslava Kriššová  

      zástupcovia zriaďovateľa 

Ján Balek  

Pavol Straka  

Anton Grzýb  

Mgr. Richard Jurík  

 

Rada školy pri ZŠ v Mútnom pracovala v školskom roku 2020/2021 v obmedzenom 

režime, čo bolo spôsobené nepriaznivou pandemickou situáciou v súvislosti s ochorením 

COVID-19.  

 

 

 

 

 



PORADNÉ ORGÁNY RIADITEĽA ŠKOLY 

 

Zadelenie učiteľov do PK a MZ 

 

 

PK, MZ Meno vyuč. Funkcia v PK, MZ POZNÁMKA 

SJL,DEJ,RGV 

PhDr. Viera Kapičáková ved.PK  

Mgr. Soňa Pašková  Člen  

Mgr. Dana Veselovská Člen  

Mgr. Božena Brišáková Člen  

PaedDr. Martina Rončáková             Člen  

Mgr. Monika Kocúrová Člen  

Mgr. Eva Maruščáková Člen  

Mgr. Zuzana Janckulíková Člen  

PaedDr. Božena Veselovská Člen  

Mgr. Gabriela Vojtasová Člen  

Mgr. Lenka Majdová Člen  

Mgr. Marcela Šimove Člen  

Mgr. Viera Kšenzuláková Člen  

ANJ,RUJ 

Mgr. Marie Paterková ved.PK  

Ing. Alena Brontvajová Člen  

Mgr. Katarína Jurčáková Člen  

Ing. Darina Petrášová Člen okr. metodička 

Mgr. Monika Brčáková Člen  

Mgr. Zuzana Janckulíková Člen  

Mgr. Gabriela Vojtasová Člen  

MAT,FYZ,INF 

PaedDr. Mariana Paľová ved.PK okr. metodička 

Mgr. Štefan Krišš Člen  

Mgr. Zlatica Habláková Člen   

PaedDr. Martina Rončáková Člen  

Ing. Alena Brontvajová Člen  

Mgr. Božena Brišáková Člen  

Ing. Darina Petrášová  Člen  

PaedDr. Martina Rončáková ved.PK  



 OBN, VYV, 

TSV,HUV, NBV, 

THD 

Mgr. Pavol Gajdošík Člen  

Mgr. Renáta Pitáková Člen  

Mgr. Soňa Pašková  Člen  

PaedDr. Jana  Murínová  Člen  

Mgr. Martina Šimurdiaková Člen  

Mgr. Božena Brišáková Člen  

Ing. Darina Petrášová Člen  

Mgr. Zlatica Habláková Člen  

Mgr. Štefan Krišš Člen  

Mgr. Michaela Holubjaková Člen  

Mgr. Katarína Jurčáková Člen  

Mgr. Eva Maruščáková Člen  

BIO, CHE, GEG 

Ing. Alexandra Krížová  ved.PK  

Mgr. Zlatica Habláková Člen  

PaedDr. Martina Rončáková Člen  

Mgr. Božena Brišáková Člen  

MZ 1. - 4. 

Mgr. Zuzana Janckulíková ved. MZ  

Mgr. Monika Kocúrová Člen  

Mgr. Eva Maruščáková Člen  

Mgr. Viera Kšenzuláková Člen  

Mgr. Gabriela Vojtasová Člen  

Mgr. Lenka Majdová Člen  

PaedDr. Božena Veselovská Člen  

Mgr. Marcela Šimove Člen  

PaedDr. Jana Murínová Člen  

 

Činnosť PK a MZ 

Činnosť poradných orgánov  - MZ aj PK – prebiehala online aj prezenčne podľa 

momentálnej situácie. Podrobnú analýzu výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu 

v jednotlivých triedach v daných predmetoch, umiestnenia v predmetových olympiádach 

a súťažiach, do ktorých sa žiaci zapojili v školskom roku 2020/2021, môžeme sledovať 

v zápisniciach zo zasadnutí  MZ a PK počas školského roka.  Nakoľko bol celý školský rok 

ovplyvnený situáciou okolo ochorenia COVID-19, bolo aj fungovanie jednotlivých PK a MZ 

prispôsobené okolnostiam.  Zasadnutia predmetových komisií a metodického združenia sa 



v čase dištančného vzdelávania konávali podľa potreby online – prostredníctvom aplikácie 

ZOOM. Predmetom ich stretnutí bola organizácia dištančného vzdelávania.  

Vzhľadom na to, že došlo k prerušeniu vzdelávanie v ZŠ a kvôli zákazu stretávania sa, 

neprebehli všetky plánované akcie. Vyučovanie v tomto období prebiehalo cez rozličné portály 

a aplikácie (Bezkriedy, Edupage, ZOOM, Messenger...).  

Plánované celoplošné TESTOVANIE 5 a TESTOVANIE 9 boli v tomto školskom roku 

pre nepriaznivú pandemickú situáciu zrušené. 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 



§ 2. ods. 1 b 

 
Údaje o žiakoch školy za školský rok 2020/2021  

 

Údaje o počte žiakov v jednotlivých triedach a ročníkoch (stav k 15.9.2020) 
(zelenou je vyznačená zmena v počte žiakov v jednotlivých triedach k 31.8.2021) 

 

Trieda 

Počet 

trieda 

Počet 

žiakov chlapcov dievčat Tried žiakov chlapcov Dievčat tried 

1.A 20/19 12 8/7 

2 

5.A 26 14 12 

2 1.B 19/20 11 8/9 5.B 24 14 10 

1.ročník 39 23 16 5.ročník 50 28 22 

2.A 18 11 7 

2 

6.A 20 6 14 

2 
2.B 20 12 8 6.B 18 6 12 

2.ročník 38 23 15 6.ročník 38 12 26 

3.A 20 8 12 

2 

7.A     25 12 13 

2 3.B 24 15 9 7.B 20 11 9 

3.ročník 44 23 21 7.ročník 45       23 22 

4.A 26 18 8 

2 

8.A 19 8 11 

2 
4.B 25/26 14 11/12 8.B     17 7 10 

4.ročník      51/52 32 19/20 8.ročník 36 15 21 

 

 

9.A 14 9 5 

2 9.B 21 13 8 

9.ročník 35 22 13 

2.A – dvaja zahraniční žiaci – 1 chlapec, 1 dievča 

 

školský rok 

2020/2021 

spolu z toho: 

 
 

z toho  dievčat 

 

% 

spolu z toho: 

počet 

žiakov 

1.-4. 

roč. 
5.-9. roč. 

počet 

tried 

1.-4. 

roč. 
5.-9. roč. 

k 15.9.2021 376 172 204  175 46,54 18 8 10 

 

školský rok 

2020/2021 

spolu z toho: 

 
 

z toho  dievčat 

 

% 

spolu z toho: 

počet 

žiakov 

1.-4. 

roč. 
5.-9. roč. 

počet 

tried 

1.-4. 

roč. 
5.-9. roč. 

k 31.8.2021 377 181 191  176 46,68 18 8 10 



Stav  žiakov  podľa roku školskej dochádzky: (stav k 15.9.2021) 

Tr. 
Počet žiakov Rok školskej dochádzky Počet žiakov 

Spolu CH D 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Onesk. ŠVVP 

1.A 20 12 8 20                   0 0 

1.B 19 11 8 19                   0 1 

2.A 18 11 7   18                 0 1 

2.B 20 12 8   20                 0 0 

3.A 20 8 12     20               0 1 

3.B 24 15 9     24               0 1 

4.A 26 18 8       26             0 1 

4.B 25 14 11       25             0 2 

1.-4. 172 101 71 39 38 44 51 0 0 0 0 0 0 0 7 

5.A 26 14 12         26           0 1 

5.B 24 14 10         24           0 1 

6.A 20 6 14           20         0 1 

6.B 18 6 12           18         0 1 

7.A 25 12 13             25       0 1 

7.B 20 11 9             20       0 3 

8.A 19 8 11               19     0 0 

8.B 17 7 10               17     0 3 

9.A 14 9 5                 14   0 1 

9.B 21 13 8                 21   0 0 

5.-9. 204 100 104 0 0 0 0 50 38 45 36 35 0 0 12 

1.-9. 376 201 175 38 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 

2.A – dvaja zahraniční žiaci – 1 chlapec, 1 dievča 

 

Údaje o počte tried, detí v MŠ k 30.6.2020 

Počet tried Počet detí 
Počet detí 

so ŠZVP 

Počet detí s 

odkladom 

PŠD 

Počet detí s 

predčasným 

zaškolením 

Logopedická 

starostlivosť 

6 116 1 5 0 22 

 

 

 



§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ k 30.6.2020 

Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka ZŠ : 

 

Počet 

zapísaných 

žiakov do 

1.roč. 

Počet 

zaškolených 

žiakov v MŠ 

Počet dievčat 

Počet žiakov 

s odloženou 

dochádzkou 

Počet tried 

Počet žiakov 

predčasne 

zaškolených 

63 63 27 5 3 0 

Ukončilo školskú dochádzku  na ZŠ k 30.6.2020: 

počet žiakov 

nižší 

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

0 0 0 0 0 35 35 

 Ukončilo povinnú školskú dochádzku  na ZŠ k 30.6.2020: 

počet žiakov 

nižší 

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

0 0 0 0 0 35 35 

 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

 

  
Gym. 

8.roč 

Gym. 

5.roč 

Gymnázium 

4.roč 

SOŠ 

5.r. 

SOŠ 

4.r. 

SOŠ 

3.r. 
Iné Spolu 

Prihlásení 0 0 5 2 18 10 0 35 

Prijatí 0 0 5 2 18 10 0 35 

% úspešnosti --- 0 100 100 100 100  100 

Údaje o počte prijatých žiakov na SŠ:  

Typ školy Počet rozmiestnených Z toho počet dievčat 

Gymnáziá 5 2 

SOŠ 5.roč. 2 2 

SOŠ 4.roč. 18 9 



SOŠ 3. roč. 10 2 

SOU 2. roč. 0 0 

OU (zdrav.znevýhodnená) 0 0 

Spolu 35 15 

 

Rozmiestnenie žiakov z iných ročníkov: 

 

Počet žiakov prijatých do: 

škola 

počet  

žiakov z 9. 

roč. 

Počet žiakov z 

5. roč. 

Počet žiakov z 

8. roč. 

Počet žiakov z 

iných roč. 

8.-ročné gym. 0 0 0 0 

gymnázium 5 0 0 0 

SOŠ  5.roč. 2 0 0 0 

SOŠ  4.roč. 18 0 0 0 

SOŠ  3.roč. 10 0 0 0 

SOŠ  2.roč. 0 0 0 0 

Počet neumiestnených 0 0 0 0 

Bilingválne štúdium 0 0 4 0 

 

 

 

 

 

Typ školy Ročník Počet rozmiestnených Z toho počet dievčat 

Gymnázium 8.ročné 5. 0 0 

Umiestnenie 10.roč.PŠD 0 0 0 

Spolu xxx 0 0 



§ 2. ods. 1 e 

 

V čase pandemickej situácie počas trvania školského roka 2020/2021 sa vyučovalo nasledovne 

prezenčne aj dištančne: 

- prezenčne sa vyučovalo od 2.9. do 23.9.2020 

- od 24.9.2020 do 4.10.2020 vyučovanie z dôvodu uzatvorenia školy nariadením RÚVZ 

v Dolnom Kubíne prebiehalo dištančne 

- od 5.10.2020 sa pokračovalo v prezenčnom vzdelávaní do 22.10.2020 (dňa 23.10.2020 

bolo udelené riaditeľské voľno) 

- od 26.10.2020 sa pokračovalo v dištančnom vzdelávaní z dôvodu rozhodnutia ministra 

školstva pre nepriaznivú pandemickú situáciu a šírenie ochorenia COVID-19 v súlade 

s uznesením vlády SR 

- v období od 7.12. do 18.12.2020 sa vyučovalo prezenčne 

- po vianočných prázdninách sa opäť pokračovalo v dištančnom vzdelávaní až do 

26.4.2021 – následne sa žiaci vrátili na prezenčné vyučovanie. 

 

Celkové hodnotenie a klasifikácia žiakov v čase dištančného vzdelávanie počas školského roka 

2020/2021 boli znovu odsúhlasené na pedagogickej rade dňa 26.08.2020 v takej podobe, ako 

boli schválené v 1. vlne pandémie.  

