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1. Základné identifikačné údaje o škole 

 

Názov školy: Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce  

Adresa:  Mojmírova 2, 953 01 Zlaté Moravce 

Telefón:  037/6423565 

Fax:  037/6423565 

e-mail:  mojmirovazs@gmail.com 

Web stránka: www.zsmojzm.edupage.sk 

 

Zriaďovateľ:    Mesto Zlaté Moravce 

      Riaditeľka školy:  Mgr. Viera Striešková 

Zástupkyňa riaditeľky školy:  Mgr. Lucia Šeptáková – pre 1. stupeň ZŠ 

Mgr. Eva Drgoňová – pre 2. stupeň ZŠ 

   

Výchovná poradkyňa školy:    Mgr. Daniela Behulová 

 

Vyučovací jazyk:    slovenský 

Učebné plány/ varianty: 1. stupeň:  1. ročník - iISCED 1 

      2. ročník - iISCED 1 

      3. ročník - iISCED 1 

4. ročník - iISCED 1    

2. stupeň:        

5. ročník - iISCED 2    

 6. ročník - iISCED 2 

7. ročník - iISCED 2 

8. ročník - iISCED 2 

9. ročník - iISCED 2 

 

Rada školy 

predseda:    Mgr. Dagmar Chrenková     

zloženie rady školy: 

- pedagogickí zamestnanci: Mgr. Dagmar Chrenková 

        Mgr. Elena Pechová 

- nepedagogickí zamestnanci : Tibor Kováč 

- zástupcovia rodičov:  Ing. Lívia Orgoníková, Mária Bónová, Gabriela Šabová, 

Mgr. Alena Stoilová 

- delegovaní zástupcovia mesta: Mgr. Pavel Šepták, PaedDr. Klaudia Ivanovičová,  

                                                              PaedDr. Štefan Halgaš, Mgr. Denisa Uhrinová             

Rada rodičovského združenia 

predseda:  Mgr. Stanislav Pacher 

počet členov: 20 (z každej triedy 1 zástupca rodičov) 

 

 

mailto:mojmirovazs@gmail.com
http://www.zsmojzm.edupage.sk/
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Metodické orgány školy: metodické združenia, predmetové komisie 

 

Vedúci MZ a PK: 

1.stupeň: 

MZ      - Mgr. Beáta Sumelová 

MZ ŠKD      - Mgr. Alena Farkasová 

 

2.stupeň:  

PK: 

 MAT+INF+BIO+CHE+FYZ+GEG  - Mgr. Helena Kuťková 

 SJL+DEJ+OBN+THD   - PaedDr. Ingrid Hippová 

 NEJ+ANJ+RUJ    - Mgr. Martina Malá 

  ETV+ NBV+TSV+VYV+HUV  - Mgr. Štefánia Buxarová 

  

2. Počet tried/žiakov k 30. 06. 2020 

 

 Ročník  

Triedy / žiaci 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried 2 3 3 2 1 3 2 2 2 20 

Počet žiakov 41 56 55 46 29 61 49 43 34 414 

z toho integrovaní 0 4 2 2 2 1 2 2 1 16 

z toho nadané deti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

z toho počet detí v ŠKD 23 45 30 16 0 0 0 0 0 114 

z toho počet žiakov odchádzajúcich na stredné a iné školy ( 5.- 9. ročník )   33 

 

Počet oddelení v ŠKD: 4 

 

2.1 Zápis do 1. ročníka 

 

Zápis do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 sa neuskutočnil tradičným spôsobom. Rodičia 

na prihlásenie využili elektronickú prihlášku nachádzajúcu sa na webovej stránke školy od 

1.4.2020 do 30.4.2020. Ktorí rodičia nemali možnosť vyplniť elektronickú prihlášku, vypĺňali 

priamo v škole s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, 

od 15.04.2020 do 17.04.2020. v čase od 9:00 do 12:00 hod. a následne po telefonickom 

a mailovom dohovore v čase od 20. apríla do 24. apríla 2020 podpisovali prihlášky v škole 

bez prítomnosti detí a za dodržania všetkých hygienických opatrení. Zapísaných bolo 62 

žiakov, z toho rodičia 4 žiakov požiadali o odklad povinnej školskej dochádzky, k čomu 

priložili odporúčanie z CPPPaP a pediatra v stanovenom čase. Prijatých bolo 45 žiakov. V 

tomto roku sa pred nástupom do školy nekonali testy školskej zrelosti. 

Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka (apríl 2020):  45     z toho dievčat: 24 

Počet žiakov s odloženou školskou dochádzkou:   4                                    z toho dievčat: 1 
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2.2 Prijatie žiakov na stredné školy  
 

Názov školy, miesto odbor prihlásení prijatí 

Gymnázium A. Vrábla, Mierová 

5, Levice 

7902J00 gymnázium 1 1 

Gymnázium, Golianova 68, Nitra 7902J74 bilingválne gymnázium 1 1 

Gymnázium, Párovská 1, Nitra 7902J74 bilingválne gymnázium 1 1 

Gymnázium J. Kráľa, Slov. národ. 

povstania 3, zlaté Moravce 

7902J00 gymnázium 4 4 

Stredná zdravot. Škola, Farská 23, 

Nitra 

5361M00 praktická sestra  1 1 

Súkr. konzervatórium, Krčméryho 

2, Nitra 

8227Q00 tanec 1 1 

SOŠ potravinárska, Cabajská 6, 

Nitra 

6442K00 obchodný pracovník 1 1 

SPŠ stavebná, Cabajská 4, Nitra 3650M00 staviteľstvo 2 2 

SPŠ stavebná, Cabajská 4, Nitra 3692M00 geodézia, kartografia a 

kataster  

1 1 

Hotel. A-Spoj.šk, Slančíkovej 2, 

Nitra 

6323K00 hotelová akadémia  1 1 

Obchodná akadémia, Bernolákova 

26, Zlaté Moravce 

6317M00 obchodná akadémia 2 2 

Obchodná akadémia, Bernolákova 

26, Zlaté Moravce 

6317M74 obchodná akadémia-

bilingválne štúdium 

1 1 

SOŠ obchodu a služieb, SNP 5, 

Zlaté Moravce 

6445H00 kuchár  1 1 

SOŠ obchodu a služieb, SNP 5, 

Zlaté Moravce 

64446K00 kozmetik 2 2 

SOŠ obchodu a služieb, SNP 5, 

Zlaté Moravce 

6456H00 kaderník 1 1 

SOŠ pedagogická, Ul. F. Engelsa, 

Levice 

7649M00 učiteľstvo pre materské 

školy a vychovávateľstvo 

3 3 

SOŠ technická, Ul. 1.mája 22, 

Zlaté Moravce 

2411K00 mechanik nastavovač 3 3 

SOŠ technická, Ul. 1.mája 22, 

Zlaté Moravce 

2679K00 mechanik mechatronik 2 2 

SOŠ technická, Ul. 1.mája 22, 

Zlaté Moravce 

3968M00 logistika 2 2 

Konzervatórium J. L. Bellu, 

Skuteckého 27, Banská Bystrica 

8227Q00 tanec 1 1 

Súkr. škola um. priemyslu, Kyslá 

214, Hodša Hámre 

866M01 výtvar. spracúv. kovov 

a drahých kameň. - zlatníctvo 

1 1 

 

33 žiakov 9. ročníka bolo prijatých na stredné školy, SOŠ, na bilingválne štúdium.  
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3. Hodnotenie a klasifikácia žiakov – 2. polrok šk. r. 2019/2020 

 

 Ročník   

Žiaci 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu % 

Počet žiakov 41 56 55 46 29 61 49 43 34 414 100 

z toho prospeli 40 54 54 44 29 61 49 43 33 407 98,31 

z toho 

neprospeli 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,24 

z toho 

neklasifikovaní 0 2 1 2 0 0 0 0 1 6 1,4 

slovne 

hodnotení  41 0 0 0 0 0 0 0 0 41 9,9 

 

20. 11.2019 sa konalo Celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka v predmetoch 

matematika, slovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnilo 29 žiakov 5. ročníka.  

Priemerný počet bodov z MAT v rámci SR: 19,4 (64,7 %)    v rámci školy: 18,6 (62,2 %) 

   zo SJL v rámci SR: 18,9 (62,8 %)     v rámci školy: 18,6 (62,2 %) 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému priemeru: MAT - 2,5% - SJL - 0,8% 

 

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka sa vzhľadom na rozhodnutie Úradu verejného 

zdravotníctva SR reagujúc na opatrenia týkajúce sa zabránenia šíreniu nového koronavírusu 

nekonalo. 

V mesiaci február boli odoslané prihlášky na SŠ vyžadujúce overenie talentu. V mesiaci apríl 

boli ostatné prihlášky na SŠ skompletizované a odoslané. Prvé kolo prijímacích pohovorov sa 

konalo 11. 5. a 14. 5. 2018, druhé kolo 16.6.2018. Žiakom boli vydané zápisné lístky a žiaci 

zápisom potvrdili svoje prijatie na SŠ. V školskom roku 2019/2020 ukončilo školskú 

dochádzku 33 žiakov v 9. ročníku.  

Rozmiestnenie žiakov 9.ročníka do SŠ: 

 počet žiakov 9.roč. spolu: 33  11chlapcov 22 dievčat 

 do študijných odborov:  31  11 chlapcov 20 dievčat 

 do učebných odborov: 2  2 dievčatá 

z 5.ročníka – nikto 

15.11.2019 sa žiaci 9.ročníka zúčastnili prezentácie strednej školy SOŠ obchodu a služieb 

v Zlatých Moravciach, ktorá sa konala v priestoroch našej školy 

15.11. sa žiaci 9.ročníka zúčastnili prezentácie strednej školy SOŠ polytechnickej v Zlatých 

Moravciach, ktorá sa konala v priestoroch našej školy 

18.11.2019 sa žiaci 9.ročníka zúčastnili prezentácie strednej školy Obchodná Akadémia v 

Zlatých Moravciach, ktorá sa konala v priestoroch našej školy 

25.11.2019 sa žiaci 9.ročníka zúčastnili prezentácie strednej školy SOŠ technická v Zlatých 

Moravciach, ktorá sa konala v priestoroch našej školy 

Priebežne prebiehali besedy so žiakmi 8. ročníka k voľbe povolania, bola zavedená evidencia 

a zistený predbežný záujem žiakov o SŠ. V mesiacoch november a december 2019 vykonali 
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pracovníci CPPPaP v Zlatých Moravciach diagnostiku študijno-profesijných predpokladov 

žiakov 8.ročníka.  

Na evidenciu a spracovanie informácií bol využívaný program „Proforient“ a potrebné 

informácie odosielané do ŠVS Piešťany. Pedagogická diagnostika a pomoc žiakom 

s problémami v učení a v správaní bola počas školského roka zabezpečovaná 

prostredníctvom CPPPaP v Zlatých Moravciach. Žiaci s poruchami v učení a v správaní boli 

po konzultácii s rodičmi žiakov odporúčaní na psychologické vyšetrenie, kde im boli 

poskytnuté individuálne konzultácie pri riešení problémov.  Pri vzdelávaní žiakov v ZŠ boli 

rešpektované odporúčania CPPPaP a špeciálneho pedagóga, metodické pokyny a usmernenia 

v spolupráci so všetkými vyučujúcimi po konzultácii s rodičmi. 

 

Prospech žiakov v jednotlivých predmetoch a  ročníkoch. 

 

Z celkového počtu 46 žiakov prvého ročníka učivo zvládlo 45 žiakov. Z toho 1 žiak 

opakuje ročník. 

Na pedagogickej rade dňa 19.06.2020 sa prehodnotilo záverečné hodnotenie žiakov z PR 

konanej dňa 23.04.2020. 

Pedagogická rada rozhodla o spôsobe záverečného hodnotenia žiakov jednotlivých 

vyučovacích predmetov: 

1.ročník - priebežné aj záverečné hodnotenie bolo realizované formou slovného hodnotenia. 

2. – 4. ročník - neklasifikovali sa predmety etická výchova, náboženská výchova, výtvarná 

výchova, hudobná výchova, regionálna výchova, telesná a športová výchova a pracovné 

vyučovanie. Záverečné hodnotenie: absolvoval/a. 

Predmety SJL, MAT, PVO, PDA, VLA, ANJ, INF boli klasifikované. 

5. – 9. ročník – neklasifikovali sa predmety etická výchova, náboženská výchova, výtvarná 

výchova, hudobná výchova, telesná a športová výchova. Záverečné hodnotenie: absolvoval/a. 

Predmety SJL, ANJ, NEJ, RUJ, MAT, BIO, DEJ, GEG, FYZ, CHE, THD, OBN, INF 

boli klasifikované. 

  

Kritéria záverečného hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie: 

 celkový prístup žiaka k školským povinnostiam počas dištančného vzdelávania 

 výchovno-vzdelávacie výsledky za 1. polrok 

 klasifikácia do 13.03.2020 

 podkladmi môže byť vypracovanie zadaných úloh, projektov, riešenie komplexných 

úloh, samostatné praktické práce, vlastná iniciatíva, aktívna účasť počas online hodín - 

s prihliadnutím na individuálne podmienky dištančného vzdelávania jednotlivých žiakov 
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1.- 4. ročník   

      

 
 

Zo 198 žiakov 1.-4. ročníka predpísané učivo zvládlo 192 žiakov. Piati žiaci si plnia školskú 

dochádzku osobitným spôsobom, vzdelávajú sa v školách mimo územia SR. V komisionálne 

skúške zo SJL, MAT a PRV neprospel žiak prvého ročníka a ročník bude opakovať. Päť 

žiakov 1.-4. ročníka na základe správy z CPPPaP boli zaradení do ŠZŠ.  

 Žiaci prvého až štvrtého ročníka boli vzdelávaní podľa ŠkVP iISCED1. Zvýšená pozornosť 

bola venovaná čítaniu s porozumením. Výborným doplnkom na zdokonaľovanie čítania 

s porozumením okrem iného bol časopis Adamko v 2. ročníku a 3. -4. ročníku časopis 

Slniečko.  

Školský projekt pod názvom „Veľkí čítajú malým a malí čítajú veľkým“ v réžii pani učiteľky 

slovenského jazyka a literatúry na 2. stupni a žiakov 2. stupňa bol prínosom a obohatením 

čitateľskej gramotnosti do polovice marca.  

V matematike sme zvýšenú pozornosť zamerali na riešenie slovných úloh a rozvoj logického 

myslenia. Zaraďované boli aj úlohy na zvyšovanie kompetencii vo finančnej gramotnosti. 

Viac úloh bolo zaradených i na numerické príklady sčítania a odčítania s prechodom cez 

desiatku. Prírodovedné predmety žiaci zvládli na dobrej úrovni. Niektorým žiakov slabšie 

vyjadrovacie schopnosti spôsobili menšie problémy pri ústnych odpovediach.  

Pedagógovia využívali IKT, časť výučby realizovali v multimediálnych učebniach, používali  

vo výchovno-vyučovacom procese rôzne didaktické pomôcky.  

V triedach prvého a druhého ročníka pracovali v kmeňových triedach na interaktívnych 

tabuliach ako aj v jednej triede štvrtého ročníka.  

Vo štvrtom ročníku pedagógovia zamerali pozornosť na bezproblémový prechod žiakov na 2. 

stupeň s požadovanými kompetenciami. 

Zvýšený individuálny prístup bol zameraný na slaboprospievajúcich žiakov, žiakov so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami a na talentovaných žiakov, ktorých vyučujúci 

pripravovali na športové, výtvarné i vedomostné súťaže. 

Dvaja asistenti učiteľa pracovali so žiakmi vyžadujúcimi špeciálny prístup.  
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Kladný vzťah a radosť z pohybu sme podporili v pokračovaní v národnom programe boja 

proti obezite, večerný beh mestom, aktívnym zapojení sa do BeActive európskeho týždňa 

športu, žiaci reprezentovali školu v malom futbale. Od septembra v škole pokračuje v činnosti 

registrovaný oddiel detskej atletiky v slovenskom atletickom zväze. Výborné výsledky získali 

na regionálnych atletických súťažiach organizovaných atletickým zväzom. 

ŠvP neboli organizované.  

  ŠKD – tvorili 4 oddelenia s počtom 114 žiakov 1.-4. ročníka. Žiaci pracovali v ŠKD pod 

vedením štyroch vychovávateliek do 13.3.2020 s prerušením do 1.6.2020. Počas školského 

roka postupovali podľa výchovného programu ŠKD „Hrou spolu dokážeme viac“. Výchovný 

program vychádzal z troch zložiek: 1.relaxačno – oddychovej a rekreačnej oblasti výchovy 2. 

vzdelávacej oblasti výchovy, 3. Tematickej oblasti výchovy. Jednotlivým zložkám venovali 

dostatočnú pozornosť.  

Zapájali sa do akcií organizovaných školou i mestom Zlaté Moravce. Počas školského roka 

pripravili pre žiakov rôzne akcie športového, kultúrneho i vedomostného zamerania. V ŠKD 

žiaci mohli pracovať v hudobnom-tanečnom krúžku aj s hrou na gitaru. 

 

 

5.- 9.ročník 

 

 
 

Z celkového počtu 216 žiakov predpísané učivo v 5.-9. ročníku zvládlo  215 žiakov jeden žiak 

bol neklasifikovaný, nakoľko si plnil povinnú školskú dochádzku mimo územia SR. Jednej 

žiačke, na základe  žiadosti zákonného zástupcu o povolenie vykonať komisionálnu skúšku, 

bolo vydané rozhodnutie o povolení vykonať komisionálnu skúšku v auguste, ktorú úspešne 

vykonala a postúpila do vyššieho ročníka. V rámci prípravy na Testovanie 5-2019 sme dňa 5. 

11. 2019 uskutočnili E – TESTOVANIE 2019, ktorého sa zúčastnili žiaci piatej triedy. 

Cieľom testovania bolo v rámci prípravy  na T5 2019 poskytnúť žiakom možnosť vyskúšať si 

testovanie nanečisto a zároveň poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz 

o vedomostiach a zručnostiach žiakov z testovaných predmetov, ktorý môže pomôcť pri 

zvyšovaní kvality vzdelávania. Žiaci  dostali predbežné hodnotenie hneď po absolvovaní 

testov.  
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Počet testovaných žiakov : 26 

Percento úspešnosti: 54,83 % 

Priemerný počet bodov : 16  

Žiaci sa vzdelávali podľa ŠkVP iISCED2. Nedostatky v čítaní s porozumením, nedostatočná 

domáca príprava, nezáujem o predmet a učenie sa, v ojedinelých prípadoch nedostatočná 

spolupráca rodičov so školou sa odzrkadlili v slabších výsledkoch v niektorých predmetoch. 

V rámci predmetových komisii pedagógovia pripravovali a následne realizovali opatrenia  na 

odstránenie nedostatkov ich analyzovaním.  

Zvyšovanie digitálnej gramotnosti žiakov sme podporili zavádzaním IKT do výchovno-

vzdelávacieho procesu v rámci čo najväčšieho počtu predmetov. Svoje zručnosti v IKT žiaci 

zúročili počas dištančného vzdelávania. 

   

Žiaci siedmeho a časť žiakov deviateho ročníka absolvovali lyžiarsky výcvik. Počas 

školského roka 2019/2020  žiaci šiestych ročníkov neabsolvovali plavecký výcvik. 

Žiaci školy sa zúčastnili exkurzií v rámci ktorých sa dozvedeli mnoho zaujímavosti 

o Slovensku. Všetky tieto aktivity prispeli k rozvoju osobnosti žiaka po pohybovej, 

spoločenskej  i vedomostnej úrovni. 

 

 4. Zamestnanci školy 
   

Celkový počet zamestnancov 

 k 30.06.2020: 48 

z toho pedagogickí zamestnanci: 1. stupeň 11 

 asistent učiteľa 2 

 2. stupeň 19 

 ŠKD 4 

 SPOLU: 36 

z toho nepedagogickí zamestnanci: administratívni zamestnanci 2 

 Vedúca ŠJ/ kuchárky 1/4 

 Prevádzkoví zamestnanci 5 

  SPOLU: 12 

 

 

 

4.1 Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov   

  

 

Počet pedagógov na 1. stupni:  11  kvalifikovaných:  11     nekvalifikovaných: 0 

Počet pedagógov na 2. stupni:  19              kvalifikovaných:  19     nekvalifikovaných: 0 

Počet pedagógov v ŠKD:           4              kvalifikovaných:    4     nekvalifikovaných: 0 
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4.2 Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 

 

Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov pokračuje podľa plánu profesijného rozvoja 

vypracovaného podľa potrieb školy pre príslušný školský rok. Pedagógovia sa počas roka 

zúčastnili nasledovných kurzov, seminárov a vzdelávaní. 

-  Mgr. Viera Striešková - seminár o novom školskom zákone 138/2019 o pedagogických 

zamestnancoch a odborných zamestnancoch - RVC Nitra; zmeny v školskej legislatíve - 

RVC Nitra; zmeny v odmeňovaní prac. školstva v zmysle platnej legislatívy – RVC Nitra; 

seminár o financovaní originálnych kompetencií v školstve - RVC Nitra; porady riaditeľov 

škôl s pracovníkmi OÚ odboru školstva v Nitre; seminár o e govermente a správe 

registratúry a stretnutia riaditeľov a starostov spoločného školského obvodu; Objavujme 

talenty a silné stránky našich žiakov; Lenivý učiteľ: zmysluplné domáce a online 

vzdelávanie; Vytváranie didaktických hier prostredníctvom online nástrojov; MS Office 

365 - Teams prideľovanie a hodnotenie úloh; Slovné hodnotenie pre prvý stupeň 

-  Mgr. Lucia Šeptáková  - Škola inak – ako učiť prvostupniarov online; Lenivý učiteľ: 

zmysluplné domáce a online vzdelávanie; Online ŽÚR alebo ako učiť žiakov 2. stupňa ZŠ 

z domu a nezblázniť sa; Vytváranie didaktických hier prostredníctvom online nástrojov; 

Objavujme talenty a silné stránky našich žiakov; Diskusia Sokratovho inštitútu: Ako 

zvládať vzťahy v čase korony; Diskusia Komenského inštitútu: Ako nás preškolí korona?, 

Vzdelávanie počas korony-ako(sa)učiť bez školy?; Slovné hodnotenie pre prvý stupeň 

- Mgr. Júlia Drgoňová - Príprava a prideľovanie materiálov v EduPage; Webinár o slovnom 

hodnotení pre 1.stupeň ZŠ 

- Mgr. Dagmar Chrenková - Príprava a prideľovanie materiálov v EduPage; Webinár o 

slovnom hodnotení pre 1.stupeň ZŠ; 

- PaedDr. Ingrid Hippová - Slovensko pri vzniku Česko-Slovenska, apríl 2020; Návod na 

prácu s Microsoft Teams; Slovné hodnotenie pre II.stupeň; Diskusia o slovnom hodnotení; 

Čitateľská gramotnosť a metakognitívne stratégie....,  

- Mgr. Štefánia Buxarová - Príprava materiálov na vyučovanie v aplikácii Edupage; Ako 

prideľovať žiakom materiály elektronicky?; Metodika tvorby didaktických testov v 

prípravnom období pred Monitorom 2020 s využitím IKT. 

- Mgr. Augustín Šurín - Mierne pokročilý + Prostredie Office 365; OneDrive, Mierne 

pokročilý + Sway, Stream, Konzultácie k dištančnému vzdelávaniu MS Teams; Duchovné 

cvičenia s cieľom prehlbovania duchovného života  (podmienka ku Kánonickej misii); MS 

Office 365 - Teams prideľovanie a hodnotenie úloh 

- Mgr. Denisa Šegedová - Ako zadávať materiály elektronicky; Usmernenie k hodnoteniu 

žiakov II. Stupňa ZŠ v čase mimoriadnej situácie; Office365, MS Teams 

- Mgr. Eva Molnárová - Vytváranie didaktických hier prostredníctvom online nástrojov; 

Emocionálna inteligencia - dôležitý prvok vo vyučovaní; Ako na kritické myslenie?; 

TeachMeet na tému dištančné vzdelávanie na školách v čase pandémie; Učiteľ v role 

mentora; Vzdelávanie počas korony – ako (sa) učiť bez školy?; Slovné hodnotenie pre prvý 

stupeň 
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- Mgr. Elena Pechová -  Elektronická triedna kniha pre začiatočníkov , Možnosti využitia 

Microsoft aplikácií na I.stupni ZŠ, Microsoft pre školstvo, Príprava a prideľovanie 

materiálov na vyučovanie v EduPage, webinár o slovnom hodnotení pre I. stupeň 

- Mgr. Mária Záhorcová – Moja škola, dejepis V.,VI., VII. ročník, Zmysluplný dejepis (nie 

len v karanténe), Webinár o slovnom hodnotení pre 2. stupeň 

Všetci pedagogickí zamestnanci absolvovali interné vzdelávania v oblasti práce so stránkou 

Edupage, MS Teams, ktoré prezentoval a usmerňoval Mgr. Augustín Šurín.  