Na základe Usmernenia k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných 

škôl v školskom roku 2020/2021  počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného 

v súvislosti a ochorením COVID-19 boli žiaci hodnotení nasledovne: 

- žiaci 1. ročníka boli v 1. i 2. polroku školského roka 2020/2021 hodnotení slovne, 

- v 1. polroku sa vyučovacie predmety v komplementárnych vyučovacích oblastiach 

(výchovy) v 2. – 9. ročníku miesto klasifikačného stupňa hodnotili slovom: absolvoval 

/ neabsolvoval   

- ostatné predmety – hlavné vzdelávacie oblasti – boli hodnotené klasifikačným stupňom. 

 

Dňa 4.1.2021 bolo zverejnené rozhodnutie ministra školstva o možnosti predĺženia riadneho 

termínu na vyskúšanie  a hodnotenie žiakov za 1. polrok školského roka 2020/2021 – do 

31.3.2021. Naša škola túto možnosť nevyužila, nakoľko vyučujúci hlásili dostatočné množstvo 

známok, na základe ktorých bolo možné vykonať polročnú klasifikáciu žiakov. Všetky 

vysvedčenia boli vydané v riadnom termíne. 

Klasifikácia tried podľa predmetov  

 

  SJL 

ANJ 

RUJ MAT INF PRV FYZ CHE 

PDA 

VLA DEJ GEG OBN NBV HUV VYV TSV ETV REG 

THD 

 

ZAJ BIO PVC 

1.A 
19 x x  x  x x  x x  x   x x  x   x  x x x x x  X x x  x 

1.B 
20 x x  x  x x  x x  x   x x  x   x  x x x x x  x x x  x 

1.roč. 

39 x x  x  x x  x x  x   x x  x   x  x x x x x  x x x  x 

2.A 
18 1,44 1,11 x  1,11  x 1,22  x x   x x  x   x x  1,00 1,00 1,00 1,00  x 1,00 x 1,10 

2.B 
20 1,60 1,00 x  1,10  x 1,20 x  x  x  x  x x  x  1,00 1,00 1,00 1,00  x 1,15 x 1,12 



2.roč. 

38 1,52 1,05  x 1,10  x 1,21 x   x x   x x   x x  1,00 1,00 1,00 1,00  x 1,07 x 
    1,11 
   
 

3.A 
20 1,60 1,20  x 1,45 1,00  x  x x  1,25 1,15  x x  x 1,50 1,00 1,00 1,00 x  1,00 1,00 1,18 

3.B 
24 1,54 1,13 x  1,38 1,00  x  x x  1,29 1,17  x x  x 1,54 1,00 1,00 1,00  x 1,00 1,00 1,17 

3.roč. 

44 1,57 1,16 x  1,42 1,00  x  x x  1,27 1,16  x  x x 1,52 1,00 1,00 1,00 x  1,00 1,00 

    1,18 

4.A 
26 1,81 1,58  x 1,81 1,00 x  x  x  1,81 1,96  x x  x  1,00 1,00 1,00 1,00 1,00  1,00 1,00 1,30 

4.B 
26 1,46 1,60 x  1,23 1,00  x x   x 1,12 1,38 x  x  x  1,00 1,00 1,00 1,00  x 1,00 1,00 1,15 

4.roč. 

52 1,64 1,59  x 1,52 1,00 x x  x  1,47 
1,67 

 
x  x  x  1,00 1,00 1,00 1,00  1,00 1,00 1,00  

    1,22 

1. - 4. 173 1,58 1,26 x  1,35 1,00 1,21 x   x 1,37 1,41  x  x  x 1,17 1,00 1,00 1,00 1,00  1,02 1,00    1,09 

5.A 
26 1,23 1,27  x 1,31 1,00    x x  x  1,35  x 1,15 1,15 x  1,00 1,00 1,00 1,00 x 1,00 1,00 1,11 

5.B 
24 2,21 1,67  x 1,92 1,00  x  x   x 1,75  x 1,25 1,58 x  1,00 1,00 1,00 1,00    x 1,04 1,00     1,34 

5.roč. 

50 1,72 1,47  x 1,62 1,00  x  x x  1,55  x 1,2 1,37  x 1,00 1,00 1,00 1,00 x 1,02 1,00  

    1,23 

6.A 
20 2,10 2,05 x  1,75 1,20 x  1,70  x 1,95 x  1,80 2,10 1,50 1,00 1,00 1,20 1,00 x  x 1,00 1,53 

6.B 

18 1,94 1,67  x 1,94 1,00  x 1,33 x  1,61 x  1,50 1,72 1,28 1,00 1,00 1,00 1,00  x x 1,00 1,36 

6.roč. 

38 2,02 1,86  x 1,85 1,1 x  1,52  x 1,78  x 1,65 1,91 1,39 1,00 1,00 1,1 1,00 x  x 1,00  

1,44 

7.A 
25 2,00 2,32 1,48 2,04 1,24  x 1,72 1,60 1,96  x 1,76 2,04 1,40 1,00 1,00 1,00 1,00  x x 1,00 1,54 

7.B 
20 2,15 1,74 1,47 2,00 1,00  x 1,95 1,55 1,70  x 1,45 1,85 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 x  x 1,00 1,46 

7.roč. 

45 2,08 2,03 1,47 2,00 1,12 x  1,84 1,58 1,83 x  1,61 1,95 1,45 1,00 1,00 1,00 1,00  x x  1,00 

1,50 

8.A 
19 2,42 2,00 1,68 2,26 1,21  x 1,53 2,05 1,95 x  1,58 1,89 1,42 1,00 1,00 1,00 1,00 x   x 1,00 1,56 

8.B 
17 2,35 1,93 2,00 2,29 1,24 x  2,06 2,18 1,82 x  2,06 1,82 1,41 1,00 1,12 1,00 1,00 1,00  x  1,00 1,60 

8.roč. 

36 2,38 1,96 1,84 2,27 1,22  x  1,80 2,11 1,88  x 1,82 1,86 1,41 1,00  1,06 1,00 1,00  1,00 x   1,00 

1,57 

9.A 
14 2,14 1,64 1,71 2,14 x x 2,29 1,36 1,43  x 1,29 1,79 1,36  1,00 x  1,00  1,00 x   x 1,00 1,51 

9.B 
21 2,30 2,15 1,75 2,20 x x 1,85 1,75 1,85 x  1,70 2,35  1,35 1,9  x  1,00 1,00  x  x 1,00 1,73 

9.roč. 

35 2,22 1,90 1,73 2,17 x x 2,00 1,55 1,64 x  1,50 2,07  1,35 1,45  x 1,00  1,00 x  x 1,00 

1,61 

5. - 9. 204 2,22 1,79 1,19 2,12 1,07 1,00 1,63 1,21 1,75 x  1,66 1,83 1,59 1,17 1,01 1,01 1,00 1,00 1,32 1,00 1,40 

 



 

Prehľad o prospechu  žiakov (PV, PVD,N,NEKL.) v II. polroku školského           

roka 2020/2021 

 

Trieda   

Ročník                               

Počet 

žiakov 

PROSPELO 

 

Z TOHO PROSPELO 

NEPROSPELO NEKLASIFIK. 
OPRAVNÉ 

SKÚŠKY 

Správ. 

 S 

VYZNAMENANÍM 
 VEĽMI DOBRE "2" "3" "4" 

1.A 
19 19 xxx xxx 0 0 xxx       

1.B 
20 20 xxx xxx 0 0 xxx       

1.roč. 
39 39 xxx xxx 0 0 xxx 0 0 0 

2.A 
18 0 17 1 

 

0 
            0 xxx       

2.B 
20 0 17 3 0 0 xxx       

2.roč. 
38 0 34 4 0 0 xxx 0 0 0 

3.A 
20 0  19 1 

0 

 
0 xxx       

3.B 
24 0 24 0             0 0 xxx       

3.roč. 
44 0 43 1 0 0 xxx 0 0 0 

4.A 
26 

0 

   
17 9 0 0 xxx       

4.B 
26 1 23 2 0 0 xxx       

4.roč. 
52 1 40 11 0 0 xxx 0 0 0 

1. - 4. 173 40 117 16 0 0 xxx 0 0 0 

5.A 
26 0 25 1 0 0 0       

5.B 
24 2 14 8 0 0 0       

5.roč. 
50 2 39 9 0 0 0 0 0 0 

6.A 
20 3 11 5 1 0 0    1   

6.B 
18 2 12 4 0 0 0      

6.roč. 
38 5 23 9 1 0 0 0 1 0 

7.A 
25 5 12 8 0 0 0 1      

7.B 
20 2 10 8 0 0 0       

7.roč. 
45 7 22 16 0 0 0 1 0 0 

8.A 
19 5 11 3 0 0 0       

8.B 
17 5 9 2 1 0 0    1   

8.roč. 
36 10 20 5 1 0 0 0 1 0 

9.A 
14 2 9 3 0 0 0      

9.B 
20 6 8 6 0 0 0       

9.roč. 
34 8 17 9 2 0 0 0 0 0 

5. - 9. 203 32 121 48 2 0 0 1 2 0 

1. - 9. 376 72 238 64 2 0 0 1 2 0 

 

 

 

 



Prehľad o školskej dochádzke v školskom roku 2020/2021 
 

V čase dištančného vzdelávania sa dochádzka žiakov nezaznamenávala, ale jednotliví učitelia 

dbali na prítomnosť žiakov a ich pravidelné zapájanie sa do vzdelávacích aktivít. Po obnovení 

dochádzky žiakov do školy sa zaznamenávania dochádzky opäť obnovilo.  
 

 

 

Udelené pochvaly a pokarhania žiakom za II. polrok v šk. roku 2020/2021 

 

Trieda   
Ročník                               

Počet 
žiakov 

Pochvaly 
RŠ 

Pochvaly 
tried.učiteľom 

Knižné 
odmeny 

Pokarhania 
RŠ 

Pokarhania 
tried.učiteľom 

1.A 19 0 19 5 0 0 

1.B 20 0 19 5 1 0 

1.roč. 39 0 38 10 1 0 

2.A 18 0 7 5 0 0 

2.B       20 0 4 5 0 0 

2.roč. 38 0 11 10 0 0 

3.A 20 0 13 5 0 0 

3.B 24 0 24 5 0 0 

3.roč. 44 0 37 10 0 0 

4.A 26 0 26 5 0 0 

4.B 26 0 26 5 0 0 

4.roč. 52 0 52 10 0 0 

1. - 4. 173 0 138 40 1 0 

5.A 26 0 0 4 0 0 

5.B 24 0 0 4 4 0 

5.roč. 50 0 0 8 4 0 

6.A 20 4 0 4 0 0 

6.B 18 0 0 4 0 0 

6.roč.     38 4 0       8 0 0 

7.A 25 0 2 4 6 0 

7.B 20 0 4 4 0 0 

7.roč. 45 0 6 8 6 0 

8.A 19 0 1 4 0 6 

8.B 17 0 0 4 1 0 

8.roč. 36 0 1 8 1 6 

9.A 14 0 0 4 0 0 

9.B 20 0 0 4 1 0 

9.roč. 34 0 0 8 1 0 

5. - 9. 203 4 7 40 12 0 

1. - 9. 376 4      145 80 13 6 



Výsledky externých meraní  

 

Testovanie žiakov 5. aj 9. ročníka bolo zrušené z dôvodu mimoriadnej situácie spôsobenej 

ochorením COVID-19. 

 

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány, zoznam učebných variantov: 

R o č n í k 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet  tried v ročníku 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Učebný variant 
ISCED 

1 

ISCED 

1 

ISCED 

1 

ISCED 

1 

ISCED 

2 

ISCED 

2 

ISCED 

2 

ISCED 

2 

ISCED 

2 
 

 

ISCED 1, ISCED 2: RÁMCOVÝ UČEBNÝ PLÁN PRE ZŠ - 2020-2021 

Vzdelávacia 
oblasť 

Predmet/ročník 1. 2. 3. 4. 

P
lá
n
 

Spolu 
1.-4. 

5. 6. 7. 8. 9. 

P
lá
n
 

Spolu 
5.-9. 

Jazyk 
a komunikácia 

slovenský jazyk a 
literatúra 

9 8 7 7 31 31 5 5 4 5 5 24 24 

SJL(RU)     1     1     1   1   2 

anglický jazyk     3 3 6 6 3 3 3 3 3 15 15 

Základy anglického 
jazyka 

  1       1               

anglický jazyk 
(RU) 

            1 1     1   3 

2. cudzí jazyk                            

2. cudzí jazyk 
(RU) 

                2 2 2   6 

Matematika a 
práca 

s informáciami 

matematika 4 4 4 4 16 16 4 4 4 4 5 21 21 

matematika (RU)             1 1 1 1     4 

informatika     1 1 2 2 1 1 1 1   4 4 

Človek 
a príroda 

prvouka 1 2     3 3               

prírodoveda     1 2 3 3               

fyzika               2 1 2 1 6 6 

chémia                 2 2 1 5 5 

biológia              2 1 2 1 1 7 7 

biológia (RU)               1     1   2 

environment. 
vých. 