 

Počet pedagógov z 1. stupňa, ktorí majú 1. atestáciu :   6 

Počet pedagógov z ŠKD, ktorí majú 1. atestáciu:    1 

Počet pedagógov z 2. stupňa, ktorí majú 1. atestáciu:   9 

Počet pedagógov, ktorí majú 2. atestáciu:     4 

Študujúce vychovávateľky:       0 

 

 

5. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti  

  

- Medzinárodný deň knižníc – zábavné dopoludnie pripravené pre žiakov 5. a 6. ročníka, 

ktorého cieľom  bolo zábavnou formou sprístupniť  populárnu detskú literatúru  a motivovať 

žiakov k aktívnemu čítaniu kníh.  

- Varenie lekváru – priblíženie tradície varenia lekváru za aktívnej účasti aj našich žiakov pod 

záštitou MSKŠ v Zlatých Moravciach. 

- Vesmír očami detí – výtvarná súťaž prebiehala na hodinách výtvarnej výchovy a v ŠKD. 

Najkrajšie práce boli poslané do obvodného kola v CVČ v Zlatých Moravciach. 

- Mladý tvorca – prezentácia SOŠ pre žiakov 9.ročníka v priestoroch výstaviska Agrokomplex 

v Nitre. 

- Na bicykli bezpečne! – dopravná súťaž žiakov základných škôl aj s výtvarným zameraním, 

do ktorej sa aktívne zapojili žiaci v obidvoch disciplínach v okresnom kole s postupom do 

krajského kola. 

- Burza SŠ – v rámci akcie zorganizovanej ÚPSVaR v ZM v spolupráci so SŠ pre žiakov 8.-

9.ročníka boli žiakom poskytnuté materiály o prezentovaných školách, poradenská 

a konzultačná činnosť. 

- Vianočné zvyky v múzeu – ukážky vianočných zvykov v podaní folklórnej skupiny pre 

žiakov piateho ročníka. 

- Výtvarné súťaže, do ktorých sa aktívne zapojili žiaci školy-  Ochranárik čísla tiesňového 

volania 112, Kľúče od zlatého mesta, Vesmír očami detí, Ruže arboréta, Deň Zeme. 

- Výročie oslobodenia Zlatých Moraviec – aktívna účasť žiakov s vyučujúcou dejepisu na 

spomienkovom stretnutí v MSKŠ a pri pamätníku partizána na Námestí hrdinov. 

- Vivárium, vedecký jarmok – priblíženie vedeckých poznatkov primeranou formou žiakom 

ôsmeho ročníka. 

- Mauzóleum rodiny Migazzi -   prehliadka mauzólea počas dní otvorených dverí s odborným 

výkladom využívajú vyučujúce na obohatenie hodín regionálnej výchovy na 1. stupni.   
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V rámci environmentálnej výchovy boli organizované viaceré aktivity:  

- aktivity ku „Dňu Zeme“ – žiaci ukázali, že vedia ekologicky rozmýšľať, len sa musia naučiť 

žiť ekologicky a v súlade s prírodou. V Zelenej hodine organizovanou Mestom Zlaté 

Moravce spoločne čistili areál školy a blízke okolie. Premietanie ekofilmov v MSKŠ 

EKODEŇ – pri príležitosti svetového Dňa Zeme, žiaci plnili úlohy s tematickým zameraním 

na niekoľkých stanovištiach v areáli školy. 

- Energoland –  exkurzia do JE v Mochovciach  

 

Akcie organizované školou:  

- Karneval – spoločenská tanečno-súťažná akcia v nápaditých maskách žiakov v 

spoločnosti pedagógov, rodičov, súrodencov žiakov a pozvaných hostí  

- Novoročný turnaj v malom futbale medzi žiakmi 1.- 4. roč. a Vianočný basketbal pre 2. 

stupeň. 

- Európsky týždeň športu „BeACTIVE“ – všetci žiaci školy sa aktívne zapojili do Európskeho 

týždňa športu, ktorý je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v 

celej Európe. 

- Jesenné aranžovanie – tvorenie umeleckých diel z tekvíc za spolupráce rodičov a priateľov 

školy. 

- Vianočná akadémia – spevácke, literárne a tanečné vystúpenia žiakov 1.-9. ročníka pre 

rodičov a priateľov školy. 

 

 Záujmové útvary s rôznorodým zameraním organizované v školskom roku 2019/2020: 

Zábava s angličtinou,  Výtvarný, Viac ako peniaze, Veselá angličtina pre prvákov, Veselá 

angličtina pre druhákov, Tanečno-dramatický, Športový, Strelecký, Pozemný hokej, Pohrajme 

sa s gramatikou, Počítačový, Hudobno-tanečný, Atletický, Angličtina trochu inak. 

 

Večerný beh mestom – v jednotlivých kategóriách sme získali 1.miesto, 2.miesto, 3.miesto 

a ako škola s najvyšším počtom aktívne zúčastnených žiakov sme získali Pohár primátora 

mesta Zlaté Moravce.  

Žiaci sa taktiež zapájali do športových, výtvarných, vedomostných súťaží, ktoré boli 

organizované v rámci školy s možnosťou postupu do vyššieho kola súťaží.  

 

 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiáda v školskom roku 2019/2020 

 

Predmetová komisia výchovných predmetov: 

 

Majstrovstvá okresu – cezpoľný beh – chlapci 5. miesto , dievčatá 3. miesto 

Večerný beh – 129 žiakov – zisk pohára primátora mesta za najväčší počet účastníkov 

Majstrovstvá okresu -  stolný tenis – chlapci 2. miesto 

Výtvarné súťaže - Hovorme o jedle, Križovatky života, Záchranárik 112, Záložka do knihy 

spája školy 
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PK matematiky a prírodovedných predmetov: 

 

Dňa 04.02.2020 sa uskutočnilo školské kolo BO, ktorej sa zúčastnilo sedem postupujúcich 

žiakov z triednych kôl. V súťaži jednotlivcov postúpili do okresného – dekanátskeho kola títo 

žiaci: 

1. miesto – Bianka Beľová – IX.A 

2. miesto – Matúš Želiba – VIII.B 

3. miesto – Diana Šabová – IX.B 

4. miesto – Nina Mihálová – VII.A – náhradník 

 

Od 11. do 14. novembra 2019 prebehla na Slovensku online informatická súťaž iBobor, do 

ktorej sa zapojilo 171 žiakov 2. – 9. ročníka našej školy. Z toho úspešných riešiteľov bolo 38.  

 

Súťažili v štyroch kategóriách:  

DROBEC – 2. a 3. ročník – 12 úspešných riešiteľov 

BOBRÍK – 4. a 5. ročník – 13 úspešných riešiteľov 

BENJAMÍN – 6. a 7. ročník – 8 úspešných riešiteľov 

KADET – 8. a 9. ročník – 5 úspešných riešiteľov 

V tomto školskom roku sme mali riešiteľa s plným počtom bodov v kategórii Drobec. 

 

Každoročne sa do testovania KOMPARO zapájajú žiaci 8. a 9. ročníka. Dňa 14. novembra 

2019 tento test absolvovali : 

  8. a trieda – 5 žiakov 

  8. b trieda – 9 žiakov 

  9. a trieda – 14 žiakov 

  9. b trieda – 2 žiaci. 

Školy prostredníctvom KOMPARA získavajú cennú spätnú väzbu v podobe podrobných 

a objektívnych štatistických dát: 

o tom, aká je úroveň vedomostí žiakov školy v rôznych predmetoch 

o tom, ako sa táto vyvíja v čase ( umožňuje sledovať trendy a dopady rôznych opatrení ) 

o tom, aké sú výsledky žiakov v porovnaní s inými školami.  

Testy sú tvorené špeciálne zaškolenými odbornými pracovníkmi spoločnosti EXAM testing. 

Otázky a úlohy sú vopred pilotované a pred použitím prechádzajú dôkladnou viacnásobnou 

externou oponentúrou, ktorú robia učitelia z praxe.  

Žiaci 8. ročníka boli testovaní z uvedených predmetov : 

   matematika – priemerná úspešnosť 49, 9 % 

  biológia - priemerná úspešnosť 59, 9 % 

  geografia - priemerná úspešnosť 66, 2 % 

  slovenský jazyk - priemerná úspešnosť  

  test všeobecných predpokladov - priemerná úspešnosť 

Žiaci 9. ročníka boli testovaní z dvoch predmetov : 

  matematika - priemerná úspešnosť 58, 9 % 

  slovenský jazyk - priemerná úspešnosť 
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Celoslovenské testovanie T5 2019  sa konalo 20. novembra 2019, jeho cieľom bolo 

monitorovanie úrovne vedomostí  a zručností žiakov, získanie objektívnych informácií o ich 

výkone pri vstupe na vzdelávací stupeň ISCED 2 z testovaných predmetov a poskytnutie 

spätnej väzby školám o pripravenosti žiakov pri uvedenom prechode, ktorá pomôže pri 

zvyšovaní kvality vzdelávania. Testovania 5 - 2019 sa zúčastnilo 29 žiakov, priemerná 

úspešnosť školy bola 59, 7 %,  priemerná známka 2, 93.  

 

TECHNICKÁ  OLYMPIÁDA - 8. 10. 2019 sa konalo školské kolo technickej olympiády.Do 

okresného kola 10. ročníka TO  v kategórii A postúpili Michal Korim a Matúš Želiba, obaja 

z 8.b triedy, ktorí súťažili ako dvojica a v okresnom kole obsadili 5. miesto.  

V kategórii B postúpil Matúš Rosina zo 6.a triedy a v okresnom kole obsadil 4. miesto  

 

MATEMATICKÁ  OLYMPIÁDA - dňa 29. 1. 2020 sa konalo OK matematickej olympiády 

pre 5. a 9. ročník. Do okresného kola 69. ročníka MO kategórie Z5 postúpila žiačka Kristína 

Tenkelová  - umiestnila sa na 19. mieste ako neúspešná riešiteľka 

Do okresného kola 69. ročníka MO kategórie Z9 postúpili: Adela Tenkelová, Bianka Beľová 

a Tereza Grznárová, všetky z 9. a triedy A. Tenkelová a T. Grznárová sa v OK umiestnili na 

5. – 6. mieste, B. Beľová sa olympiády nezúčastnila     

Do okresného kola 69. ročníka MO kategórie Z6 postúpili zo 6.a žiaci : Petra Halásová, Petra 

Hudecová a Tomáš Pavlovič , zo 6.b žiaci : Marko Fazekaš, Nina Tonkovičová, Lucia 

Hubocká. 

Do okresného kola 69. ročníka MO kategórie Z7 postúpili zo 7.a žiaci: Alica Šindlerová, 

Martin Šimor, zo 7.b žiaci : Matúš Gajdoš a Veronika Obročníková 

Do okresného kola 69. ročníka MO kategórie Z8 postúpil z 8.a Jakub Daniš , z 8.b žiaci : 

Romana Orgoníková, Matúš Želiba a Sára Bronišová 

 

PYTAGORIÁDA - úspešnými riešiteľmi školského kola a do okresného kola 41. ročníka 

Pytagoriády  kategórie P5 postúpili žiaci: Sebastian Minár a Samuel Hučka.  

Úspešnými riešiteľmi školského kola a do okresného kola 41. ročníka Pytagoriády  kategórie 

P6 postúpili žiaci: Laura Segíňová – 6.b, Michal Debnár – 6.a, Marko Fazekaš -6.b, Andrej 

Vida – 6.b, Petra Hudecová – 6.a, Nina Tonkovičová – 6.b, Petra Halásová – 6.a 

Úspešným riešiteľom školského kola a do okresného kola 41. ročníka Pytagoriády  kategórie 

P7 postúpil  Matúš Gajdoš – 7.b 

Úspešnými riešiteľmi školského kola a do okresného kola 41. ročníka Pytagoriády  kategórie 

P8 postúpili žiaci: Michal Korim – 8.b, Alexandra Brezinová – 8.a, Jakub Daniš 8.a 

 

MATEMATICKÝ  KLOKAN - je medzinárodná  súťaž, organizovaná Talentídou.  

V tomto školskom roku súťažili žiaci online a zúčastnili sa jej žiaci 1. až 8. ročníka. Súťaž 

prebiehala od 8.do 12. 6. 2020 podľa harmonogramu pripojenia pre jednotlivé kategórie. 

V daný deň  sa žiaci mohli pripojiť v ľubovoľnom čase od 8.00 do 19.00 hod.  

BIOLOGICKÁ  OLYMPIÁDA - Školského kola biologickej olympiády sa v tomto školskom 

roku zúčastnili žiaci 6. a 7. ročníka : 

 Lucia Hubocká 6.b 

 Patrik Paulov 6.c 
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 Erika Pacherová 7.a 

 Martina Novotová 7.a 

 Júlia Kordošová 7.a 

 Alica Šindlerová 7.a 

 Ela Šulganová 7.a 

Z nich do OK postúpili J. Kordošová – 1. miesto a P. Paulov – 2. miesto. 

 

FYZIKÁLNA  OLYMPIÁDA 

Domáce kolo 61. ročníka súťaže prebiehalo do 14. 2. 2020 . V kategórii F boli štyria úspešní 

riešitelia: Romana Orgoníková – 8.b, Matúš Želiba – 8.b, Sára Bronišová – 8.b, Andrea 

Vaškovičová – 8.a 

 

GEOGRAFICKÁ  OLYMPIÁDA - 4. 12. 2019 sa konalo školské kolo geografickej 

olympiády, súťažilo 19 žiakov, z toho bolo 16 úspešných riešiteľov. Do OK postúpili z 5. 

ročníka Diana Šedivá a Sebastián Minár, 6.- 7. roč. Tamara Bronišová, Ela Šulganová, 

Veronika Obročníková, 8.-9. roč. Romana Orgoníková, Matúš Želiba, Adela Tenkelová. 

48. ročník OK olympiády sa konalo dňa 6. 2. 2020. Našu školu reprezentovalo 7 žiakov 

a z nich 6 bolo úspešných: 

Kategória G : Sebastián Minár z 5. roč. -  6. miesto 

Kategória F : Veronika Obročníková zo 7.b – 1. miesto 

                       Ela Šulganová zo 7.a – 2. miesto 

Kategória E :  Romana Orgoníková z 8.b – 1. miesto 

  Adela Tenkelová z 9.a – 4. miesto 

  Matúš Želiba z 8.b – 5. miesto 

 

ČO VIEŠ O HVIEZDACH ? 

V tomto školskom roku sa okresné kolo vedomostnej  súťaže Čo vieš o hviezdach? - konalo 

online. Uskutočnilo sa 16. 4. 2020 a žiaci našej školy , ktorí súťažili v 2.kategórii dosiahli 

takéto výsledky: 

1. miesto – Matúš Želiba – 8.b 

2. miesto – Michal Korim – 8. b 

3. miesto – Ela Šulganová – 7.a 

 

Rovnakým spôsobom bolo zorganizované aj krajské kolo, ktoré sa uskutočnilo 25.5.2020 

Naši žiaci boli opäť úspešní : 

3.miesto – Matúš Želiba  

4.miesto – Ela Šulganová 

8.miesto – Michal Korim 

Tieto úspechy v Nitrianskom kraji sa započítavali do celoslovenského finále, kde spomedzi 69 

súťažiacich získali :  

 Matúš Želiba 21. miesto 

 Ela Šulganová 24. miesto 

 Michal Korim 39. miesto 
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Aktivity PK CJ: 

  

september  

„Brána jazykov otvorená“ – 6.ročník. Záver 1.školského mesiaca patril tejto jazykovej 

súťaži, ktorou si pripomíname Európsky deň jazykov. Naša škola má žiakov s výbornými 

vedomosťami a zručnosťami v cudzích jazykoch, preto sme aj v tomto školskom roku prijali 

pozvanie GJK v Zlatých Moravciach a zúčastnili sme sa tejto jazykovej súťaže. Pre 

súťažiacich bolo pripravených 26 stanovíšť, kde žiaci riešili zábavné úlohy v cudzích 

jazykoch, pri ktorých sa i čo-to nové naučili a dozvedeli. Našu školu reprezentovali 2 

družstvá.  

1. družstvo : Diana Šabová  9.B, Bianka Beľová 9.A, Sebastián Herda 9.A 

2.družstvo : Michal Korim 8.B, Matúš Klikáč 8.A, Eduard Rafaj 8.A 

Spomedzi 28 tímov z okresov Zlaté Moravce, Vráble, Levice a Nitra si obidve naše družstvá 

vybojovali krásne 8.miesta a odniesli si vecné ceny a diplomy.  

 

október 

„Európsky deň jazykov“ – na Obchodnej Akadémii v Zlatých Moravciach. Našu školu 

reprezentovali opäť 2 družstvá :  

1. družstvo : Sára Bronišová 8.B, Martin Holý 8.B, Nela Sofia Levická 8.B 

2. družstvo : Bianka Beľová 9.A, Diana Šabová 9.B, Lucia Ružičková 9.B 

Na 8 stanovištiach si žiaci zábavnou formou preverili svoje znalosti o európskych krajinách, 

európskej mene, hlavných mestách a jazykoch. Na jednom zo stanovíšť si dokonca vyskúšali 

svoje modelárske schopnosti, keď sa pokúšali vytvárať makety európskych monumentov. Obe 

naše  družstvá si za svoju snahu odniesli sladké odmeny, diplomy za účasť a veselé zážitky. 

 

V mesiaci september a október sa žiaci zapojili do projektu s názvom „Záložka s najkrajším 

literárnym citátom“. Cieľom tohto projektu je podporiť čítanie u detí, vytvárať vzťah ku 

knihám a rozvíjať ich fantáziu. Deti s chuťou a kreativitou vyrábali svoje záložky, a keďže 

sme tento projekt rozšírili aj na anglický jazyk, na záložky do kníh žiaci pridali citát 

v anglickom jazyku z ich obľúbenej detskej knihy anglického alebo amerického autora.  

Anglické divadlo - schopnosť porozumieť hovorenému anglickému slovu si naši žiaci 

preverili na divadelnom predstavení v anglickom jazyku, ktoré pre nás zinscenovali herci 

Divadelného centra v Martine. 

Dňa 25. októbra 2019 sa žiaci 4.A, 4.B, 5.A, 6.A, 6.B, 6.C triedy pobavili na úsmevnej 

anglicko-slovenskej rozprávke s pesničkami A bold RABBIT in AFRICA. Divadelná hra 

ponúkla hravosť, vyzdvihla detskú fantáziu, zároveň bola apelom na mnoho pozitívnych 

vlastností ako túžba cestovať, spoznávať, chuť učiť sa a zmúdrieť. Záverečný slogan „všade 

dobre – doma najlepšie“ zdôraznil a upozornil na vzťah k domovu a vlasti. 

Žiaci 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.A a 9.B triedy sa zahĺbili do jazykovo náročnejšieho príbehu 

The ONLINES, ktoré bolo odohrané s použitím takmer výlučne anglickej slovnej zásoby. 

Hlavnou dejovou líniou predstavenia bol svet, v ktorom nie je všetko tak, ako vyzerá, 

o lajkoch, smajlíkoch, o prikrášlenej realite, a hlavne o tom, že hľadať šťastie vo virtuálnom 

svete a priestore je ako hľadať zmysel života v kope špinavých ponožiek. 
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Inscenácie interpretované v anglickom jazyku určite inšpirovali a motivovali do učenia sa 

cudzieho jazyka a priniesli príjemný divadelný zážitok. 

november 

30.ročník školského kola Olympiády v anglickom jazyku : 

Kategória 1A – zúčastnilo sa 14 žiakov z 5., 6. a 7. ročníka. 

Výsledky :  1.miesto – Matej Petrík 7.A,  

2.miesto – Patrick Solčiansky 7.A,  

3.miesto – Júlia Kordošová 7.A 

Kategória 1B – zúčastnilo sa 13 žiakov z 8. a 9. ročníka. 

Výsledky :  1.miesto – Bianka Beľová 9.A,  

2.miesto – Eduard Rafaj 8.A,  

3.miesto – Matúš Klikáč 8.A 

 

30.ročník školského kola Olympiády v nemeckom jazyku : 

Školského kola sa zúčastnilo 11 žiakov z 8. a 9. ročníka. 

Výsledky :  1.miesto - Katarína Havalová 8.B 

    2.miesto – Adela Tenkelová 9.A 

    3.miesto – Nela Sofia Levická 8.B 

  

Keďže ide o postupovú súťaž, víťazi školského kola postúpili a reprezentovali školu 

v okresnom kole. Do okresného kola Olympiády v anglickom jazyku postúpili : Matej Petrík 

7.A a Bianka Beľová 9.A. Do okresného kola Olympiády v nemeckom jazyku postúpili : 

Katarína Havalová 8.B a Adela Tenkelová 9.A. 

Žiaci boli za svoju prácu a ochotu urobiť niečo navyše odmenení sladkou odmenou a víťazi si 

odniesli aj vecné ceny. Jednotlivé vyučujúce zhodnotili prípravu žiakov svojich skupín na 

jazykové olympiády a ich účasť v školskom kole. 

V tomto školskom roku sa neuskutočnilo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku, ktorý sa 

na našej škole vyučuje ako 2.cudzí jazyk.  

 

december 

„Vianočný pozdrav“ – už v októbri na našu výzvu zorganizovať výmenu vianočných 

pozdravov medzi školami z celého sveta zareagovalo veľké množstvo záujemcov, a tak sme 

sa so žiakmi našej školy pustili do výroby vianočných pozdravov. 

Radosť z blížiacich sa najkrajších sviatkov v roku deti pretavili do svojich nápadov a fantázie, 

čoho výsledkom boli krásne, ručne robené vianočné pozdravy, na ktoré sme pripísali vianočné 

vinše v anglickom jazyku. Spolu s vianočnou pohľadnicou sme posielali aj sprievodný list, 

ktorý sme so žiakmi napísali v krúžku „Angličtina trochu inak“. V sprievodnom liste žiaci 

uviedli informácie o našej škole a našej krajine. Pozdravy sme postupne odosielali už od 

konca októbra, aby svojich adresátov zastihli ešte pred najkrajšími sviatkami roka.  Naše 

pozdravy putovali do Talianska, Španielska, Grécka, Portugalska, Maďarska, Českej 

Republiky, Poľska, Ukrajiny, Kazachstanu, Gruzínska, Turecka, Rumunska, Bulharska, ale aj 

Bangladéšu, Portorika a Thajska. S vianočnými pozdravmi, ktoré nám postupne prichádzali 

z rôznych kútov sveta, sme ozdobili náš školský vianočný stromček, a tie, ktoré k nám prišli 

po novom roku sme vystavili na nástenke „Our world of English“ v pavilóne B. Sprievodné 

listy sme si prečítali na hodinách anglického jazyka, a tak sa žiaci dozvedeli nové informácie 

o živote ich rovesníkov a krajinách, v ktorých žijú. 
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Január 

Víťazi školských kôl olympiád v cudzích jazykoch sa v mesiaci január zúčastnili ich 

okresných kôl. Naši žiaci opäť potvrdili svoje znalosti a kvality, čoho výsledkom bol ich 

úspech aj v týchto kolách. 

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku - výsledky : 

Kategória 1A  Bianka Beľová - 9.A  2. miesto 

Kategória 1B  Matej Petrík- 7.A  2. miesto 

 

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku– výsledky : 

Katarína Havalová – 8.B 3. miesto 

 

február 

V mesiaci február sme sa rozhodli, že aj žiaci našej školy vyskúšajú skúšobnú verziu aplikácie 

WocaBee - ktorá výrazne pomáha žiakom naučiť sa cudzie slová rýchlo, jednoducho 

a efektívne. V našom prípade to bol anglický jazyk a nemecký jazyk. Táto aplikácia sa 

v poslednej dobe stala populárnou hlavne pre žiakov, ktorí chcú na sebe pracovať a vzdelávať 

sa v cudzích jazykoch. Po prvých „skúšobných balíkoch“ boli žiaci z aplikácie nadšení, a tak 

sme sa rozhodli pokračovať s touto aplikáciou aj v ďalších mesiacoch školského roka, čo bolo 

veľmi výhodné počas obdobia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.  

 

Cudzojazyčné nástenky: Členky PK CJ v jazykových triedach priebežne aktualizovali 

nástenky, kde sa najviac vyskytovali projektové práce žiakov k rôznym témam. Novou 

nástenkou v tomto šk.roku bola nástenka s názvom „Our world of English“ – v pavilóne B, 

ktorá bola pravidelne aktualizovaná, obsahovala texty k významným sviatkom, udalostiam, 

zaujímavostiam v anglicky hovoriacich krajinách; svetovým dňom; gramatickým javom; čím 

sme sa snažili zvýšiť záujem ako o anglicky hovoriace krajiny tak aj samotný jazyk.  