                        0 

vlastiveda      1 2 3 3               

Školský učebný plán 



Človek 
a spoločnosť                                                                                                         

dejepis             1 1 1 1 2 6 6 

dejepis (RU)               1         1 

geografia              2 1 1 1 1 6 6 

občianska náuka                1 1 1 1 4 4 

Človek 
a hodnoty 

nábož.  
výchova/Etv   

1 1 1 1 4 4 1 1 1 1 1 5 5 

Človek a  svet 
práce 

pracovné 
vyučovanie  

    1 1 2 2               

technika             1 1 1 1 1 5 5 

Umenie 
a kultúra 

hudobná výchova  1 1 1 1 4 4 1 1 1 1   4 4 

výtvarná výchova  2 2 1 1 6 6 1 1 1 1 1 5 5 

regionálna 
výchova 

1 1 1 1   4 1           1 

Zdravie a pohyb 

telesná a šport. 
vých. 

2 2 2 2 8 8 2 2 2 2 2 10 10 

telesná výchova 
(RU) 

1 1       2               

Spolu povinná časť 20 20 23 25 88 88 24 25 26 27 25 127 127 

Spolu nové uč.predmety 1 2 1 1   5 1 0 0 0 0   1 

Voliteľné hodiny 1 1 1 0   3 2 4 4 3 5   18 

Spolu : povinná  časť + nové 
predmety + voliteľné hodiny 

22 23 25 26   96 27 29 30 30 30   146 

CELKOVÝ POČET VYUČ. HODÍN 
V ROČNÍKU-TABUĽKOVÝ 

22 23 25 26   96 27 29 30 30 30   146 

 
LEGENDA: (RU) – rozširujúce vyučovanie,  

regionálna výchova, environmentálna výchova – voliteľný predmet 

 
Dôvodom zavedenia environmentálnej výchovy ako samostatného predmetu bolo viesť žiakov ku 

komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka   k životnému prostrediu.   

Predmet umožňuje žiakom rozvíjať schopnosť pochopiť nevyhnutný prechod k trvalo udržateľnému rozvoju 

spoločnosti. Pochopiť dôležitosť vzájomného prepojenia  ekologického, ekonomického a sociálneho prístupu, pre 

zachovanie zdravia a existencie človeka a života na Zemi.  

Predmet nadväzoval a rozširoval (a aj suploval) poznatky z biológie, geografie, fyziky, 

chémie,  matematiky, dejepisu aj regionálnej výchovy .  V rámci medzi predmetových vzťahov žiaci spätne 

využívali získané informácie z environmentalistiky v daných predmetoch. Pozitívne sa prejavila schopnosť žiakov 

zamýšľať sa, vidieť problémy súčasného človeka v bežnom – konzumnom spôsobe života  a schopnosť riešiť ich, 

diskutovať  a navrhovať nové riešenia na základe nových technológii, hoci len v teoretickej rovine. Predmet žiakov 

nenásilnou formou nútil zaujímať sa a  vyhľadávať   nové a nové informácie o alternatívnych materiáloch, 

surovinách a zdrojoch energie. V školskom roku 2020/2021 sa predmet environmentálna výchova samostatne 

nevyučuje z dôvodu presunutia disponibilnej hodiny na iný predmet. Naďalej sa však vyučuje ako prierezová téma. 

Dôvodom zavedenia regionálnej výchovy  bolo oboznámiť žiakov s prírodnými a historickými 

pamätihodnosťami v obci Mútne a jej blízkom okolí.  Rozvíjať u žiakov estetické cítenie ku vytvoreným 

hodnotám. Spoznávať a vážiť si vytvorené kultúrne pamiatky, ktoré pre nás vytvorili naši predkovia. Vyučovaním  



daného predmetu  žiak  získava predpoklady na rozvoj vzťahu ku svojej obci, vníma krásy prírody, spoznáva 

ľudové umenie a kultúrne pamiatky. Prostredníctvom autentických skúseností  získaných z manuálnych činností 

na vyučovacích hodinách boli  rozvíjané  u žiakov duševné spôsobilosti, vedomosti a postoje. Žiaci boli veku 

primeraným spôsobom oboznámený  s reáliami regiónu.  

 

Delenie tried na skupiny: 

 

ŽIAKOV 
SPOLU 

172 
DIEVČATÁ CHLAPCI 

71 101 

 

DELENIE TRIED NA SKUPINY 

Pred- 
Tr. P.ž. 

Poč.ž. Poč.ž. P.h. 
Vyučuje 

met 
v 

1.sk. 
v 

2.sk. del. 

A
N

J
 

3.A 20 10 10 3 Brontvajová, Brčáková 

3.B 24 12 12 3 Petrášová, Brontvajová 

4.A 26 13 13 3 Brontvajová, Brčáková 

4.B 25 12 12 3 Jurčáková, Brčáková 

IN
F

 

3.A 20 10 10 1 Kocúrová, Brišáková 

3.B 24 12 12 1 Kocúrová, Kšenzuláková 

4.A 26 13 13 1 Šimove, Majdová 

4.B 25 13 12 1 Majdová, Brišáková 

Z
A

J
 

2.A 18 9 9 1 Brontvajová, Paterková 

2.B 20 10 10 1 Petrášová, Brontvajová 

SPOLU 18  

 

 

ŽIAKOV SPOLU 203 

DIEVČATÁ 
CHLAP

CI 

104 99 

DELENIE TRIED NA SKUPINY 

Pred- 

Tr. P.ž. 

Poč.ž. Poč.ž. 
P.h. 

Vyučuje 
met 

v 
1.sk. 

v 
2.sk. del. 

R
U

J
 

7.A 25 12 13 2 Janckulíková, Vojtasová 

7.B 20 10 10 2 Janckulíková, Vojtasová 



8.A 19 9 10 2 Janckulíková, Vojtasová 

9.B 21 11 10 2 Janckulíková, Vojtasová 

  
 A

N
J

  
  
  

  
  

  
  
  5.A 26 13 13 4 Paterková, Brontvajová 

5.B  24 12 12 4 Paterková, Petrášová 

6.A 20 10 10 4 Jurčáková, Paterková 

6.B 18 9 9 4 Brčáková, Petrášová 

7.A 25 13 12 3 Brontvajová, Brčáková 

7.B 20 10 10 3 Paterková, Petrášová 

8.A 19 9 10 3 Brontvajová, Brišáková 

9.B 21 11 10 4 Paterková, Brčáková 

IN
F

 

5.A 26 13 13 1 Brišáková, Krišš  

5.B  24 12 12 1 Brišáková, Rončáková 

6.A 20 10 10 1 Brišáková, Krišš 

6.B 18 9 9 1 Brišáková, Krišš 

7.A 25 13 12 1 Brišáková, Brontvajová 

7.B 20 10 10 1 Brišáková, Rončáková 

8.A 19 9 10 1 Brišáková, Brontvajová 

8.B 17 8 9 1 Brišáková, Krišš 

T
H

D
 

5.A 26 13 13 1 Brišáková, Jurčáková 

5.B  24 12 12 1 Brišáková, Petrášová 

6.A 20 10 10 1 Jurčáková, Brišáková 

6.B 18 9 9 1 Jurčáková, Brišáková 

7.A 25 13 12 1 Brišáková, Krišš 

7.B 20 10 10 1 Brišáková, Krišš 

8.A 19 9 10 1 Brišáková, Krišš 

9.B 21 10 11 1 Pašková, Brišáková 

T
S

V
 

5.A 28 14 14 2 Šimurdiaková, Maruščáková 

6.B 26 14 12 2 Šimurdiaková, Holubjaková 

SPOLU    57   

 

 

 

 



Štruktúra tried 

 

 Počet tried Počet žiakov Počet integrovaných žiakov 

Nultého ročníka 0 0 0 

Prvého ročníka 2 39 1 

Bežných tried 16 332 15 

Špeciálnych tried 0 0 0 

Pre nadaných 0 0 0 

Spolu 18 370+2 16 

2 žiaci (2.A) si plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí 

 

 

§ 22 . ods. 1 g 

Zamestnanci 

Údaje o pedagogických zamestnancoch školy 

a) pracovný pomer 

ZŠ 

Pracovný pomer 
Fyzický počet Prepočítaný počet 

pedagog. nepedagog. pedagog. nepedagog. 

TPP 22 8 22 8 

DPP 5 0 3,78 0 

Znížený úväzok 2 0 0,78 0 

ZPS 2 0 2 0 

Civilná služba 0 0 0 0 

Na dohodu 0 0 0 0 

 

MŠ 

 

pracovný pomer 
fyzický počet prepočítaný počet 

pedagog. nepedagog. pedagog. nepedagog. 

TPP 7 2 7 2 

DPP 3 0 3 0 

znížený úväzok 0 0 0 0 



ZPS 0 0 0 0 

civilná služba 0 0 0 0 

na dohodu 0 0 0 0 

b) kvalifikovanosť pedagógov: 

Základná škola 

Počet Spolu Kvalifikovaných Nekvalifikovaných 

učiteľov 27 27 0 

vychovávateľov 2 2 0 

asistentov učiteľa 6 5 1 

špeciálny pedagóg 1 1 0 

vyučujúcich náb. vých. 2 2 0 

z toho:   kňazov 1 1 0 

katechétov 1 1 0 

s aprobáciou  NV 0 0 0 

začínajúcich ped. zamestnancov 

uvádzaných do praxe  
2 2 0 

 

 

Materská škola 

Počet Spolu Kvalifikovaných Nekvalifikovaných 

učiteľov 10 9 1 

vychovávateľov 0 0 0 

asistentov učiteľa 0 0 0 

začínajúcich pedagogických 

zamestnancov uvádzaných do praxe  
1 0 0 

Riadiaci zamestnanci : 

Štúdium 

riad.prac. 
ukončené prebieha nezaradený začiatok ukončenie má podanú prihlášku od roku 

RŠ áno   2017 2017  

ZRŠ pre ZŠ nie áno  2019   

ZRŠ pre MŠ nie áno  2020   

 



Prehľad o vyučujúcich  1. - 4. roč. 

 

p.č. 

meno 

a priezvisko, 

titul 

Vzdelanie 

vyučuje predmety 
Kariérový 

stupeň odborne neodborne 

1. 
Božena 

Veselovská, 

PaedDr. 
VŠ, 1.-4.roč. na 1.-4.  2.atest. 

2. 
Zuzana 

Janckulíková, 

Mgr. 
VŠ, RUJ/1.-4. roč. na 1.-4.  2.atest. 

3. 

Eva 

Maruščáková, 

Mgr. 

VŠ, TSV/1.-4. roč. Na 1.-4.  1.atest. 

4. 

Monika 

Kocúrová, 

Mgr. 

VŠ, 1.-4. roč. na 1.-4.  2.atest. 

5. 

Gabriela 

Vojtasová, 

Mgr. 

VŠ, RUJ/1.-4. roč. na 1.-4.  2 .atest. 

6. 
Viera 

Kšenzuláková, 

Mgr. 

VŠ, 1.-4. roč. na 1.-4.  samostatný 

7. 
Marcela 

Šimove, Mgr. 
VŠ, 1.-4. roč. na 1.-4.  začínajúci 

8. 
Lenka 

Kšenzuláková, 

Mgr. 

VŠ, 1.-4. roč. na 1.-4.  samostatný 

9. 
Jana Murínová, 

PaedDr. 

VŠ, 1.-4.roč. TSV  2.atest. 

10. 
Katarína 

Jurčáková, Mgr. 

VŠ, 1.-4. 

roč./ANJ/SJL 
ANJ  2.atest. 

11. 

Pavol 

Gajdošík,  

Mgr. 

VŠ, teol.-NAV NBV  
samostatný 

12. 
Renáta 

Pitáková, Mgr. 
VŠ, teol.-NAV NBV  

začínajúci 

13. 

Božena 

Brišáková, 

Mgr. 

BIO/INF INF PDA 
samostatný 

14. 
Alena 

Brontvajová, 

Ing. 
VŠ, ANJ/INF ANJ  2.atest. 

15. 

Monika 

Brčáková, 

Mgr. 

VŠ,ANJ/TSV/ETV ANJ  2.atest. 



16. 
Holubjaková 

Michaela, Mgr. 

VŠ, 

TSV/ETV/VYV 
PVC, VYV   1.atest. 

17. 
Darina 

Petrášová, Ing. 