 

PK SJL,DEJ,OBN: 

 

Olympiáda zo SJL sa konala v mesiaci november. Zúčastnilo sa jej 14 žiakov 8.a 9.ročníka, 

1.miesto získala Adela Tenkelová z IX.A,  

OK OSJL 27.11.2019 získala 1.miesto Adela Tenkelová z IX.A  

KKOSJL, ktoré sa konalo 13.02.2020 bola úspešnou riešiteľkou Adela Tenkelová. 

2.miesto-Bianka Beľová -IX.A 

3.miesto-Diana Šabová- IX.B 

 

Šaliansky Maťko - prednes slovenskej povesti - školského kola sa zúčastnilo15 žiakov 

II. Kategória: 

1.miesto Kristína Tenkelová -V.A 

2.miesto Viktor Vereš - IV.A 

3.miesto Michal Mulica- IV.A 

III.kategória: 

1.miesto Ela Šulganová -VII.A 
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2.miesto Daša Kováčová- VI.A 

Okresné kolo ŠM  sa konalo 16.1.2020. 

2.miesto získala v III. kategórii Ela Šulganová- VII. A 

Hviezdoslavov Kubín –školské kolo: 

Účasť žiakov v II .a III. kategórii spolu 18. 

II.kategória –próza 

1. miesto Kristína Tenkelová-V.A 

2. miesto Dorota Holečková-VI.A 

3. miesto Patrícia Kováčová-VI.C 

Poézia: 

2. miesto Daša Kováčová-VI.A 

3. miesto Ivana Solčianska-V.A 

III.kategória – próza 

1. miesto Matúš Želiba-VIII.B 

2. miesto Bianka Beľová-IX.A   

3. miesto Ela Šulganová-VII.A 

3. miesto Dominika Vaškovičová-VII.B 

Zapojili sme sa do projektu“ Záložka do knihy spája školy: List za listom  -baví ma čítať - 

10.ročník česko-slovenského projektu“. 

 

MZ 1.stupeň 

 

Tvorivá jeseň – 10.10.2019 sa v našej škole uskutočnilo popoludnie pod názvom „Tvorivá 

jeseň“. Účasť žiakov bola vysoká. Najkrajšie tekvice a výtvory boli odmenené malým 

darčekom a všetci zúčastnení si odniesli diplom a malú sladkosť.  

 

Šaliansky Maťko I. kategória: 1. miesto   Martin Píšš  III. C  

     2. miesto    Tatiana Verešová  II. A   

     3. miesto    Lukáš Holota  I. A  

 

Hviezdoslavov Kubín  

I. kategória:  poézia  1. miesto Michal Mulica IV. A    

                           2. miesto Lea Zemanová II. A   

     3. miesto Eliška Šabíková II. B      

 

  próza:   1. miesto Viktor Vereš IV. A   

     2. miesto Martin Píšš III. C    

     3. miesto Lukáš Holota II. A 

  

Športové aktivity    
 

Večerný beh mestom 2. miesto Katarína Červenová III. B     

 

Novoročný turnaj v malom futbale Mc Donald′s Cup 

1.  miesto   I. A   1. miesto III.B  

2.  miesto  II. A   2. miesto IV.A  

3. miesto  II. B   3. miesto III.A 
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23. 9. 2019 – 27. 9. 2019 Európsky týždeň športu  

Hlavnou témou celého týždňa bolo heslo Be Active, čo má nabádať k pohybu po celý rok. 

Testovanie pohybových predpokladov žiakov I. ročníkov 37 žiakov 

Štafetový kros – atletická súťaž 18 žiakov   

 

Klokan – z dôvodu mimoriadnej situácie žiaci riešili Klokana online. 

 

VŠETKOVEDKO 2. – 4. ročník 18 žiakov 

Najlepšie výsledky dosiahla Adriana Fabianová IV. B Všetkovedko + Všetkovedko školy 

Úspešní žiaci – Martin Píšš   III. C 

    Sebastián Páleník IV.B 

Pytagoriáda – školské kolo: zúčastnených   3. ročník 15 žiakov 

                                                               4. ročník 21 žiakov 

úspešní riešitelia:  Karen Rajnohová  III. A 

    Alexander Páleník IV. A 

    Michal Mulica IV. A 

    Adam Havran  IV.B 

    Sebastián Páleník IV. B 

    Adam Petrík  IV. B 

Žiaci 1. – 4. ročníka sa zúčastnili Junior Festival Ekotopfilm-Envirofilm v Energolande 

Mochovce. Dopravu tam a späť zabezpečuje Energoland svojimi autobusmi. Filmový 

program obsahoval inšpiratívne krátke filmy, ktoré svojim príbehom a myšlienkou rozprávajú 

posolstvá ochrany prírody, podpory ekológie a ochrany životného  prostredia.  

 

 

Spolupráca školy s inými organizáciami a školami. 

 

Škola spolupracuje s viacerými organizáciami a školami v meste: s mestskou knižnicou,  ZUŠ 

– výchovné koncerty pri rôznych príležitostiach, výtvarné tvorivé dielne, s múzeom, CVČ, 

hasičským zborom, veľmi dobrá je spolupráca s materskými školami pri vstupe detí do ZŠ, 

so strednými školami. 

 CPPPaP- prebiehal výcvikový program skupiny PEER žiakov siedmeho ročníka, 

v jednotlivých ročníkoch sa uskutočnili rôzne preventívne aktivity zamerané na správanie sa 

žiakov v triednych kolektívoch, na šikanovanie, ktoré zrealizovali odborní zamestnanci 

CPPPaP v Zlatých Moravciach.  

Spolupracujeme s Úradom práce a sociálnych vecí pri riešení problémov so záškoláctvom. 

 

  

6. Vyhodnotenie projektov a programov školy 

 

Škola bola v školskom roku 2019/2020 zapojená do projektov: 

 Ovocie v školách  

 Záložka do knihy spája školy: List za listom  -baví ma čítať - 10.ročník česko-

slovenského projektu“. 

 Škola podporujúca zdravie 

 Školská mliečna liga 
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 Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických 

javov v školskom prostredí  

 Tenis v školách  

 Knihobežník –školský projekt 

 Veľký čítajú malým, malí čítajú veľkým-školský projekt 

 Zvyšovanie kompetencii v čitateľskej gramotnosti 

 Zvyšovanie kompetencii vo finančnej gramotnosti 

 Národný projekt boja proti obezite 

 Viac ako peniaze 

 

- Škola podporujúca zdravie –  Počas školského roka sme sa snažili vytvárať zdravé 

životné prostredie a podporovať duševné a fyzické zdravie žiakov. Pedagógovia viedli žiakov 

v rámci medziľudských vzťahov k ohľaduplnému správaniu sa k ostatným ľuďom, či 

spolužiakom alebo dospelým. Pripomínali sme im myšlienku, že nikto z osôb nemá právo 

ubližovať druhému.  

Telesnú zdatnosť žiakov sme rozvíjali počas hodín telesnej výchovy i v športovo- 

pohybových záujmových útvaroch. 

Žiaci absolvovali turistické vychádzky do blízkeho okolia. Všetky aktivity smerovali 

k zdravému rozvoju osobnosti žiaka. 

- „Ovocie v školách“ – v ŠJ dostávali žiaci k obedu jablká, alebo ovocnú šťavu. 

- Školská mliečna liga – program v spolupráci so ŠJ pri ZŠ a firmou Rajo, v škole je 

automat na mlieko, cereálne výrobky a jablkovú šťavu, čím bol zabezpečený pravidelný 

prísun mliečnych výrobkov.  

V krúžku výpočtovej techniky sa žiaci oboznamovali s PC od základov, tí pokročilejší 

pracovali s programom Imagine LogoMotion, RNA, RSS využívali edukačné CD, prácu 

s internetom i elektronickú komunikáciu.  

- Zelená hodina – čistenie areálu školy a jeho blízkeho okolia 

- Veľkí čítajú malým a malí čítajú veľkým – školský projekt na podporu čitateľskej 

gramotnosti.. 

- Knihobežník – školský projekt. Zriadené malé centrá v každom pavilóne s knihami, 

ktoré priniesli žiaci, učitelia, rodičia a známi školy. Knihu si kedykoľvek môžu žiaci požičať 

a po prečítaní vrátia do centra.  

 

 

7. Výsledky inšpekčnej činnosti ŠŠI  

Neprebiehala inšpekčná činnosť. 

 

8. Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

 

Základná škola pozostáva zo 6 samostatných budov – 3 pavilóny, telocvičňa, školské 

dielne, školská jedáleň. Vedľa telocvične je ihrisko s bežeckou dráhou a vybudované nové 

multifunkčné ihrisko zo zdrojov ministerstva vlády. Počas prestávok žiaci využívali veľký 

školský areál s množstvom zelene.  
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Žiaci v škole využívajú 31 učební na vyučovanie. Z toho 20 je kmeňových tried, 3 

učebne sa využívali na vyučovanie cudzích jazykov, 1 učebňa biochémie z prostriedkov 

projektu – modernizácia učební, 1 učebňa určená na vyučovanie VYV, 1 počítačová učebňa, 2 

multimediálne učebne, 1 žiacka knižnica z prostriedkov projektu –vybavenie školskej 

knižnice, 1 telocvičňa, 1 školské dielne s cvičnou kuchynkou z prostriedkov projektu – 

modernizácia učební. 

Pri ZŠ je zriadený školský klub detí, ktorý využíval v odpoludňajších hodinách 4 

učebne. Stravovanie žiakov je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá je v samostatnej budove 

v areáli školy. 

Materiálno - technické vybavenie školy je zabezpečené učebnými pomôckami 

a didaktickou technikou, ktoré sú zatriedené do jednotlivých kabinetov podľa predmetov. 

Kabinetné zbierky boli počas šk. roka doplnené a využívané podľa potrieb výchovno- 

vyučovacieho procesu v súvislosti s plnením učebných plánov a učebných osnov.  

    

   

9. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

 

9.1  Dotácie  zo štátneho rozpočtu a rozpočtu mesta na žiakov v roku 2019 

 

Položka Príjem (€) Čerpanie Zostatok Použitie prostriedkov 

Dotácia zo štátneho 

rozpočtu / prenesené 

kompetencie 

458 628 758 628 0 Na prevádzku školy 

a mzdy zamestnancov 

Nevyčerpané prostriedky 

z roku 2018 

379,80 379,80 0 Na prevádzku školy 

cestovné pre dochádz. ž. 

Vzdelávacie poukazy 9 197,20 9 197,20 0 Na záujmovú činnosť 

Dotácia na cestovné 

žiakov 

6 693 6 461 232 Cest. pre dochádz. ž. 

Asistent učiteľa 22 176 22 176  0 Dotácie na asistenta uč. 

Žiaci zo SZP 1 500 1 500 0 Učebné pomôcky 

Škola v prírode 1 200 1 200 0 Dotácia MŠ na ŠvP 

Učebnice 1 562 1 562 0 Nákup učebníc CUJ 

a Prvouky 1. a 2. roč. 

Dotácie z rozpočtu mesta/ 

originálne kopetencie 

123 942,83 123 942,83 0 Na prevádzku a mzdy 

v ŠKD a ŠJ 

Dotácia na stravné  - dieťa 

v HN 

1 729,20 1 729,20 0 Na prevádzku ŠJ 

Dotácia z Úradu práce soc. 

vecí a rod. plnenie 

školských povinností 

332 332 0 Dotácie na stravné pre 

žiakov 

Odchodné 2 587 2 587 0 Zamestnanci 

odchádzajúcich do 

starobného dôchodku 
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9.2 Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich 

použitia v členení podľa financovaných aktivít 

 

Na financovanie vzdelávacích aktivít mala škola k dispozícii finančné prostriedky, ktorých 

výška za rok 2019 je v tabuľke. V minulom školskom roku nemohli byť využité všetky 

finančné prostriedky pridelené na záujmové vzdelávanie, preto Národná rada SR schválila dňa 

22. apríla 2020 novelu zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných 

škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov – zákon č. 93/2020 Z.z. podľa § 9 i 

ods. 3 zákona č. 597/2003 Z. z. „Počas krízovej situácie možno príspevok na záujmové 

vzdelávanie použiť aj na iný účel, ktorý bezprostredne súvisí so zabezpečením opatrení na 

riešenie krízovej situácie.“ Krízovou situáciou je mimoriadna situácia, núdzový stav alebo 

výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-19. Na základe uvedeného, bolo 

možné použiť príspevok na riešenie krízovej situácie, napríklad môže ísť o dezinfekčné 

prostriedky, ochranné pomôcky,.... 19 Vláda SR schválila dňa 28.4.2020 novelu nariadenia 

vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo 

štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov – nariadenie 

vlády č. 105/2020 Z. z. Podľa § 9 ods. 2 nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. v znení účinnom 

od 2. 5. 2020 „Záujmové vzdelávanie poskytované školami a školskými zariadeniami podľa 

odseku 1 je pravidelná záujmová činnosť organizovaná pre žiakov škôl, v ktorých sa 

vzdelávanie považuje za sústavnú prípravu na povolanie, evidovaná v predpísanej 

pedagogickej dokumentácii školy alebo školského zariadenia.“, teda bola vypustená 

požiadavka na rozsah najmenej 60 hodín. Na základe uvedeného školy a ŠZ, ktoré 

neposkytli v školskom roku 2019/2020 záujmové vzdelávanie v rozsahu najmenej 60 hodín, 

nemusia finančné prostriedky vrátiť do štátneho rozpočtu. 

 

9.3 Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov 

žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia 

v členení podľa financovaných aktivít 

 

Počas školského roka 2019/2020 boli škole poskytnuté finančné prostriedky z rodičovského 

združenia vo výške 3 749,56€. Finančné prostriedky boli využité na výlety pre žiakov, 

rozlúčkovú slávnosť pre žiakov 9. ročníka, karneval, odmeny za vedomostné, športové, 

výtvarné súťaže, na záver šk. roka, darček pre žiakov na Mikuláša, Deň detí, štartovné a 

cestovné pre žiakov na súťaže. 

 

10. Cieľ v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok a 

vyhodnotenie jeho plnenia  

V koncepčnom zámere pre šk. rok 2019/2020 boli uvedené nasledovné úlohy: 

 - skvalitnenie výchovno – vzdelávacieho procesu 

 - príprava žiakov na Testovanie 5 

- príprava na prijímacie pohovory na stredné školy – neuskutočnili sa 
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 - individuálny prístup k slaboprospievajúcim, začleneným a nadaným žiakom 

 - rozvoj zdravého životného štýlu žiakov školy 

 - venovať pozornosť voľno časovým aktivitám žiakov (záujmové útvary) 

 - zapájanie žiakov do súťaží a reprezentácie školy 

 - spolupráca s CPPPa P 

 - výchova zameraná na prevenciu drogových a iných závislostí 

 - zvyšovanie finančnej a čitateľskej gramotnosti 

 - zlepšovať materiálno - technické vybavenie školy 

 - dopĺňanie kabinetov učebnými pomôckami 

 - podporovať kontinuálne vzdelávanie  pedagógov 

Všetky úlohy boli rozpracované v tematických výchovno – vzdelávacích  plánoch 

jednotlivých predmetov, v plánoch MZ a PK. Plnenie úloh sa kontrolovalo a prehodnocovalo 

na zasadnutiach MZ, PK, pracovných poradách a pedagogických radách. 

  

11. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky; oblasti, v ktorých sú 

nedostatky a  návrhy opatrení na skvalitnenie úrovne výchovy 

a vzdelávania  

 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

silné stránky: - 100% kvalifikovanosť učiteľov  

- uplatňovanie inovačných metód a foriem v edukačnom procese 

- dvaja asistenti učiteľa 

- postupné materiálno- technické vybavenie školy,  

- atraktívna poloha školy v rámci mesta 

- postupné vybavenie tried výškovo-nastaviteľným školským nábytkom 

- zapojenie školy do projektov zameraných na zdravý životný štýl žiakov, na                                   

  prevenciu drogových závislostí 

- športovými aktivitami aktívna účasť v národnom programe boja proti obezite 

- zapojenie školy do projektov zameraných na zvyšovanie finančnej   

a čitateľskej gramotnosti 

  - bohatá krúžková činnosť 

  - skupina PEER 

- individuálna integrácia žiakov 

- kontinuálne vzdelávanie učiteľov 

- občianske združenie rodičov žiakov školy 

- zapojenie žiakov do športových, výtvarných, speváckych, vedomostných 

súťaží a predmetových olympiád  

- dosiahnutie výborných výsledkov v súťažiach v okresných, krajských ale aj     

   v národných kolách   

- nárast záujmovej činnosti žiakov 

- úspechy školy v športovej oblasti 

- úspechy školy vo výtvarnej oblasti 

- pravidelne aktualizovaná webová stránka školy 
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- spolupráca s verejnosťou a rôznymi organizáciami (zriaďovateľ Mesto Zlaté 

Moravce, HaZZ, CVČ, tekovské múzeum, mestská knižnica, materské školy, 

národné športové centrum...) 

 

Oblasti, v ktorých pretrvávajú problémy a nedostatky: 

slabé stránky: 

- slabé vzdelávacie výsledky žiakov z málopodnetného domáceho prostredia 

- správanie sa niektorých žiakov v rozpore so školským poriadkom 

- pavilónový systém školy, nezastrešenie prechodov medzi budovami 

- okná na telocvični a časť okien v pavilóne A, B a C, vchodové dvere – nevymenené, 

v zlom stave 

- znehodnotená fasáda budov vandalmi a sčasti klimatickými podmienkami 

- elektroinštalácia, sprchy, WC, šatne, náraďovňa, vnútorné priestory v telocvični – 

potrebná rekonštrukcia, k čomu sa vyjadrila aj hygiena, zameraná na monitorovanie 

stavu telocviční 

- postupne vymieňať nábytok v triedach 

 

Návrh opatrení na zlepšenie výchovno- vzdelávacej činnosti: 

- vzbudiť u žiakov záujem o vzdelávanie zážitkovou formou učenia sa 

- využívať inovatívne formy práce a metódy a  formy práce s využitím IKT 

- podporovať u žiakov záujem o čítanie, zvyšovanie čitateľskej gramotnosti – zlepšiť 

úroveň čítania s porozumením, pokračovaním v školských projektoch „Veľkí čítajú 

malým a malí čítajú veľkým“ a využitím novovybudovanej školskej knižnice 

- zvýšiť záujem rodičov žiakov o spoluprácu zo školou a dôraz klásť na domácu 

prípravu žiakov 

- spolupracovať s CPPPa P, s ÚPSVR a s rodičmi problémových žiakov  

- využiť spoluprácu so zriaďovateľom postupne zrekonštruovať vnútorné priestory 

telocvične 

- dopĺňať vybavenie školy IKT technikou / výmena starších počítačov/ 

- výmena podláh v triedach a chodbách pavilónu C 

- vymaľovanie stien v triedach a chodbách pavilónov B a C 

- zakúpenie osobných skriniek pre žiakov v pavilóne B a C 

- vybavenie ostatných tried interaktívnymi tabuľami 

 

Vypracovala  riaditeľka školy: Mgr. Viera Striešková  

 

V Zlatých Moravciach, dňa ._______________ 

                    

Prerokované v pedagogickej rade: _________ 

Prerokované v Rade školy:   _________ 
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Správa o činnosti školy počas pandémie 

 

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 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 

prerušila vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. 

marca 2020 vrátane. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 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 (ďalej len „školský zákon“) 

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

rozhodnutím č.2020/10610:1-A1030 Rada školy pri Základnej škole, Sľažany 122 mala 

funkčné obdobie platné do 12. apríla 2020 nakoľko vláda SR schválila návrh zákona, ktorý 

novelizuje viaceré zákony v oblasti školstva v súvislosti s ochorením COVID-19 , medzi nimi 

novelizuje aj zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo vzťahu k 

vymenúvaniu riaditeľov škôl a školských zariadení, ako aj vo vzťahu k orgánom školskej 

samosprávy (t. j. aj k rade škole) počas pandémie spôsobenej koronavírusom COVID-19. 

 

Činnosť v čase mimoriadnej situácie 

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie: Od 13. marca 2020 do 

30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami 

hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v dôsledku celosvetovej 

pandémie koronavírusu COVID-19. 

 

Správa z MZ 

 

Podklady na hodnotenie žiakov sme získavali rozhovormi so žiakmi, prípadne konzultácie s 

rodičmi, portfóliá žiackych prác, projekty, riešenie komplexných úloh, samostatné praktické 

práce, prihliadali sme na individuálne podmienky každého žiaka. Žiaci boli zo začiatku 

hodnotení známkou. V čase mimoriadnej situácie žiak zo žiadneho predmetu nebol hodnotený 

stupňom prospechu nedostatočný. Priebežné hodnotenie sa neskôr nerealizovalo formou 

klasifikácie, po usmernení len slovne. Malo charakter konštruktívnej spätnej väzby, 

motivačný charakter, vedieť pomenovať chyby, navrhnúť postup odstraňovania, individuálny 

charakter, zohľadňovali sme vekové individuálne osobitosti, prihliadali sme na momentálnu 

psychickú a fyzickú disponovanosť žiakov. Prihliadali sme na osobitosti, možnosti a 

individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách. 

Výchovy sme nehodnotili. V prvom ročníku sa priebežné  aj záverečné hodnotenie realizovalo 

slovným hodnotením. Zohľadňovali sme sebahodnotenie žiaka. Z dôvodu pandémie sme 

nerealizovali predpísané kontrolné práce. 
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Správa predmetovej komisie výchovných predmetov  

 

1. Tematické celky preberané zo žiakmi počas dištančného vzdelávania: 

 

Náboženská výchova 

1. roč. - Moc života a lásky, Spoločenstvo lásky 

2. roč. – Desatoro – pozvanie k slobode a dôvere, Pozvanie na hostinu – obnovenie dôvery 

3. roč. – Ježiš nás oslobodzuje, Ježiš nás pozýva na hostinu 

4. roč. – Svedectvo nádeje, Prameň nádeje 

5. roč. - Obeta Božieho ľudu, Dialóg cez službu 

6. roč. – Ohlasovatelia pravdy, Konať v pravde 

7.roč. – Rešpektovanie vierovyznaní, Láska ako princíp slobody 

8. roč. – Dôstojnosť a výkon 

9. roč. – Zodpovednosť za budovanie vzťahov 

Etická výchova 

Žiaci 7. a 9. ročníka dostali 5. roč. – Hudba spojená s inými druhmi umenia 

6. roč. – Prostredníctvom hudby spoznávame kultúru rôznych názorov 

7.roč. – Pestrá paleta populárnej hudby 

8. roč. –Pestrý svet populárnej hudby 

Telesná výchova a šport 

5.roč. – Zdravý životný štýl a základy gymnastických športov 

6.roč. – Teoretická časť atletiky a gymnastiky, výklad 

7. roč. – Športové činnosti pohybového režimu,  

8. roč. – Sezónne pohybové činnosti 

9. roč. - Telesná zdatnosť a pohybová výkonnosť 

Výtvarná výchova  

Podnety fotografie 

Výtvarný jazyk/základné prvky výtvarného vyjadrovania 

Synestetické podnety, Elektronické média, Podnety dizajnu 

Výtvarný jazyk/ kompozičné princípy a možnosti kompozície, podnety výtvarného umenia / 

média, štýly, procesy, techniky, témy   

pred týmto mimoriadnym obdobím zadanie vypracovať v skupinách prezentácie na tému 

Závislosti, nakoľko situácia neumožňuje túto formu spracovania, tak bude potrebné 

zadefinovať presnejšie a najmä individuálne spracovanie tejto témy. Žiaci 5. a 6. ročníka mali 

postupovať ďalej v pracovných zošitoch. Žiaci 8. ročníka ukončili blok, venovaný téme 

Holokaust výstupom, ktorého bola diskusia. 

 

 

2. Metódy a formy dištančného vzdelávania 

 

Spočiatku, keď sa zdalo, že školské zariadenia ostanú zatvorené po dobu 14 dní, spojenie so 

žiakmi prebiehalo hlavne formou telefonickej a emailovej komunikácie. Po vydaní 

rozhodnutia o predĺžení doby, počas ktorej školy ostanú zatvorené, sme prešli na online 
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komunikáciu, ktorá poskytuje možnosť plnohodnotného výkladu učiva žiakom 

prostredníctvom videohovoru a zdieľania výukových podkladov. 

Výučba predmetov plošne prešla do online prostredia na internetovú stránku 

zsmojzm.edupage.org, aplikácií MS Teams a vzhľadom k povahe výchovných predmetov aj 

na portál YouTube. 