VŠ, ANJ ANJ       

    2.atest. 

18. 
Martina 

Šimurdiaková, 

Mgr. 

VŠ, TSV/ GEG TSV  samostatný 

19. 

Marie 

Paterková, 

Mgr. 

VŠ, ANJ ANJ  2.atest. 

 

 

 

 

p.č

. 

meno 

a priezvisko, 

titul 

vzdelanie 

vyučuje predmety  

kariérov

ý stupeň 
odborne neodborne 

1. 
Jana Murínová, 

PaedDr. 

VŠ, 1.-4.roč.  
 

2.atest. 

2. 
Katarína 

Jurčáková, Mgr. 

VŠ, 1.-

4.roč./ANJ/SJ

L 

ANJ THD 2.atest. 

3. 

Viera 

Kapičáková, 

PhDr. 

VŠ, SJL/DEJ SJL, DEJ  2.atest. 

4. 
Božena Brišáková, 

Mgr. 
BIO/INF INF,BIO THD,RGV samost. 

5. 
Marie 

Paterková, Mgr. 

VŠ, ANJ ANJ  2.atest. 

6. 
Soňa Pašková, 

Mgr. 

VŠ, SJL/ETV SJL DEJ, THD 2.atest. 

7. 
Alena 

Brontvajová, Ing. 

VŠ, ANJ/INF ANJ, INF  2.atest. 

8. 
Martina 

Rončáková, 

PaedDr. 

VŠ, 

MAT/BIO 

MAT, BIO INF,RGV 2.atest. 

9. 
Monika 

Brčáková, Mgr. 

VŠ, 

ANJ/TSV 

ANJ  2.atest. 

10. 
Štefan Krišš, 

Mgr. 

VŠ, 

MAT/INF 
MAT, INF 

THD samost. 

11. 
Dana 

Veselovská, Mgr. 

VŠ, SJL SJL  1.atest. 

12. 
Mariana 

Paľová, PaedDr. 

VŠ, 

MAT/FYZ 

MAT, FYZ  2.atest. 

Prehľad o vyučujúcich 5. - 9. roč. 



13. 

Michaela 

Holubjaková, Mgr. 
VŠ, 

TSV/ETV/V

YV 

VYV, TSV OBN 1.atest. 

14. 
Zlatica 

Habláková, Mgr. 

VŠ, MAT/ 

CHE/ INF 

MAT, CHE HUV 2.atest. 

15. 
Darina 

Petrášová, Ing. 

VŠ, ANJ ANJ THD,FYZ 2.atest. 

16. 
Alexandra 

Krížová, Ing. 

VŠ, 

BIO/GEG 

BIO, GEG  2.atest. 

17. 
Martina 

Šimurdiaková, 

Mgr. 

VŠ, 

TSV/GEO 

TSV  samost. 

18. 
Pavol Gajdošík,  

Mgr. 
VŠ, teol.-

NAV 
NBV  

samost. 

19. 
Renáta Pitáková, 

Mgr. 
VŠ, teol.-

NAV 
NBV  

 

začínajúci 

20. 
Zuzana 

Janckulíková, Mgr. 

VŠ, 1.-4. roč. RUJ 
 

2.atest. 

21. 
Gabriela 

Vojtasová, Mgr. 

VŠ, 1.-4. roč. RUJ  2.atest. 

22. 

Eva 

Maruščáková, 

Mgr. 

VŠ, 1.-4. roč. 

 
TSV  1.atest. 

 

Údaje o nepedagogických zamestnancoch školy 
  

Správni zamestnanci 
počet 

fyzický 

počet 

prepoč. 

Prac. Pomer 

TPP/DPP/dohoda 

Ak DPP a dohoda 

Pracovný pomer 

ukončený k....... 

vedúca hospodárskeho úseku 1 1 TPP - 

administratívny zamestnanec 1 1 TPP - 

Školník, údržbár 2 2 TPP/DPP - 

upratovačka, správca ŠH 1 1 TPP - 

upratovačky 3 3 TPP - 

spolu: 8 8  - 

ŠJ a MŠ 

 

Správni zamestnanci počet fyzický počet prepoč. 
Prac. Pomer 

TPP/DPP/dohoda 

Ak DPP a dohoda 

Pracovný pomer 

ukončený k....... 

vedúca ŠJ 1 1 TPP - 



kuchárky 5 5 TPP - 

upratovačky 2 2 TPP - 

spolu: 8 8 - - 

 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

 

Základná škola 

vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 0 1 

2.kvalifikačná skúška 0 3 

štúdium školského manažmentu 0 1 

inovačné štúdium 0 0 

špecializačné kvalifikačné 0 0 

špecializačné 0 0 

postgraduálne 0 0 

doplňujúce pedagogické 0 0 

kvalifikačné rozširujúce 2 0 

aktualizačné 0 0 

vysokoškolské pedagogické 0 1 

vysokoškolské nepedagogické 0 0 

 

 

Materská škola 

Zvyšovanie, dopĺňanie kvalifikácie počet PZ priebeh 

Funkčné vzdelávanie 0 1 

Bakalárske štúdium 0  

Magisterské štúdium 0  

Adaptačné vzdelávanie 1  

Externé vzdelávacie aktivity počet PZ priebeh 

Aktualizačné vzdelávanie 0  

1. atestácia 0            



§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Úspechy školy v športových a predmetových súťažiach 2020/2021 

 

SLOVENSKO 

3.miesto Nikola Trajová Biologická olympiáda kat.C – projektová časť 
4.miesto Laura Tisoňová  Biologická olympiáda kat.E – odbornosť geológia 

97,98% Vanesa Bjaloňová iBobor kat. Benjamín 

83,43% Lukáš Kriš iBobor kat. Benjamín 

72,11% Sofia Straková iBobor kat. Benjamín 

96,97 Nina Jurčáková  IQ olympiáda  

KRAJ 
1.miesto Nikola Trajová Biologická olympiáda kat.C – projektová časť 

3.miesto Laura Tisoňová  Biologická olympiáda kat.E – odbornosť geológia 

4.miesto Veronika Blažeňáková Biologická olympiáda kat.E – odbornosť geológia 

5.miesto Sofia Straková Čo vieš o hviezdach I. kat. 

7.miesto  Nina Jurčáková Čo vieš o hviezdach II. kat. 

10.miesto Karin Bugajová Čo vieš o hviezdach II. kat. 

10.miesto Ema Jurčáková Čo vieš o hviezdach I. kat. 

REGIÓN 

3.miesto Ema Jurčáková Čo vieš o hviezdach I. kat. 

8.miesto Sofia Straková Čo vieš o hviezdach I. kat. 

OKRES 

1.miesto Ema Jurčáková Čo vieš o hviezdach I. kat. 

1.miesto Laura Babečková Biologická olympiáda kat.D – projektová časť 

1.miesto Alžbeta Jozefiaková Biologická olympiáda kat.D – teoreticko-praktická časť 

1.miesto Nikola Trajová Biologická olympiáda kat.C – projektová časť 

1.miesto Nina Jurčáková Čo vieš o hviezdach II. kat. 

1.miesto Laura Tisoňová  Biologická olympiáda kat.E – odbornosť geológia 

1.miesto Chlapci – žiaci 1. – 4.  Futbalový turnaj Kategória 1. – 4. ročník 

1.miesto Chlapci – žiaci 5. – 9.  Futbalový turnaj Kategória 5. – 9. ročník 

1.miesto Marek Kapičák Jazyková súťaž ABC Variant A – poézia 5.-6. ročník 

1.miesto Adela Sekulová Jazyková súťaž ABC Variant B – jednotlivci 1.-4. ročník 

1.miesto 3.A Jazyková súťaž ABC Variant B – skupiny 1.-4. ročník 

1.miesto  6.A Jazyková súťaž ABC Variant B – skupiny 5.-6. ročník 

1.-2.miesto Sofia Blažeňáková Matematická olympiáda Z6 

2.miesto  Matej Serdel Jazyková súťaž ABC Variant A – poézia 5.-6. ročník 

2.miesto Ema Babečková Jazyková súťaž ABC Variant A – esej 7.-9. ročník 

2.miesto Estera Babečková Jazyková súťaž ABC Variant B – jednotlivci 5.-6. ročník 

2.miesto 3.B Jazyková súťaž ABC Variant B – skupiny 1.-4. ročník 

2.miesto  6.B Jazyková súťaž ABC Variant B – skupiny 5.-6. ročník 

3.miesto Kristína Jozefjaková Jazyková súťaž ABC Variant A – poézia 7.-9. ročník 

3.miesto Eva Straková Jazyková súťaž ABC Variant B – jednotlivci 1.-4. ročník 

3.miesto  Beáta Blažeňáková Jazyková súťaž ABC Variant B – jednotlivci 5.-6. ročník 

3.miesto 3.B Jazyková súťaž ABC Variant B – skupiny 1.-4. ročník 

3.miesto 5.A Jazyková súťaž ABC Variant B – skupiny 5.-6. ročník 



3.-4.miesto Sofia Sára Tisoňová Pytagoriáda P5 

4.-5.miesto Magdaléna Briššová Pytagoriáda P3 

8.miesto  Ema Babečková Biologická olympiáda kat.C – teoreticko-praktická časť 

8.miesto Magdaléna Olašáková Pytagoriáda P6 

 

 

Prezentácia školy na verejnosti a iné aktivity školy 

Všetky naplánované aktivity na školský rok 2020/2021 nebolo možné uskutočniť, pretože to 

nedovoľovala pandemická situácia, ale aj napriek protipandemickým  opatreniam sa nám 

podarilo absolvovať nasledovné akcie, súťaže, projekty a podujatia: 

 

 Vypracovanie plánu triednických hodín s aplikovaním ľudských práv 

 Zelená škola 

 Milión detí sa modlí ruženec 

 Záložka do knihy 

 iBobor 

 Adventný dobrý skutok 

 sv. Mikuláš   

 Najkrajšia vianočná výzdoba triedy 

 Vianočná guľa 

 Vianočné dielne 

 Ponožková výzva 

 Karneval  

 Valentínska pošta 

 Hviezdoslavov Kubín 

 Správy z knižnice – Dokonči príbeh... /súťaž/ 

 Naša trieda číta 

 Biologická olympiáda 

 Zápis do prvého  ročníka 

 Deň Zeme 

 Koľko lásky je v tvojom srdci? 

 MDD 

 

September 

Vypracovanie plánu triednických hodín s aplikovaním ľudských práv. 

 

Október 

Zelená škola 
Dňa 14.októbra 2020 prebehla na našej škole hodnotiaca návšteva  Programu Zelená škola. 

V priebehu troch rokov od nášho zapojenia sa do programu na tému ODPAD, škola prešla 

cestou postupnej,  výraznej premeny a zavedené zmeny  sú  neoddeliteľnou súčasťou  jej 

fungovania.  Na základe výsledkov našej práce sa Rada Zelenej školy rozhodla udeliť nám 

certifikát a vlajku programu Zelená škola, ktoré sú platné do augusta 2022. 

 

 



Milión detí sa modlí ruženec – 19.10.2020 

V pondelok 19.10.2020 sa naša škola o deviatej hodine ponorila do posvätného ticha a zahĺbila 

do tajomstiev radostného ruženca. Týmto spôsobom sme sa pridali k celosvetovému 

spoločenstvu a k iniciatíve Milión detí sa modlí ruženec, ktorej hlavným úmyslom je ukázať, 

že dôveryplná modlitba detí má veľkú moc. Moc vyprosiť mier a jednotu v našich rodinách, 

v našej krajine i vo svete. 

 

November 

Posvätenie adventného venca - 27.11.2020 

Už tradične sme zahájili začiatok adventného obdobia posvätením adventného venca. I keď nás 

nebolo mnoho, tak ako po iné roky, aj tak nás teší, že sme sa mohli aspoň takto symbolicky 

spojiť a naladiť sa na adventný čas.  

 

Záložka do knihy 

Tohtoročnou témou záložky do knihy je: Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básni alebo 

v próze. Hotové záložky žiakov našej školy poputovali do partnerskej školy v Nových 

Zámkoch.  

 

iBobor 

Žiaci našej školy sa od 10. do 16. novembra 2020 zúčastnili celoslovenskej informatickej 

súťaže iBobor. Túto súťaž v tomto školskom roku poznačila pandémia. Žiaci 2. až 4. ročníka 

súťažili v škole a žiaci 5. až 9. ročníka sa pripájali a súťažili z domu. V kategórii Drobci (2. a 

3. ročník ZŠ) súťažilo 50 žiakov a úspešní boli 32 žiaci. 