 

3. Spôsob hodnotenia 

 

S prihliadnutím na technické možnosti a vybavenie jednotlivých domácností budeme 

klasifikovať a hodnotiť slovne, a to formou absolvoval/neabsolvoval  

a) za úspešné absolvovanie výchovných predmetov sa bude považovať:  

- ak žiak bude s vyučujúcim spolupracovať, komunikovať a odovzdá ( pošle ) mu aspoň 

25 percent zo všetkých zadaní 

b) za neúspešné absolvovanie výchovných predmetov sa bude považovať: 

- ak žiak nebude s vyučujúcim spolupracovať, komunikovať a neodovzdá ( nepošle ) mu 

aspoň 25 percent zo všetkých zadaní 

 

4. Materiálne podmienky 

 

Online vyučovanie naštartovalo nový spôsob výučby, komunikácie a spolupráce medzi 

učiteľmi a žiakmi, príp. rodičmi. Zároveň sa ukázali limity technických možností u niektorých 

žiakov, ktorí aj napriek snahe byť účastní na tomto spôsobe výuky, túto možnosť nemali, 

pretože ich materiálne vybavenie nezodpovedalo súčasným požiadavkám. V ich prípade sa 

pristúpilo k vypracovaniu výukových materiálov v papierovej forme. 

 

 

5. Špecifická podpora počas mimoriadnej situácie 

 

Pre žiakov, ktorí nemali prístup na internet, alebo pre nich nebolo možné vypracovávať úlohy 

na PC, pripravili vyučujúci pracovné listy, ktoré po dohode s vedením školy, boli 

distribuované pedagogickými asistentmi a sociálnymi pracovníkmi daným žiakom, aby sme 

zabezpečili vyučovanie na diaľku pre všetkých. Po ich vypracovaní ich doručili do školy na 

určené miesto, aby im bola poskytnutá spätná väzba. 

 

6. Silné a slabé stránky mimoriadnej situácie 

Silné: 

 - pomohlo urýchliť zavedenie aplikácie Office 365 pre učiteľov a žiakov zdarma, ktorá 

má širokospektrálne využitie pre vzdelávanie v budúcnosti  

 - online vyučovanie naštartovalo nový spôsob výučby, komunikácie a spolupráce 

medzi učiteľmi a žiakmi, príp. rodičmi cez Edupage a MS Teams 

 - získanie nových zručností v oblasti IKT pre všetky predmety 

Slabé: 

  - obmedzené, skoro nulové možnosti pre žiakov, ktorí z objektívnych, či subjektívnych 

dôvodov nemohli zodpovedne pracovať online, hoci chceli 

http://www.edupage.org/
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 - naopak, zložitá komunikácia so žiakmi a rodičmi, ktorí nespolupracovali pri 

dištančnom vzdelávaní a následná stagnácia vyučovacieho procesu 

 - náročnosť na technické možnosti rodiny (PC, internet) 

 

7. Návrh opatrení 

 

 - je potrebné kontinuálne  vzdelávanie pre skvalitnenie konkrétnych aktivít a zručností 

pre učiteľov a žiakov v rámci Edupage a Office 365 s MS Teams, získanie rutinných návykov 

používania IKT 

 - možnosť využívania online vyučovania so žiakmi napr. na PN, prípadne ďalšiu 

komunikáciu v rámci spolupráce v skupinách medzi:  učiteľ – učiteľ; učiteľ – žiak; učiteľ – 

rodič 

 

Správa predmetovej komisie  PKSJL,DEJ,OBN 

 

Cez edupage vyučujúci predmetov PKSJL,DEJ,OBN žiakom zadávali úlohy a projekty, v 

prostredí  Microsoft Teams, žiaci mali 2x do týždňa online hodiny SJL 

Zadávané úlohy boli zamerané na opakovanie učiva aj nové učivo, ktoré bolo vysvetlené 

online. Poznámky k téme zasielali v edupage a následne mohli konzultovať aj s vyučujúcimi. 

Termínované školské práce na mesiace máj a jún sa nerealizovali. 

V dejepise vyučujúce splnili úlohy, ktoré si  určili, žiaci  vypracovávali úlohy, projekty, 

v riadnych termínoch.  

V občianskej náuke  mali žiaci vypracovať v každom ročníku 1 projekt a samostatné úlohy. 

 

Správa predmetovej komisie CJ 

1. Prebraté tematické celky/obsahy : 

ANJ Človek a spoločnosť, komunikácia; Človek a príroda; Odievanie a móda; Rodina 

a spoločnosť; Výživa a zdravie; Náš domov; Krajina, ktorej jazyk sa učím; Voľný 

čas a záľuby; Vzory a ideály; Mládež a jej svet; Vzdelávanie a práca 

RUJ Obchod a služby; Krajiny, mestá a miesta; Človek a príroda; Voľný čas a záľuby; 

Šport nám, my športu; Ľudské telo, starostlivosť o zdravie; Uprostred 

multikultúrnej spoločnosti 

NEJ Krajiny, mestá a miesta; Voľný čas a záľuby; Výživa a zdravie; Kultúra a umenie; 

 

2. Upravené metódy a formy dištančného vzdelávania 

V prvých týždňoch mimoriadnej situácie prebiehalo dištančné vzdelávanie formou 

zasielania poznámok a zadávania úloh cez EduPage. Postupne sme prešli na online 

vzdelávanie podľa stanoveného rozvrhu. To nám umožnilo vzdelávať nielen písomný, ale aj 

ústny prejav – formou online komunikácie, interaktivity medzi žiakmi. Žiaci, ktorí mali 

možnosť internetového pripojenia sa pripájali na online vyučovanie, ostatní pracovali aj 

naďalej formou zasielania vypracovaných domácich úloh. Z každej online hodiny vyučujúci 

zasielal informáciu o prebratom učive, poznámky k danému učivu a cvičenia, ktoré žiaci 

vypracovali počas online vyučovania. Žiaci, ktorí sa z objektívnych príčin nemohli pripojiť, 

naďalej vypracovávali cvičenia/úlohy a zasielali ich vyučujúcemu na kontrolu. Vyučujúce 
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počas mimoriadnej situácie využívali hlavne aktivizujúce, dialogické, autodidaktické, 

motivačné, fixačné, reproduktívne metódy a prácu s textom.  

3. Spôsob hodnotenia 

Počas dištančného vzdelávania bola žiakom poskytovaná spätná väzba, ktorej súčasťou bolo 

slovné hodnotenie, kde boli žiaci oboznamovaní s chybami, ktoré urobili a ich odstraňovanie.  

Záverečné hodnotenie je známkou. Pri výslednom hodnotení boli brané do úvahy známky 

z obdobia pred dištančným vzdelávaním, prístup k práci počas dištančného vzdelávania, 

aktivita počas online vzdelávania, zasielanie domácich úloh. Preskúšaní neboli žiadni žiaci.  

 

4. Materiálne podmienky 

Počas dištančného vzdelávania sme používali EduPage, platformy Zoom, Skype, MS Teams, 

Messenger. Samotní žiaci, alebo za podpory svojich rodičov (v prípade žiakov 1.stupňa) boli 

schopní inštalácie týchto platforiem do svojich počítačov. Väčšina žiakov mala možnosť 

pripojenia k online hodinám.  

 

5. Špecifická podpora počas mimoriadnej situácie. 

Žiakom, ktorí z objektívnych príčin nemali možnosť internetového pripojenia, boli 

pripravované pracovné listy. PL boli odovzdané žiakom pracovníkmi MOPS, vyučujúcimi 

osobne, telefonicky – MMS správami, emailom (rodičom). 

 

6. Silné a slabé stránky. 

Silné stránky – žiaci zvládli technické záležitosti ohľadom inštalácie internetových 

platforiem; aktívny prístup žiakov počas online hodín; väčšia samostatnosť žiakov pri 

vypracovávaní úloh;  

Slabé stránky – neúčasť niektorých žiakov na online hodinách z dôvodu zabudnutia alebo 

lenivosti; odosielanie úloh po termíne, alebo až po vyzvaní; niektorí žiaci neboli ochotní 

zapnúť kamery počas online hodín; pomoc rodičov pri vypracovávaní úloh; 

 

7. Návrhy opatrení. 

V učebných osnovách cudzích jazykov v každom ročníku je na začiatku školského roka 

zaradené opakovanie učiva z predošlého ročníka. Pre zmiernenie následkov mimoriadnej 

situácie bude opakovanie učiva z dištančného vzdelávania prebiehať na začiatku školského 

roka 2020/2021 dlhší časový úsek. 

Vyučujúci už počas mimoriadnej situácie absolvovali mnohé online školenia na podporu 

digitálnych zručností, ktoré budú v ďalšom školskom roku prínosom nielen pre vyučujúcich 

ale aj pre samotných žiakov. 

 

Správa predmetovej komisie matematika a prírodovedné  predmety: 

 

Náhle uzatvorenie škôl počas rozbehnutého školského roka a presunutie vzdelávania 

žiakov do domáceho prostredia mnohých z nás zaskočilo, neboli sme na danú situáciu 

pripravení. Všetci sme sa ocitli v novej situácii a začali sme hľadať cesty, ako sa jej 

prispôsobiť.  
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Počas prvých týždňov bola komunikácia problematická a využívali sme e-mail, SMS 

a sociálne siete. Postupne dištančné vzdelávanie prebiehalo zadávaním úloh cez stránku 

Edupage. Žiakov bolo potrebné najskôr zabehnúť do systému, ktorý bol pre viacerých 

komplikovaný. Cez Edupage boli žiakom zasielané prezentácie k preberanému učivu, 

pracovné listy a testy. Učitelia dbali na spätnú väzbu. 

Po aktivácii MS Office 365 pre učiteľov a žiakov sa nám otvorila nová forma 

vyučovania, ktorú sme doteraz nepoužívali – online videohovory. Úroveň vypracovaných 

online zadaní bola rôzna, no väčšinou žiaci dosahovali vynikajúce výsledky, čo nás ako 

učiteľov teší, no vo veľa prípadoch sú výsledky skreslené.  

 Vyučovanie prebiehalo podľa upraveného rozvrhu, postupovalo sa v súlade so ŠkVP. 

Vyučujúci sa neusilovali prebrať všetko učivo, ktoré je vymedzené na celý školský rok pre 

bežný chod základnej školy. Využili sme ťažiskové témy, učivo v nich sme prehĺbili, 

upevnili, rozšírili, alebo sme ho jednoducho sprostredkovali žiakom, ak sme ho ešte 

neprebrali. Komplementárne vzdelávacie oblasti ponúkli námety na aktivity, aby vzdelávanie 

malo vyváženú povahu. 

 Problematické bolo vyučovanie u žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí 

buď nemali možnosť pracovať s počítačom, prípadne tieto aktivity úplne odignorovali. 

U žiakov so špeciálnymi potrebami sme využívali podporu asistentov. 

 Počas dištančného vzdelávania boli žiaci priebežne hodnotení slovným komentárom. 

Kritériá na hodnotenie: 

- účasť na vzdelávaní cez Edupage a MS Teams 

- vypracovanie zadaných úloh, projektov a pod. 

- dobrovoľné vypracovanie aktivít nad rámec povinného vzdelávania 

- práca žiakov z obdobia pred mimoriadnou situáciou 

- technické možnosti žiakov v domácom prostredí. 

Po schválení záverečného hodnotenia PR, budú žiaci hodnotení známkou. 

Vzdelávanie počas mimoriadnej situácie malo silné a slabé stránky. Pomohlo urýchliť  

zavedenie aplikácie Office 365 pre učiteľov a žiakov zadarmo, má to širokospektrálne 

využitie pre vzdelávanie v budúcnosti. Online vyučovanie naštartovalo nový spôsob výučby, 

komunikácie a spolupráce medzi učiteľmi a žiakmi, prípadne rodičmi cez Edupage a MS 

Teams. Získali sme nové zručnosti v oblasti IKT pre všetky predmety. 

Slabými stránkami bola zložitá komunikácia so žiakmi a rodičmi, ktorí nespolupracovali pri 

dištančnom vzdelávaní a následná stagnácia vyučovacieho procesu. Ďalej to boli skoro nulové 

možnosti pre žiakov, ktorí z objektívnych či subjektívnych dôvodov nemohli zodpovedne 

pracovať online, hoci chceli . 

0 - 20 %     - žiak, ktorý nepracuje alebo odosiela minimum úloh, a viac sa 

     nekontaktuje 

 Hodnotenie : neprospel 

25 - 70 %   - žiak, ktorý vypracúva úlohy, ale odpovede nie sú správne, úspešnosť je  

   nízka, alebo neposiela úlohy v stanovenom termíne 

   Hodnotenie : prospel 

75 - 100 %  - žiak, ktorý si plní povinnosti, úlohy sú vypracované správne, alebo len 

   s malými chybami, a sú odosielané v stanovenom termíne 

   Hodnotenie : prospel 
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1. Žiaci, ktorí doteraz nespolupracovali - nevypracovávali úlohy, boli kontaktovaní 

vyučujúcimi prostredníctvom EduPage alebo cez iné informačné technológie. Rodičom 

bolo oznámené , že žiak nespolupracuje , pri niektorých prišlo k náprave, iní na vyzvanie 

nereagovali. 