V kategórii Bobríci (4. a 5. ročník ZŠ) súťažilo 55 žiakov a úspešní boli 16. 

V kategórii Benjamíni (6. a 7. ročník ZŠ) súťažilo 35 žiakov a úspešní boli 7 žiaci. 

V kategórii Kadeti (8. a 9. ročník ZŠ) súťažilo 7 žiakov a úspešní boli 2. 

Úspešní riešitelia sú všetci súťažiaci, ktorí dosiahli aspoň polovicu "kladných bodov". 

 
 

Adventný dobrý skutok 

S blížiacimi sa vianočnými sviatkami sú ľudia k sebe milší, všímavejší a pozornejší. Viac 

rozmýšľajú nad tým, čím by potešili svojich blízkych, čo by im urobilo radosť. No sú aj takí, 

ktorí sami potrebujú pomôcť a potešiť, ale často ich nemá kto. Aj preto sme sa rozhodli svojou 

troškou prispieť a potešiť tých, ktorí vlastne ani nič nečakajú. Prvýkrát sme sa zapojili do 

výzvy „Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?“, ktorá vyzýva všetkých dobrých ľudí 

na Slovensku, aby naplnili krabicu od topánok maličkosťami, ktoré môžu potešiť babičku či 

deduška v domove dôchodcov. A keďže to môže byť jediný darček, ktorý na Vianoce dostanú, 

treba do krabičky vložiť aj kúsok svojho srdca. 

Na podnet p. uč. Martiny Rončákovej sme celý kolektív ZŠ, spolu s pani kuchárkami 

a niekoľkými rodičmi, prispeli na tieto krabičky, deti zo školského klubu vyrobili krásne 

pozdravy pre starkých a naše pani učiteľky M. Rončáková, M. Kocúrová, M. Šimurdiaková 

a pani vychovávateľka K. Ďurčáková ich krásne zabalili a vyzdobili a pribalili sme 

tiež  darčeky pre personál domova dôchodcov. 

Naše krabičky putovali do Domova sociálnych služieb v Zákamennom, kde sa im veľmi 

potešili. Všetkým jeho obyvateľom prajeme požehnané Vianoce! 

Toto však nie je náš jediný dobrý skutok. Vo štvrtok 3.12.2020 sa niekoľko našich 

zamestnancov, na čele s pani riaditeľkou, podujalo na darovanie krvi, nakoľko je jej akútny 

nedostatok. Ich darovaná krv bola určená pre 8-mesačné bábätko, ktoré čakala náročná 

operácia. 



December 

Vianočná guľa 
Počas adventného obdobia žiaci zažívajú aj rôzne prekvapenia, ktoré sú ukryté vo vianočnej 

adventnej guli. Žiaci si vyberajú vianočnú guľu, v ktorej je ukryté milé prekvapenie, ale aj 

nejaká činnosť, ktorú musia splniť. 

 

Mikuláš - 7.12.2020 

Tento rok bol Mikuláš v našej škole úplne iný ako po iné roky. Okrem množstva sladkostí, ktoré 

nám Mikuláš nadelil v balíčkoch, sme všetci dostali ten najkrajší darček, aký nám, v súvislosti 

so školou, mohol byť daný. Naši žiaci opäť mohli zasadnúť do svojich lavíc a my, učitelia, sme 

sa po dlhých týždňoch mohli postaviť pred triedy plné žiakov. Z každého kúta našej školy sa 

ozýval veselý hukot. Tak veľmi sme sa tešili z opätovného návratu do školy! 

Veľmi pekne ďakujeme za sladké balíčky Obecnému úradu a ZRPŠ. 

 

Vianočné tvorivé dielne a zvyky - 17,18.12.2020 
Čarovné adventné obdobie býva obdobím príprav na narodenie Ježiška v našich ľudských 

srdciach. I my sme si v tomto predvianočnom období priblížili deťom priblížili mnohé zvyky.. 

V programe nechýbala  ani výroba vianočných dekorácií. 

Február 

Správy z knižnice - súťaž 
Naši talentovaní žiaci sa zapojili  do literárnej súťaže pre deti - Dokonči príbeh spisovateľky 

Andrey Gregušovej a vyhraj knihu s jej podpisom.  

 

Karneval - 12.2.2021 

Dňa 12.2.2021 sa v našej spolu, ale iba v rámci triedy, atmosféra bola príjemná a deti zažili 

veľa zábavy, ba nechýbal ani triedny karnevalový ples. O jedinečnú karnevalovú výzdobu sa 

postarali pani asistentky škole konal karneval pre 1. stupeň ZŠ. Každá trieda si vytvorila vlastný 

program. Deti si priniesli masky z domu a obliekli  si ich v škole alebo si masky vyrobili. 

Niektoré masky boli naozaj krásne a originálne. Hoci sa  žiaci, kvôli pandemickým opatreniam, 

nemohli stretnúť všetci a pani učiteľky. 

 

Valentínska pošta 
Žiaci si každoročne posielajú anonymné, či podpísané odkazy,  ktorými si vyjadrujú priateľstvo.  

Pekné odkazy od našich žiakov  sa ušli aj p. riaditeľke a vyučujúcim.   

 

Marec 

Ponožková výzva 

Ponožková výzva sa každoročne koná 21. marca a spája sa so Svetovým dňom Downovho 

syndrómu. Tento deň sme sa aj my zapojili do tejto výzvy na znak oslavy ľudskej jedinečnosti, 

kde sme si obuli dve rozdielne ponožky.. 

Symbol rozdielnych ponožiek nám pripomína, že každý sme iný, no práve to robí náš svet 

pestrejším a krajším... 

 

Hviezdoslavov Kubín 
Žiaci 1. stupňa sa mohli vzájomne porovnať a vypočuť si v triedach rôzne básne aj prózu, ktorú 

si pripravili a naučili sa naspamäť na triedne kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Snažili na 

naozaj mnohí, no na prvých  miestach sa v jednotlivých triedach umiestnili títo žiaci: 

2.A                                                                                                         

1. miesto: Juraj Špitál (poézia), Marek Kubalák (próza) 2. miesto: Nelka Veselovská a 3. 

miesto: Mária Durčáková. 



3.A 

1.miesto: Nelka Vojtasová a Eliáš Jozefjak, 2.miesto: Magdaléna Briššová, Adela Jurčáková, 

Filip Vaterka a Stanislav Sadlák a 3. miesto: Adela Brodecová a Agáta Podstrelená 

3.B 

1.miesto: Eva Straková, 2.miesto: M. Magdaléna Serdelová a Karolína Tomašáková a 3. 

miesto: Nela Maruščáková a Tamara Hušľová 

4.A 

1.miesto: EmmaTisoňová 2.miesto: Marek Olašák a 3.miesto: Tadeáš Straka 

4.B 

1.miesto: Šimon Marián Krišš2.miesto: DeborahBlahútová a 3.miesto: TobiasVnenk a Filip 

Kuchťák 

 

Apríl 

Biologická súťaž - Ohromný úspech našej žiačky 
Naša žiačka, Nikola Trajová (9.A), obsadila v celoslovenskom kole biologickej 

olympiády vynikajúce 3. miesto. 

Zápis do 1. ročníka 
V dňoch 20.04. – 22.04.2021 sa  konal zápis žiakov do prvého ročníka. Na našu veľkú radosť 

sa mohol uskutočniť za účasti detí – budúcich prvákov a ich rodičov. A tak, po veľmi dlhom 

čase, sme pri zachovaní všetkých aktuálnych opatrení, mohli otvoriť brány našej školy dokorán. 

Kým sa rodičia venovali administratívnym záležitostiam, budúci prváci zavítali do 

rozprávkového kráľovstva, ktorým ich sprevádzali pani učiteľky – princezné Marcelka Šimove 

a Lenka Kšenzuláková. 

Deti statočne plnili pripravené úlohy – kreslili, písali do múky, skladali obrázky, rátali oriešky... 

Za to, že úspešne zvládli všetky úlohy, dostali papierovú školskú tašku plnú sladkých a tiež 

farebných prekvapení, ktoré pre nich pani učiteľky pripravili. Každý z nich si ešte na pamiatku 

odniesol pamätný list a odfotil sa v kráľovskom kresle. 

Máj 

Koľko lásky je vo Vašom srdci? 
Máj je mesiac, kedy sa všetko vôkol nás prebúdza k životu, všetko kvitne a rozvoniava. Zvykne 

byť označovaný aj ako mesiac lásky. Láska má mnoho podôb a jednou z nich je aj láska 

k blížnemu. My sme tú našu lásku k blížnemu prejavili zapojením sa do akcie Koľko lásky je 

vo Vašom srdci?, podľa ktorej by sa počas mesiaca lásky nemal nikto cítiť sám. A preto sme 

po jesennej akcii Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?opäť mali možnosť potešiť 

srdcia mnohých seniorov vytvorením ručne robenej pohľadnice a malého darčeka, ktorý sa 

spolu s pohľadnicou zmestí do obálky. Za výrobu krásnych farebných pohľadníc ďakujeme 

pani učiteľke MartinkeRončákovej a dievčatám zo 7.B, za ruženčekové náramky ďakujeme 

pani vychovávateľkám Katke Ďurčákovej a Paťke Podstrelenej. Veríme, že tak ako v jeseni, aj 

teraz naše malé darčeky potešia a zahrejú pri srdci každého obdarovaného seniora. 

 

Deň ZEME 

22. apríla si ľudia na celom svete pripomínajú výročie svojej Zeme. Preto aj žiaci ŠKD  si 

pripomenuli význam našej planéty rôznymi aktivitami počas celého týždňa. Venovali sa 

rôznym oblastiam zameranými na ochranu životného prostredia. Od celkom najmenších 

prvákov až po tých najstarších, pracovali na rôznych aktivitách – výtvarných, literárnych, 

otestovali si svoje vedomosti a tiež získali aj nové poznatky o Zemi. 

Týždeň  začali prezentáciou o našej Zemi a jej znečistení. Rozprávali sa o tom, aké je dôležité 

starať sa o našu prírodu, naše okolie neznečisťovať odpadkami, fľašami,... pomocou hry 



,,Odpadové človeče nehnevaj sa,, deti separovali odpad, vytvorili plagát a vypracovali 

pracovný list, v ktorom vyjadrili svoje želania pre našu Zem. 

 

Medzinárodný deň detí 
Na Medzinárodný deň detí sa nám ušlo pekné počasie a preto sme sa rozhodli stráviť tento deň 

"D" v prírode. Každý ročník sa presunul na dohodnuté miesto, kde prebiehal program tried. 

Pani učiteľky, pán učiteľ, pani špec. pedagogička a pani asistentky si pre žiakov pripravili rôzne 

aktivity, súťaže a hry, čím sa postarali o kopu zábavy a zážitkov, aby skrášlili deťom "ich deň". 

Ráno sme si vyzdvihli nanuky, ktoré nám venoval pán starosta Marián Murín a sladkosti s 

cenami, ktoré venovalo ZRPŠ,  sme rozdali deťom počas programu. Preto sa touto cestou 

chceme poďakovať ZRPŠ a pánovi starostovi.  

Deti sa tešili opekačke, súťaženiam a spolupracovali ako tím, čím sa budovala atmosféra v 

kolektíve i medzi triedami.  

Z dôvodu dlhodobých opatrení pre Covid - 19 sme boli veľmi radi, že konečne môžeme byť so 

svojimi žiakmi a prežiť s nimi pekný deň. 

 

 

Na našej škole máme veľmi talentovaných žiakov v oblasti tanca, spevu, v hre na hudobný 

nástroj, kreslenia, hereckých schopností a pohybových zručnosti,  žiaľ  kvôli 

protipandemickým opatreniam sa nemohli  zapojiť do všetkých súťaží a ukázať svoj talent. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Projekty, do ktorých bola zapojená ZŠ 

 Ekologická škola – pokračovanie projektu 

 Triedenie odpadu – pokračovanie projektu 

 TETRAPAKY – separovaný zber viacvrstvových obalov 

 Zber papiera a plastových vrchnákov 

 Čistá obec – aktívne zapájanie sa do projektu v rámci environmentálnej 

výchovy 

 ZELENÁ ŠKOLA - dlhodobý projekt 

 Zlepšenie inklúzie školského prostredia (úspešný- od 1.12.2017 – 1 špeciálny 

pedagóg a 2 asistentky učiteľa, na obdobie 3 rokov) 

 Národný program podpory zdravia (Školské ovocie + mlieko) 

 

Projekty,  do ktorých je zapojená MŠ: 

celoslovenské:  

Národný program podpory zdravia ( Školské ovocie + Školské mlieko) 

Národný program boja proti obezite  

 

Projekty,  do ktorých je zapojená ŠJ: 

 Školské mlieko -  dlhodobý projekt 

 Ovocie do škôl - dlhodobý projekt 

§ 2. ods. 1 k 
Štátna školská inšpekcia nevykonala na našej škole v  školskom roku 2020/2021 žiadnu 

inšpekčnú činnosť. 

 

 

 

 

 

 
 



§ 2. ods. 1 l 
 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

             Škola má 26 učební, z toho 18 je kmeňových. Z celkového počtu 18 tried je 5 

v prístavbe školy, 13 je komplexne zrekonštruovaných a vybavených novým nábytkom 

v starom objekte školy.  

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne:  športovú halu, odbornú učebňu pre 

vyučovanie prírodovedných predmetov, ktorá je vybavená dataprojektorom, softvérovým 

vybavením, 2 učebne výpočtovej techniky (36 počítačov), jazykové laboratórium so 

slúchadlovou zostavou pre 18 žiakov a interaktívnou tabuľou. Sedem interaktívnych tabúľ,  

z toho jedna je presúvateľná, sú umiestnené v triedach - všetky sú vybavené softvérovým 

vybavením,  dataprojektorom a učiteľským počítačom s multifunkčným zariadením. Ďalej 

škola má k dispozícii knižničný fond pre cudzie jazyky, špeciálnu učebňu výtvarného odboru 

ZUŠ, knižnicu vybavenú moderným knižničným nábytkom, počítačom a knižničným 

programom CLAVIUS. Knižničný fond sa obnovuje. Učitelia majú k dispozícii 3 notebooky. 

Škola ma zriadený vysokorýchlostný internet s neobmedzeným prístupom pre žiakov 

a učiteľov  vo všetkých priestoroch školy. Máme aj  mobilnú počítačovú učebňu (20 prenosných 

počítačov), ktoré využívajú žiaci v kmeňových triedach, s možnosťou pripojenia sa na internet. 

Naším cieľom je neustále pripravovať a zdokonaľovať mladú generáciu na uplatnenie sa v 

informačnej spoločnosti 21.storočia,  obnovenia záujmového využívania počítačových učební 

v škole, aj v mimovyučovacom čase. 

Škola má k dispozícii moderné multifunkčné kopírovacie zariadenie, ktoré slúži najmä 

pre prípravu učebných materiálov pre integrovaných  žiakov. 

Po schválení projektu Zlepšenie podmienok vyučovania na školách bola realizovaná 

odborná učebňa na polytechnickú výchovu (dielňa) a biologicko-chemické laboratórium. 

Zároveň bola nanovo vybavená učebňa informatiky. Z tohto projektu boli zakúpené pomôcky 

na matematiku, chémiu, fyziku aj biológiu.  

Tieto odborné učebne umožňujú plne realizovať učebné osnovy a zvolené učebné 

varianty.  

 Vďaka finančnému daru od RZ pri ZŠ Mútne boli zakúpené dve interaktívne tabule 

s projektormi, stojanové farebné počítadlá pre prvákov, knihy do knižnice a učebnice 

anglického jazyka.  

 Špeciálny pedagóg a výchovný poradca majú vlastný kabinet vybavený počítačom 

s prístupom na internet, tlačiarňou, bezpečnostnou skriňou a moderným nábytkom. Bol 



vytvorený nový kabinet pre asistentky vybavený kopírovacím zariadením, počítačom 

a úložnými priestormi. 

 Škola má k dispozícii nasledovné kabinety: telesná a športová výchova, kabinet 

ročníkov 1.-4., biológia, dejepis, geografia, technika, fyzika, matematika, chémia, výtvarná 

výchova, slovenský jazyk, regionálna výchova, občianska náuka, cudzie jazyky, hudobná 

výchova, didaktická technika, metodická literatúra, sklad učebníc, sklad CO. 

 Vybavenie kabinetov sa snažíme pravidelne, v rámci finančných možností, dopĺňať a 

meniť za modernejšie. V tomto smere robíme podľa možností a s prihliadnutím na priority 

školy.   

Školská budova reprezentuje našu školu a dáva estetickú motiváciu aj našim deťom 

v škole. 

Pokračovali sme v základných prácach na úprave, údržbe a pravidelnej starostlivosti 

o zverený majetok. Uvádzame ako príklad tie najhlavnejšie: 

 Výsadba a orezávanie okrasných drevín. 

 Oprava a údržba didaktickej techniky, nábytku a iné.  

 Pravidelná údržba trávnatých plôch. 

Zrealizovanie tohto značného objemu  prác bolo financované z rozpočtu školy. 

Vybavenie školy učebnými pomôckami je priebežne doplňované. Škola potrebuje 

sústavne dopĺňať kabinetné zbierky o nové pomôcky zodpovedajúce súčasným trendom. 

 

Potreba riešenia nasledovných úloh: 

 celková rekonštrukcia elektroinštalácie budovy školy, 

 celková rekonštrukcia rozvodov tepla, 

 pokračovanie v sadovej výsadbe, 

 rekonštrukcia priestorov kuchynky. 

 

Priestorové a materiálno- technické podmienky MŠ: 

Materská škola má 6 tried, z ktorých 2 sú zriadené výnimkou z RÚVZ. 

Materiálno-technické zariadenie materskej školy je na dobrej úrovni. Všetky priestory 

materskej školy sú funkčne využité; po stránke technickej, hygienickej a bezpečnostnej sa 

starajú upratovačky, učiteľky po stránke estetickej. 

Školský dvor tvorí záhrada s detským ihriskom. V spolupráci so zriaďovateľom bol 

zrealizovaný projekt certifikovaného detského ihriska podľa platných bezpečnostných noriem. 



Tvoria ho: lezecká zostava ECO, lanová pyramída, nerezový kolotoč, oceľová prevažovacia 

hojdačka (3 ks). Súčasťou ihriska sú aj dve pieskoviská (na zimu prekrývané nepremokavou 

fóliou), šmýkačka a dve závesné hojdačky. V pravom rohu je betónová plocha, ktorá slúži pre 

dopravné ihrisko, ale aj kultúrno-spoločenské podujatia organizované MŠ. Starostlivosť 

o úpravu trávnatej plochy, ako aj nutnú opravu prvkov na záhrade, zabezpečuje obecný úrad.    

Ešte na školský rok máme udelenú od  RÚVZ výnimku na opätovné zriadenie 5. a 6.  triedy. 

Uvedené triedy môže navštevovať 15 detí na poldenný pobyt. Uvedenú výnimku sme získali 

na dva roky s podmienkou, že každý školský rok je zriaďovateľ povinný zrekonštruovať jedno 

sociálne zariadenie. 

V tomto školskom roku boli zakúpené pre deti edukačné pomôcky, hračky a detská literatúra. 

MŠ bola dostatočne vybavená spotrebným materiálom na výtvarné, grafomotorické a pracovné 

činnosti. Do MŠ bolo zakúpené: tlačiareň, interaktívna tabuľa (dar RZ), automatická práčka 

a sušička bielizne.  

 

§ 2. ods. 1 n 

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy 

Pre pedagogických zamestnancov školy boli vytvorené podmienky pre kontinuálne 

vzdelávanie, atestačné vzdelávanie, mali možnosť vybrať si zo širokej ponuky školení 

a akreditovaných seminárov.  

Škola má naďalej veľmi dobrú spoluprácu s Rodičovskou radou aj Radou školy. Kvôli 

nepriaznivej pandemickej situácii  sa neuskutočňovali stretnutia ako plenárne rodičovské 

združenia. Spolupráca s obecným úradom je na vysokej úrovni. Obecný úrad je nápomocný pri 

organizovaní akcií organizovaných školou, zaujíma sa o dianie v škole a veľmi dobrá je 

spolupráca, čo sa týka opráv a rekonštrukcií na budovách školy.   

Poslaním školy je nielen zabezpečiť kvalitnú výchovno-vzdelávaciu prácu a ostatnú 

pedagogickú činnosť, učiť a vychovávať žiakov našej školy podľa osnov a učebných plánov 

vydaných MŠ SR, ale aj zamerať sa na to, aby žiak bol presvedčený, že sa musí vzdelávať po 

celý život, aby mal záujem o svoje vzdelanie, aby dokázal uplatniť svoje vedomosti v praxi, 

aby sa uplatnil nielen na domácom trhu práce, ale aj v celej Európe.  

V procese vzdelávania využívame metódy a formy práce, ktoré vedú žiaka k tomu, aby 

sa správne orientoval v texte, rozumel textu, selektoval informácie, vedel ich vyhľadávať a 

spracovať, vedel pracovať samostatne aj v tíme, vedel pracovať s knihou, texty čítal s 

porozumením, komunikoval na úrovni a plynule, rýchlo reagoval na podnety. Využívame 



školskú knižnicu ako centrum rozvoja čitateľských zručností a v plnej miere využívame učebne 

IKT v rámci všetkých predmetov výchovno- vzdelávacieho procesu.  

Zvýšenú pozornosť sme venovali aj predmetom prírodovedného charakteru- zadávaním 

problémových úloh, riešením úloh tímovo, viedli sme žiakov k samoštúdiu a zamerali sme sa 

na projektové vyučovanie (začali sme od I. stupňa). 

Zapájali sme žiakov do predmetových vedomostných súťaží a olympiád formou online 

stretnutí. 

V školskom roku 2020/2021 bolo cieľom školy začať formovať dohodnuté kľúčové 

kompetencie žiakov našej školy vyplývajúce so Školského vzdelávacieho programu školy a 

plniť stanovené ciele vyplývajúce z plánu školy. V roč. 1., 2., 3., 4.  a 5., 6., 7., 8., 9. sa 

vyučovalo podľa nového ŠVP. Na základe vyhodnotenia plnenia ŠkVP v uvedenom školskom 

roku môžeme skonštatovať, že sa nám podarilo viac rozvinúť kompetenciu, v ktorej sme si 

stanovili, že žiak vie využívať IKT na učenie sa. Zároveň sme posilnili aj kompetenciu, v ktorej 

žiak nesie zodpovednosť za svoje konanie. Zabezpečili sme riadne plnenie povinnej školskej 

dochádzky, poskytli sme základné vzdelanie a pripravovali sme žiakov na zodpovedný život. 

Neodmysliteľnou súčasťou bolo i skvalitňovanie kompetencií pedagógov ich ďalším 

vzdelávaním.  

V tomto školskom roku pokračoval projekt: Zvýšenie inklúzie na školách, vďaka 

ktorému pracovali v škole školská špeciálna pedagogička a 4 asistentky, ktoré výrazne 

skvalitnili prácu s integrovanými žiakmi. Okrem nich na škole pracovali ešte ďalšie dve 

asistentky, ktoré nám boli schválené MŠ SR a krajským školským úradom. Spolupráca 

asistentiek, ktoré nám schválilo Ministerstvo školstva a tých, ktoré sme získali cez Okresný 

úrad Žilina, bola na vysokej úrovni. Pedagógovia individuálne pracovali so žiakmi so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, so šestnástimi individuálne začlenenými 

žiakmi, ktorí mali vypracovaný individuálny výchovno- vzdelávací plán, rešpektovali 

odporučenia psychológov a špeciálnych pedagógov. Špeciálna pedagogička poskytovala 

metodický materiál pre prácu so žiakmi s poruchami školských zručností, pre rodičov mala 

vyhradený čas na konzultácie. 

Ťažiskom riadiacej práce bolo bezprostredné sledovanie práce žiakov a pedagógov na 

škole. Práca bola zameraná  smerom k zvyšovaniu efektivity výchovno-vzdelávacieho procesu, 

čo sa pozitívne prejavilo nielen v jeho výsledkoch, ale aj v mimoškolských vedomostných 

aktivitách našich žiakov. Tieto výsledky nielen povzbudzujú, ale aj zaväzujú pedagogických 

pracovníkov k ešte vyššej efektivite a progresivite pedagogicko-organizačnej práce. 

Výchovno-vyučovací proces sme realizovali v súlade so zásadami humanizácie 



a demokratizácie,  u žiakov sme rozvíjali hodnotu medziľudských vzťahov v zmysle 

dokumentov Všeobecná deklarácia ľudských práv a Deklarácia práv dieťaťa.  

Vyučujúci mali zo strany vedenia školy vytvorené podmienky, aby sa mohli plne 

venovať svojej pedagogickej činnosti, ale aj hľadaniu optimálnych spôsobov zefektívnenia 

vyučovacieho procesu a aby do vyučovania vnášali prvky tvorivo-humanistického vzdelávania, 

aby tak žiakom uľahčili osvojovanie nových poznatkov.  