2. Prijaté opatrenia : 

  Zoznam žiakov, ktorí doteraz nespolupracovali, bude odovzdaný triednym 

učiteľom, ktorí majú aj telefonické kontakty na rodičov žiakov. Žiaci, ako aj  ich 

rodičia, budú oboznámení s informáciou, že pri neplnení si povinností počas 

vyučovania na diaľku bude ich hodnotenie „neprospel“. V takom prípade budeme 

postupovať podľa pokynov ministerstva školstva. 

  Pre žiakov, ktorí nemajú prístup na internet, alebo pre nich nie je možné 

vypracovávať úlohy na počítači, pripravia vyučujúci pracovné listy a informačné 

materiály, ktoré po dohode s vedením školy budú dopravované daným žiakom, aby 

sme zabezpečili vyučovanie na diaľku pre všetkých. Po ich vypracovaní ich doručia do 

školy na určené miesto, aby im mohla byť poskytnutá spätná väzba. 

   Žiakom bude poskytnuté online vzdelávanie cez dostupné internetové portály. 

Termín bude žiakom vždy vopred oznámený. 

 

 

Prílohy:  

1. Organizačné podmienky 

2. Hodnotenie 
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Príloha 1 

 

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania základných škôl do konca školského 

roku 2019/2020 

Oznam pre rodičov žiakov 1. - 5. ročníka  

a 

pre rodičov žiakov 1. - 9. ročníka bod týkajúci sa stravovania 

 

Dobrovoľný záujem o výchovu a vzdelávanie v škole 

Vážení rodičia, 

riaditeľstvo  Základnej školy, Mojmírova 2, Zlaté Moravce si Vás dovoľuje osloviť na 

záväzné prihlásenie žiakov  1. až  5. ročníka na výchovnovzdelávací proces od 1. 6. 2020. 

Účasť  žiakov na vyučovaní je dobrovoľná. 

Organizácia vyučovania bude prispôsobená súčasnému stavu úpravou rozvrhu a úpravou 

časového členenia vyučovacieho dňa. 

Žiaci budú rozdelení do 7 skupín, v ktorých bude najviac 20 žiakov a budú otvorené 3 

oddelenia ŠKD v pavilóne C. 

V skupinách - triedach môžu byť aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky  

neboli v spoločnej triede (podľa počtu prihlásených žiakov z ročníka budú žiaci rozdelení na 

skupinu žiakov navštevujúcich  ŠKD a ostatných žiakov). Ak sa zníži počet žiakov skupinách, 

skupiny sa zlúčia, no najskôr v nasledujúcom týždni. 

Vstup do budovy bude pre žiakov možný od 7:30 do 7:50 hod. (okrem žiakov prihlásených 

do rannej služby, ktorá bude od 6:45 h.). Vzdelávanie bude prebiehať podľa upraveného 

rozvrhu hodín od 8:00 h. do 11:35 h. 

Rodičom nebude umožnené vstupovať do budovy a areálu školy. Do areálu dieťa pôjde samé. 

Vyučujúci si budú koordinovať žiakov vo svojej skupine.  

Pri vstupe do areálu školy dieťa absolvuje ranné meranie teploty a v pavilóne dezinfekciu 

rúk. 
Zákonný zástupca zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové 

hygienické vreckovky- 3 balenia. 
Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe žiaka do školy písomné vyhlásenie o tom, že 

žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, toto 

vyhlásenie je zákonný zástupca povinný predložiť po každom prerušení dochádzky žiaka do 

školy v trvaní viac ako tri dni https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-

skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf 

 

 

Priebežne Vás budeme informovať (najneskôr do stredy 27.5.2020) či bude zabezpečené 

školské stravovanie  a činnosť ŠKD (školská družina). 

Poprosíme Vás o záväznú odpoveď na nasledujúce otázky triednym učiteľom, ktorí ste ešte 

neodpovedali. Obratom, NAJNESKÔR do 22. 5. 2020. 

Záujem o umiestnenie svojho dieťaťa v škole od 1. 6. 2020     Áno            Nie                          
                                
Záujem o školské obedy pre svoje dieťaťa  (platí pre žiakov 1. – 9. ročníka.) POZOR! 

Žiakom, ktorí sa naďalej budú vzdelávať dištančne, bude môcť obed prevziať len zákonný 

zástupca za prísnych hygienických podmienok, o ktorých Vás budeme informovať neskôr)      

     Áno            Nie                                                   
Záujem, aby dieťa navštevovalo ŠKD ( platí len pre 1.-4.roč.)     Áno            Nie 

Predpokladaný čas prevzatia dieťaťa z ŠKD  ...............................................................              
                           

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf
https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf
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Rozdelenie žiakov do tried, aby sa žiaci nemiešali ani v ŠKD, od 1.6.2020 
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Harmonogram v ŠJ od 1.6.2020 
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Mesto Zlaté Moravce ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení na základe Rozhodnutia 

ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s riaditeľmi 

základných škôl rozhodol o obnovení školského vyučovania vo všetkých ročníkoch 

základných škôl s ohľadom na miestne podmienky, ale aj s ohľadom na personálne, 

materiálne a priestorové možnosti. 

Od  22. 6. 2020 môžu do škôl nastúpiť aj žiaci 5. ročníka, ktorých rodičia sa tak zatiaľ 

nerozhodli. 

Základná škola, Mojmírova 2, Zlaté Moravce rozhodla na základe usmernenia, že žiaci 

nastúpia do školy nasledovne: 

22.6.    -  9. ročník, 

23.6.    -  8. ročník, 

24.6.    -  7. ročník, 

25.6.    -  6. ročník, 

26.6.    -  5. ročník (žiaci, ktorí nenastúpili do školy)  

Prítomnosť žiakov daného ročníka v stanovený deň je dobrovoľná. Žiaci budú v škole 

prítomní od 8:00 hod.  do 11:00 hod.  Počas dňa budú odovzdávať učebnice (vygumované, 

zalepené, podpísané) a kľúče od skriniek. V prípade, ak sa dieťa v uvedenom termíne 

nedostaví do školy, zákonný zástupca sa dohodne s triednym učiteľom na spôsobe odovzdania 

požadovaných vecí. 

Žiakom, ktorých rodičia prihlásili na stravovanie prostredníctvom rodičovského konta alebo 

priamo u triedneho učiteľa, bude poskytnutá strava v ŠJ v príslušný deň podľa vyššie 

uvedeného harmonogramu. 

Každý žiak musí prísť do školy s 2 rúškami, 3 balíčkami hygienických vreckoviek a 

s vyhlásením podpísaným zákonným zástupcom žiaka:  https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-

skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf  

Vysvedčenia pre žiakov všetkých ročníkov sa budú odovzdávať 30.06.2020. 

Presný harmonogram zverejníme 22.06.2020.  

30.6. 2020 bude ŠKD v prevádzke do 10.00 hod.  Žiaci prihlásení na stravovanie dostanú 

suchý obed.       

Organizácia vyučovania dňa 30.06.2020 

Dňa 30.06.2020 bude slávnostné ukončenie školského roka pred pavilónom „A“ o 8:00 hod. 

v sprievode triednych učiteľov.  

Naďalej zostáva v platnosti: 

Zákonný zástupca predloží pri prvom nástupe žiaka do školy písomné vyhlásenie o tom, že 

žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie, toto 

vyhlásenie je zákonný zástupca povinný predložiť po každom prerušení dochádzky žiaka do 

školy v trvaní viac ako tri dni https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/pri%CC%81loha%202%20-

%2029.5.2020.pdf 

Vyučovanie končí o 9:00 hod.  

ŠKD v tento deň končí o 9:30 hod.  

 

Upozornenie: Vysvedčenie žiakov, ktorí sa na vyučovaní nezúčastnia, si môžu prevziať 

rodičia po telefonickom dohovore na riaditeľstve školy v dňoch od 30.06.2020 do 12.7. 2020.  

Od 01.07.2020 začínajú riadne školské prázdniny. 

Do školy žiaci nastúpia 02.09.2020 (streda). 

https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf
https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/Pr%C3%ADloha%202.pdf
https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/pri%CC%81loha%202%20-%2029.5.2020.pdf
https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol/pri%CC%81loha%202%20-%2029.5.2020.pdf
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Príloha 2 

 
OZNAM o spôsobe záverečného hodnotenia žiakov 

Oznamujeme Vám, že na základe vydania usmernenia MŠVVaŠ SR na hodnotenie žiakov 

základných škôl v čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v 

školskom roku 2019/2020 a po prerokovaní na pedagogickej rade dňa 23.04.2020, vedenie 

školy rozhodlo o spôsobe záverečného hodnotenia žiakov jednotlivých vyučovacích 

predmetov nasledovne : 

1.ročník:  
       V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie bude 

realizovať formou slovného hodnotenia. 

 

2. – 4. ročník:  
     Neklasifikovať sa budú predmety etická výchova, náboženská výchova, výtvarná výchova, 

hudobná výchova, regionálna výchova, telesná a športová výchova, informatika a pracovné 

vyučovanie. Záverečné hodnotenie: absolvoval/a. 

 

Hodnotenie predmetov SJL, MAT, PVO, PDA, VLA, ANJ sa bude realizovať formou 

slovného hodnotenia. 

 

5. – 9. ročník:  

     Neklasifikovať sa budú predmety občianska náuka, etická výchova, náboženská výchova, 

výtvarná výchova, hudobná výchova, informatika, technika, telesná a športová výchova. 

Záverečné hodnotenie: absolvoval/a. 

 

Hodnotenie predmetov SJL, ANJ, NEJ, RUJ, MAT, BIO, DEJ, GEG, FYZ, CHE sa bude 

realizovať formou slovného 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 

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

komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020. 

 

Každý učiteľ musí mať k dispozícii od každého žiaka spätnú väzbu. Na konci týždňa budú 

triedni učitelia informovať vedenie školy o tom, ktorí žiaci spolupracujú a ktorí nie.  

 

     Každý rodič po prečítaní tohto oznamu informujte triedneho učiteľa formou správy cez 

EduPage (prípadne sms, emailom), že bol oboznámený s formou záverečného hodnotenia 

a poskytovaním spätnej väzby svojho dieťaťa vyučujúcim, najneskôr do 04. 05. 2020! 

Súčasná situácia je náročná pre každého z nás. Sme radi, že mnohí žiaci si svedomito plnia 

svoje povinnosti. Tí, ktorí tak nerobia, veríme, že vykonajú nápravu.  
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OZNAM o spôsobe záverečného hodnotenia žiakov 

 

Na pedagogickej rade dňa 19.06.2020 sa prehodnotilo záverečné hodnotenie žiakov z PR 

konanej dňa 23.04.2020.  

Vedenie školy rozhodlo o spôsobe záverečného hodnotenia žiakov jednotlivých 

vyučovacích predmetov nasledovne: 

1.ročník: 

V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie bude 

realizovať formou slovného hodnotenia. 

 2. – 4. ročník: 

Neklasifikovať sa budú predmety etická výchova, náboženská výchova, výtvarná výchova, 

hudobná výchova, regionálna výchova, telesná a športová výchova a pracovné vyučovanie. 

Záverečné hodnotenie: absolvoval/a. 

 Predmety SJL, MAT, PVO, PDA, VLA, ANJ, INF budú klasifikované. 

 5. – 9. ročník: 

Neklasifikovať sa budú predmety etická výchova, náboženská výchova, výtvarná výchova, 

hudobná výchova, telesná a športová výchova. Záverečné hodnotenie: absolvoval/a. 

 Predmety SJL, ANJ, NEJ, RUJ, MAT, BIO, DEJ, GEG, FYZ, CHE, THD, OBN, INF budú 

klasifikované. 

 

Kritéria záverečného hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie: 

 celkový prístup žiaka k školským povinnostiam počas dištančného vzdelávania 

 výchovno-vzdelávacie výsledky za 1. polrok 

 klasifikácia do 13.03.2020  

 podkladmi môže byť vypracovanie zadaných úloh, projektov, riešenie komplexných 

úloh, samostatné praktické práce, vlastná iniciatíva, aktívna účasť počas online hodín - 

s prihliadnutím na individuálne podmienky dištančného vzdelávania jednotlivých 

žiakov 

 

 