 

Výchovné ciele MŠ:  

 Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sme využívali najnovšie poznatky z psychodidaktiky a 

pedagogiky rešpektujúc výchovno-vzdelávacie potreby a rozvojové možnosti detí.  

 Výchovno-vzdelávaciu činnosť v MŠ realizovali najmä formou hier. Podporovali sme 

aktívnu účasť detí na výchovno-vzdelávacej činnosti. Viedli sme deti k sebarealizácii a 

sebaprezentácii a vzájomnému hodnoteniu.  

 Rozvíjali sme u detí primeranými formami kritické a tvorivé myslenie a sebahodnotenie. 

Systematicky postupnými krokmi sme zlepšovali grafomotorické zručnosti detí s dôrazom 

na správny úchop písacieho materiálu, primeranú pracovnú plochu a správnu polohu 

dieťaťa počas činnosti. 

 Podnecovali sme deti k tvorivému sebavyjadreniu. Rozvíjali sme u detí receptívnu aj 

aktívnu formu sebavyjadrenia. Prostredníctvom výtvarných činností sme stimulovali 

a aktivizovali emócie a city (prežívanie) detí, s dôrazom na subjektívno-osobnostné 

prežívanie a osvojovanie si sveta. Vo výtvarných činnostiach sme dodržiavali postupnosť. 

 Podporovali sme rozvíjanie pohybových schopností a zručností detí pravidelnou dennou 

realizáciou pohybových a relaxačných cvičení a pobytu vonku, otužovali sme detský 

organizmus.  

 Podporovali sme experimentovanie a bádanie detí, hodnotiace a sebahodnotiace zručnosti 

vo vzťahu k vlastnému pokroku. Stimulovali sme sociálny, emocionálny a morálny vývin 

detí; rozvíjali sme tvorivé a kritické myslenie; schopnosť pracovať spoločne; vzájomne sa 

rešpektovať. Ako didaktické pomôcky sme efektívne využívali digitálne technológie, ktoré 

majú materské školy k dispozícii, s dôsledným rešpektovaním vývinových osobitostí detí 

predškolského veku. 

 Logopedickú starostlivosť sme vykonávali logopédom (nie iba rok pred plnením povinnej 

školskej dochádzky). Venovali sme zvýšenú pozornosť precvičovaniu správnej výslovnosti 

a rozvíjaniu súvislého vyjadrovania. 



 Vytvárali sme podmienky na predprimárne vzdelávanie, čo najväčšieho počtu detí 

rozširovaním kapacít aj v zadaptovaných priestoroch v spolupráci so zriaďovateľom, 

využívali sme možnosti existujúcich foriem výchovy a vzdelávania.  

 Zabezpečovali sme výchovno-vzdelávaciu činnosť kvalifikovanými pedagogickými 

zamestnancami.  

 Výchovu a vzdelávanie sme uskutočňovali v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými 

školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, 

vlastenectva a občianskej zodpovednosti a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti v 

duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie.  

 Rešpektovali sme rozdielne výchovno-vzdelávacie potreby detí a ich momentálne osobné 

dispozície, diferencovali sme výchovno-vzdelávacie požiadavky vzhľadom na rozvojové 

možnosti a schopnosti detí vo všetkých organizačných formách denného poriadku. 

 Environmentálnu výchovu ako prierezovú tému ŠVP sme implementovali do obsahu  

výchovno-vzdelávacej činnosti. Rozvíjali sme u deti návyky súvisiace so zdravým 

životným štýlom. 

 Zabezpečili sme každému dieťaťu bez rozdielu vysokú vzdelávaciu a humanitnú úroveň, 

naučili sme deti orientovať sa v hodnotách, vedieť ich posudzovať, správne voliť a žiť 

podľa progresívnych hodnôt, rešpektovať požiadavky etického a kultúrneho života. 

 Podporovali sme účasť pedagógov na vzdelávaní – realizovali sme ďalšie vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov účasťou na akciách poriadaných MC, CPPPaP získavaním 

kreditov, podporovali sme samovzdelávanie. 

 Podporovali sme zodpovednosť za dosiahnutie výchovno-vzdelávacích cieľov u všetkých 

zamestnancov, vzájomne  sme sa informovali o problémoch a spoločne sme ich riešili. 

 Všetky dôležité rozhodnutia sme prediskutovali na pracovných poradách. 

 Udržiavali sme dobré medziľudské vzťahy v učiteľskom kolektíve, a to dobrou 

komunikáciou medzi vedením a učiteľmi navzájom a včasným riešením problémov. 

 Spolupracovali sme so SCPPPaP v Námestove  pri riešení včasného odhalenia telesného 

alebo duševného postihnutia a pri zaškolení detí. 

 Pripravili sme deti na vstup do ZŠ zo všetkých stránok – zámerne celostne sme rozvíjali 

osobnosť detí. 

 Rozvíjali a podporovali sme u detí kresťanské hodnoty, prehlbovali sme poznatky 

a vedomosti z vierovyznania.  

 



     Východiská do budúcna:  

ZŠ 

 Usilovať sa o zjednotenie kritérií na hodnotenie a klasifikáciu žiakov. Dôsledný 

postup podľa platných metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov 

ZŠ. 

 Vytváranie podmienok a príležitostí na sebahodnotenie práce žiakov, využívanie 

rôznych foriem a metód hodnotenia žiakov. 

 Využívať efektívne formy práce na hodinách SJL a MAT v 9. ročníku, dôsledne 

pripraviť žiakov na Testovanie 9 a na prijímacie pohovory. 

 Pripraviť žiakov na Testovanie 5. 

 Naďalej podporovať rozvoj mimoškolskej činnosti žiakov. 

 Dodržiavať požadované hygienické podmienky chodu školy. 

 Rozvíjať vyučovanie cudzích jazykov zabezpečovaním moderných vyučovacích 

pomôcok  a vyučovacích priestorov. 

 Neustále rozvíjať počítačovú gramotnosť žiakov a pedagógov.  

 Poskytnúť žiakom priestor na zmysluplné využívanie voľného času prostredníctvom 

atraktívnych záujmových útvarov. 

 Zvýšenú pozornosť venovať   školskému tanečnému súboru Mútňanček, ako aj 

folklórnemu súboru Mútňanka. 

 Viesť žiakov k pozitívnemu vzťahu k získavaniu vedomostí, zvyšovať kvalitu 

výchovno-vzdelávacieho procesu a pripravovať tak žiakov na konkurenčné 

prostredie.  

 Upevňovať participáciu MZ a PK na riadení školy. 

 Prehlbovať spoluprácu s rodičmi, rešpektovať požiadavky a záujmy rodičov, ktoré 

vedú k zlepšeniu výchovno-vzdelávacieho procesu.  

 Žiacku knižnicu dopĺňať a efektívne využívať na zvýšenie čitateľskej gramotnosti 

detí.  

 Doplniť kabinetné zbierky, modernizovať vyučovací proces podľa finančných 

možností školy. 

 Udržiavanie kontaktov so spriatelenými školami 

 MŠ: 

 Spolupráca – logopéd – rodič - učiteľka 



 Zlepšovať komunikáciu a interakciu – vedenie – učiteľ – rodič   

 

 

Silné stránky: 

ZŠ 

 individuálny prístup k žiakom  

 dobré dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky  

 výborné výsledky žiakov v rôznych súťažiach a reprezentácia školy 

 environmentálna výchova a ochrana životného prostredia 

 mimoškolské aktivity, bohatá záujmová činnosť 

 vysoká odbornosť vyučovania 

 kvalitné vybavenie školy výpočtovou technikou 

 aktívny postoj učiteľov k ďalšiemu vzdelávaniu 

 práca učiteľov s výpočtovou technikou 

 zavedenie výučby regionálnej a environmentálnej výchovy 

 vysoká úroveň estetického vzhľadu priestorov školy 

 vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov 

 stále sa zvyšujúca úroveň pedagogických zamestnancov, ovládania práce s PC 

 profesionálny rast pedagogických zamestnancov 

 ochota k zmenám 

 existujúci potenciál vysokoškolsky vzdelaných pedagogických absolventov 

 fungujúca tímová práca pedagógov 

 zdravé prostredie, svetlé a priestranné učebne 

 humanizácia prostredia 

 vysoká úroveň vybavenosti školy IKT 

 inovatívne vyučovanie prostredníctvom IKT 

 existujúce športoviská 

 individuálna integrácia žiakov so ŠVVP 

 učebňa regionálnej výchovy, ktorá je alternatívou obecného múzea 

 nová polytechnická učebňa (dielňa) a biologicko-chemické laboratórium 

 novozariadená a vybavená učebňa informatiky 

 dovybavenie kabinetov fyziky, matematiky, chémie, biológie 



 školský špeciálny pedagóg 

 

MŠ: 

 kvalifikovaná príprava detí na vstup do ZŠ 

  oboznámenie rodičov s prípravou na vstup do ZŠ 

 kvalifikovaní zamestnanci MŠ 

 optimálne pracovné podmienky a priaznivá pracovná klíma 

 Výborná spolupráca so ZŠ a OcÚ 

  hodnotenie a konzultácia rodičov s odborníkmi z PPP 

 logopedická  starostlivosť v spolupráci s rodičmi, 

 narastajúci záujem o MŠ 

 v spolupráci s OcÚ - rozširovanie kapacity MŠ,                     

 starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, asistentka pre 

dieťa so ŠVVP 

  krúžková činnosť a zapájanie sa do aktivít v obci.         

 

Slabé stránky: 

     MŠ 

 nedostatočná kapacita MŠ 

 oplotenie areálu MŠ 

 úprava terénu školskej záhrady 

 

SPLNENÉ  

 

 kvalitne realizovať ŠkVP ISCED 1 a 2 

 vyučovanie cudzích jazykov, používanie IKT vo vyučovaní, kvalitné zvládnutie 

prírodovedných predmetov  v  previazanosti na environmentálnu výchovu. Pre lepšie 

pochopenie učiva využívať projektové vyučovanie.  

 skvalitniť výchovno-vyučovací proces a mať na zreteli, čo sa majú žiaci naučiť na 

vyučovaní    

 udržať  kvalifikovaných učiteľov 

 organizovať a realizovať projekty zamerané na netradičné formy vyučovania 



 zapojiť čo najviac zamestnancov do tvorby projektov za účelom získavania nových 

poznatkov 

 umožňovať vzdelávanie deťom so špeciálno-edukačnými potrebami 

 zabezpečiť školského špeciálneho pedagóga 

 ponúknuť kvalitné voľno - časové aktivity pre žiakov 

 podporovať talentovaných žiakov školy a umožniť im rozvíjanie talentu 

 podporovať výchovu zdravého človeka – športová oblasť 

 vylepšiť materiálne zabezpečenie školy  

 dôsledne dodržiavať prijaté opatrenia na hodnotenie správania sa žiakov 

 ponúknuť žiakom dostatočné množstvo kvalitných záujmových útvarov  pre 

mimoškolskú činnosť.  

 využívať materiálne vybavenie, ktorým škola  disponuje, aj pre športovú mimoškolskú 

činnosť,  

 na základe dokumentov vypracovať spolu so žiakmi  a učiteľmi program školy na 

prevenciu proti všetkým druhom šikanovania, fyzického a psychického násilia. 

 v rámci environmentálnej výchovy pokračovať v zbere separovaného  odpadu 

v spolupráci s ObÚ a pokračovať v projekte Zdravá škola 

 pokračovať v nadviazaných  kontaktoch so školou v zahraničí  

 udržať Školský klub detí, ktorý je veľkým prínosom pre pracujúcich rodičov, ktorí 

museli svoje deti po vyučovaní nechávať s kľúčikom na krku alebo museli požiadať 

susedov o kontrolu, kým neprišli zo zamestnania domov. 

 rekonštrukcia riaditeľne, zborovne, kancelárie mzdovej účtovníčky, kabinetu pre 

asistentky 

 rekonštrukcia šatní pre 2. stupeň ZŠ 

 vybavenie učební – informatiky, polytechnickej učebne, chemicko-biologické 

laboratórium 

 

PLNENÉ PRIEBEŽNE 

 

 

 Pedagogickí  pracovníci našej  školy pokladali za prvoradú povinnosť  a základnú úlohu  

vysokú úroveň vzdelania mládeže, no zároveň so vzdelaním kládli dôraz na mravnú, 

etickú a estetickú výchovu, pozitívne ovplyvňovali postoje a správanie žiakov.  

 Vytvorené projekty prezentovať aj v elektronickej podobe.         



 Podporovať zmysluplné využívanie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese.   

 Venovať pozornosť problematike ľudských práv, diskriminácie, rasizmu a ostatným 

programom intolerancie zahrnutých vo Všeobecnej deklarácií ľudských práv 

a v Dohovore o právach dieťaťa.  

 V rámci estetickej výchovy prezentovať práce žiakov. 

 Realizovať preventívny program školy na prevenciu drogových závislostí a iných 

sociálno- patologických javov. 

 Podporovať program „Otvorenej školy“ pre žiakov, občanov a zamestnancov.  

 Podporovať žiakov v športovej oblasti.    

 Zvýšenú pozornosť venovať výučbe cudzích jazykov.   

 Sledovať úspešnosť žiakov, učiteľov pri prechode na 2. stupeň ZŠ a na strednú  školu a 

závery využiť na zlepšenie práce. 

 Po  dohode s ABC-CPPPaP pomáhať deťom zdravotne postihnutým. Riešiť rôzne 

problémové deti v spolupráci s VP.   

 Usmerňovať ochranu a tvorbu životného prostredia. Skvalitňovať a prispôsobovať  

v tomto učivo "Ochrana človeka a prírody"  miestnym podmienkam, potrebám a 

zameraniu školy. 

 Pokračovať v spolupráci s Radou školy, ZRPŠ, ObÚ, ŠÚ Zákamenné, miestnymi 

podnikateľmi.  

 Dôsledne dodržiavať Pokyny MŠV a V SR o úprave učebných osnov.   

 Poskytovať rodičom informácie o možnostiach účinnej prevencie a poskytovanie 

poradenských služieb v rámci možností školy. 

 Umožňovať a podporovať rôzne formy  vzdelávania učiteľov.  

 Neformálna hospitačná činnosť RŠ, ZRŠ, vzájomná, s cieľom ocenenia dobrých 

učiteľov a pomoc tým, čo to potrebujú.    

 

NESPLNENÉ 

 

-  rekonštrukcia časti suterénu – šatne a kuchynky – nedostatok finančných prostriedkov     

 

Opatrenia na  riešenie nedostatkov: 

ZŠ/MŠ 

- zvyšovať úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu účasťou 

vyučujúcich na aktuálnych  vzdelávacích programoch, 



- zvyšovať úroveň spolupráce s rodičmi a odbornými 

inštitúciami, hlavne s CPPP, 

- doplnením dodatkov z POP a doterajších skúseností realizácie 

nového školského programu, neustále zvyšovať úroveň nášho 

školského vzdelávacieho programu. 

§ 2. ods. 1 o 

 

Oblasti, v ktorých dosahuje základná škola dobré výsledky :  

 výborné výsledky žiakov v súťažiach a olympiádach 

 skvalitňovanie  výučby všetkých predmetov (využívanie moderných 

vyučovacích foriem a metód) aj počas dištančného vzdelávania 

  využitie počítačov vo výchovno-vzdelávacom procese 

 modernizácia učební 

 vysoká úspešnosť žiakov v prijímacích pohovoroch  

 vysoká zapojenosť žiakov do záujmovej činnosti 

 protidrogové akcie, právne vedomie 

 školské akadémie a kultúrne akcie pre žiakov a rodičov  

 spolupráca školy a rodičov 

 výborná spolupráca s obecným úradom, radou školy a rodičovskou 

radou 

 

MŠ 
 

Aj napriek nepriaznivej pandemickej situácii počas školského roka 2020/2021 bola prevádzka 

až na pár dní (11.1. – 15.1.2021, 10.3.-12.3.2021) plynulá. Prevádzka bola po dohode so 

zriaďovateľom zabezpečená pre všetky deti, nie len pre kritickú unfraštruktúru. 

Všetky triedy v tomto školskom roku pracovali v súlade so Štátnym vzdelávacím programom 

pre predprimárne vzdelávanie a ŠVP „ Škôlkarik spoznáva svet“.   

Učebné osnovy obsahovali  vzdelávacie oblasti, obsahové štandardy, výkonové štandardy a 

stratégie. 

Pri plnení cieľov koncepčného zámeru materskej školy sme vo výchovno-vzdelávacom procese 

pozornosť venovali využívaniu nových inovačných metód, vytvorili sme priestor pre priaznivú 

sociálnu klímu a podmienky pre rozvoj kognitívnych a nonkognitívnych funkcií.  



Hlavnou formou edukačného procesu bola hra prostredníctvom ktorej deti skúmali, bádali, 

pozorovali a manipulovali. Edukačné aktivity boli zamerané na zážitkové učenie. 

 

Materská škola dosahovala veľmi dobré výsledky v oblasti výchovno-vzdelávacej práce 

s deťmi, v príprave detí na zápis do ZŠ. Dbali sme o bezpečnosť detí pri pohybových aktivitách. 

Sústavne dbáme o zlepšenie estetického pôsobenia prostredia interiéru a exteriéru materskej 

školy. Spolupracujeme so základnou školou a SCPPPaP v Tvrdošíne. Nadanie  a talent detí 

rozvíjame priamo vo výchovno-vzdelávacej činnosti v jednotlivých triedach a krúžkovou 

činnosťou.). Spolupráca MŠ s SCPPPaP v Tvrdošíne je veľmi dobrá. MŠ zverejňovala svoje 

aktivity, dianie v MŠ na webovom sídle školy a v obecnej vitríne.  

Pozitívne hodnotím aj kvalifikovanosť pedagógov a záujem o rozširovanie svojich poznatkov 

a odbornosti, pre dokonalosť výchovno-vzdelávacieho procesu v MŠ. Dobrá komunikatívnosť 

a spolupráca v rámci poradenstva si medzi učiteľkami, pri skvalitňovaní práce s deťmi, ako aj 

konzultácia učiteliek s rodičmi detí. 

 

Úroveň rozvoja osobnosti dieťaťa hodnotíme v súčinnosti s obsahom a cieľmi Štátneho 

vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie nasledovne: 

 

Komunikačné kompetencie: 

Komunikačné schopnosti deti majú zvládnuté. Aktívne a spontánne nadväzujú rečový kontakt 

s deťmi aj dospelými osobami. Poznajú a dodržiavajú základné pravidla vedenia dialógu. 

Pomerne väčšia časť detí vyslovujú správne , zreteľne a plynule všetky hlásky a hláskové 

skupiny. 

Rodičom detí, ktoré majú nesprávnu výslovnosť bolo odporučené intenzívne navštevovať 

logopéda aj cez letné prázdniny. 

 

Matematické a digitálne kompetencie: 

Deti majú osvojené základné matematické zručnosti. Majú osvojený číselný rad, vedia pracovať 

s číslami v obore od 1-10, vedia vytvárať skupiny predpísaných predmetov s určeným počtom. 

Vedia určovať a označovať  objekty na základe popisu. Vedia identifikovať všetky geometrické 

tvary a používať ich v matematicko-logických hrách a taktiež ovládajú základy práce 

s digitálnymi technológiami. 

 

 



Sociálne a personálne kompetencie: 

Prosociálne správanie majú deti osvojené. Rešpektujú dohodnuté pravidla spoločenský 

prijateľného správania. Vedia používať prosbu, poďakovanie, ospravedlnenie. 

Vedia sa sústrediť na činnosť, aj ju dokončiť. 

Počas hier a činnosti si na elementárnej úrovni uvedomujú dôsledky svojho správania. 

 

Pracovné kompetencie: 

Pracovné kompetencie sú u deti veľmi obľúbené nakoľko deti veľmi radi manipulujú s rôznym 

materiálom. 

Majú osvojené zručnosti strihania,  obkresľovania, maľovania lepenia. Tieto činnosti deti 

obľubujú len pri strihaní máme nedostatky, to deťom robí ešte  problémy. Pri týchto činnostiach 

deti využívajú svoju tvorivosť a fantáziu. 

 

§ 2. ods. 2 a 

Psychohygienické podmienky 

Rozvrh hodín bol vytvorený ohľadom na psychohygienické zásady tvorby rozvrhu. Boli 

zohľadnené oprávnené požiadavky pedagogických zamestnancov. Na tvorbu rozvrhu hodín 

využívame program ASC ROZVRHY kompaktibilný s ASC agendou a Edupage stránkou. 

Drobné úpravy v rozvrhu sú robené ručne. Počas vyučovania sú zaradené 2 veľké prestávky. 

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Zoznam záujmových útvarov  ZŠ: 

V školskom roku 2020/2021 nefungovali žiadne záujmové útvary, pretože ich realizácia bola 

zakázaná pandemickou komisiou.  

 

 

 

 

 



§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca s rodičmi a organizáciami    

Jej ťažiskom bola spolupráca vedenia školy s rodičovskou radou a triednych učiteľov s 

triednymi rodičovskými výbormi. Týmto spôsobom bola zabezpečená informovanosť rodičov 

o prospechu, správaní a aktivitách žiakov a o aktivitách školy.  

 Škola je otvorená deťom aj rodičom v čase vyučovacom i mimo-vyučovacom, žiaci 

majú prístup k internetu a sú im vytvorené podmienky aj na zapájanie sa do záujmových 

útvarov.  

 Žiaci môžu v našich priestoroch navštevovať i pobočku ZUŠ Ignáca Kolčáka 

v Námestove- hudobný a výtvarný odbor. 

 Škola prostredníctvom školskej jedálne zabezpečuje našim žiakom desiatu a obedy. 

 Pozitívnou reklamou našej školy sú akcie pre rodičov: Deň otvorených dverí, Akadémia 

ku Dňu matiek, Dňu dôchodcov, Škola sa baví a pod.  

 Veľmi dobrá je spolupráca učiteliek 1.- 4. s MŠ.   

 Škola spolupracuje pri organizovaní rôznych akcií aj s policajným  zborom a 

požiarnikmi.  

 Veľmi dobrá je spolupráca s Rodičovským združením a Radou školy .  

Práca Rodičovského združenia má trvalejšie tendenciu byť neformálna. Predkladá 

vedeniu školy požiadavky rodičov a sama dáva návrhy na riešenie rôznych problémov 

výchovno-vyučovacieho procesu. Rodičia žiakov sa aktívne zapájajú do rôznych akcií 

organizovaných školou.   

V školskom roku 2020/2021 sa kvôli zlej pandemickej situácii konali 

rodičovské združenia online formou alebo, keď to bolo umožnené, formou 

konzultačných hodín. Neuskutočnilo sa plenárne rodičovské združenie.  

 

 

 

 

 



ZÁVER: 

 V školskom roku 2020/2021 bolo fungovanie školy poznačené pandémiou Covid-19. 

Vzdelávanie žiakov prebiehalo kombinovanou formou – prezenčne aj dištančne, v závislosti 

od aktuálnej pandemickej  situácie. I napriek týmto okolnostiam sa práca v našej škole riadila 

podľa platných noriem uverejnených v Pedagogicko-organizačných pokynoch, prípadnými 

opatreniami ŠÚ Zákamenné  a naším Plánom práce.  

V edukačnom procese sme uplatňovali environmentálne prvky prostredníctvom 

prierezovej témy environmentálna výchova, ktorá je zastúpená najmä v prírodovedných 

predmetoch. V ŠkVP pokračujeme vo vyučovaní predmetu regionálna výchova v 5. ročníku 

a v 7., 8. a 9. ročníku  ruský jazyk ako druhý cudzí jazyk.  

Environmentálne aktivity sme realizovali  prostredníctvom separovanie odpadu, zberu 

papiera, tetrapakov, nástenkami a estetizáciou interiérov školy. V šk. roku sme boli ocenení 

titulom Zelená škola  a stali sme sa hrdými majiteľmi loga a vlajky tohto projektu. 

Výsledky procesu edukácie v našej škole sme sa snažili zviditeľniť prostredníctvom webovej 

stránky školy, prispievaním do miestnej tlače a obrazového materiálu zo života školy 

v obecných výstavných vitrínach a pod.   

Naša škola i v tomto roku využívala i elektronickú triednu knihu a elektronickú žiacku 

knižku, čo umožňovalo rodičom každodenný kontakt so školou, triednymi učiteľmi. 

Prostredníctvom novej webovej stránky sú sústavne informovaní o všetkých aktivitách školy. 

          Veľkým prínosom nielen pre žiakov, ale aj verejnosť je športová hala, ktorá je plne 

využitá počas celého roka.  

Obrovským prínosom je fungovanie Školského klubu detí, ktorý odbremeňuje 

pracujúcich rodičov a dáva im možnosť plne sa koncentrovať na svoju prácu. 

 Vypracovala:  PaedDr. Jana Murínová 

 Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:     

  

V Mútnom,  11.10.2021 

 

                                                  PaedDr. Jana Murínová  

                       riaditeľka školy 



 


