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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 
školský rok 2020/2021 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: názov, adresa, telefónne číslo, 
webové sídlo, adresa elektronickej pošty 

Údaje o škole 

Názov školy Základná škola, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín 

Adresa školy Na dolinách 27, 911 05 Trenčín 

Telefón +421 903482831 

E-mail riaditel@zsdoltn.edu.sk 

WWW stránka zszlatovce.edupage.org 

Zriaďovateľ Mesto Trenčín 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ Mgr.Anna Plachká 0902911084 riaditel@zsdoltn.edu.sk 

ZRŠ Mgr. Janka Tilandyová 0903482830 zastupca@zsdoltn.edu.sk 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno funkcia 

zástupkyňa rodičov Ing. Alena Breznická predseda 

pedagogický zamestnanec Mgr. Eva Ďobeková podpredseda 

  Mgr. Jana Fabianová člen 

      

nepedagogický zamestnanec Bc. Anna Adamovičová člen 

      

zástupcovia rodičov Mgr. Branislav Breznický člen 

  Peter Šťastný člen 

  Mgr. Lucia Mišíková člen 

      

zástupcovia zriaďovateľa Martin Barčák člen 

  Marcel Meravý člen 

  Ing. Mgr.Juraj Štilicha člen 

  Bc .Tomáš Vaňo člen 



3 
 

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, telefónne číslo, adresa elektronickej 
pošty 

Údaje o zriaďovateľovi 

Názov Základná škola, Na dolinách 27, 911 05 Trenčín 

Sídlo Na dolinách 27, 911 05 Trenčín 

Telefón +421 903482831 

E-mail riaditel@zsdoltn.edu.sk 

www stránka zszlatovce.edupage.org 

zriaďovateľ Mesto Trenčín 

IČO 36125971 

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského zariadenia a o činnosti 
poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté 
uznesenia 

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy 

Rada školy zasadala v školskom roku 20 – 21 iba 1x, 20.02.2021, boli kooptovaní noví členovia – za 
pedagógov Mgr. Jana Fabianová, za rodičov Ing. Lucia Mišíková. Voľby do rady školy nebolo 
možné zorganizovať pre pandémiu ani v tomto školskom roku. 

Poradné orgány školy: 

1. PK jazykov 

Plnenie plánu práce bolo z dôvodu pandémie Covid19 značne obmedzené, zrealizované boli 
niektoré vzdelávania, olympiáda SJL - krajské kolo, projekt Čítame radi, projekt Čitateľský twinning 
- všetko online formou. 

 V školskom roku 2020/2021 zasadala PK prírodovedných predmetov štyrikrát podľa plánu práce 
na šk. rok 2020/2021, resp. s malými časovými zmenami podľa aktuálnej situácie. Na zasadnutiach 
postupovali členovia PK podľa programu, ktorý vychádzal z plánu práce predmetovej komisie na 
tento školský rok. 

Činnosť PK spočívala v riadení a organizácii vyučovacieho procesu (výchovno-vzdelávacia činnosť, 
príprava súťaží, príprava exkurzií, edukačných aktivít a iných podujatí, príprava didaktických 
materiálov, kontrola a hodnotenie). Činnosť PK bola výrazne poznačená a obmedzená zmenami v 
súvislosti s prechodom na dištančné vzdelávanie od 26.10.2020 a nesúladným nástupom žiakov 2. 
stupňa na opätovné prezenčné vyučovanie. 

2. PK prírodovedných predmetov  
 
PK zasadala štyrikrát podľa plánu práce na šk. rok 2020/2021, resp. s malými časovými zmenami 
podľa aktuálnej situácie. Na zasadnutiach postupovali členovia PK podľa programu, ktorý 
vychádzal z plánu práce predmetovej komisie na tento školský rok.  
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V čase od 26.10.2020 – 10.5.2021 prebiehalo v škole vyučovanie dištančným spôsobom (s 
rozdielmi prezenčného a dištančného vzdelávania v jednotlivých ročníkoch ZŠ) v súlade 
s nariadeniami hlavného hygienika nášho TSK a MŠVVaŠ SR. Počas tohto obdobia došlo k zmenám 
vyučovania, metód, foriem a hodnotenia práce.  
Činnosť PK spočívala v riadení a organizácii vyučovacieho procesu (výchovno-vzdelávacia činnosť, 
príprava súťaží, príprava exkurzií, edukačných aktivít a iných podujatí, príprava didaktických 
materiálov, kontrola a hodnotenie). Činnosť PK bola výrazne poznačená a obmedzená zmenami 
v súvislosti s prechodom na dištančné vzdelávanie od 26.10.2020 a nesúladným nástupom žiakov 
2. stupňa na opätovné prezenčné vyučovanie. 

3. Metodické združenie 

Metodické združenie zasadalo pravidelne každý piatok, pre pandemickú situáciu od októbra 
pedagógovia riešili najmä rozsah učiva, ktoré so žiakmi treba prebrať, pretože niektoré výchovné 
predmety nebolo možné vyučovať, usporiadali sme vyučovanie do blokov, aby sa žiaci na 
chodbách veľmi nepremiešavali. Prestávky neboli v rovnaká čas. Počas dištančného vzdelávania – 
od januára do 19. Apríla PK zasadala online podľa potreby. Rodičovské združenia mali učiteľky 1. 
stupňa online, tiež podľa potreby. 

 

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov 

Údaje o počte žiakov 

 

Počet žiakov školy: 262 

Počet tried: 14 

Počet školských klubov: 5 

Podrobnejšie informácie: V školskom roku sme zaznamenali nárast žiakov spôsobený najmä 
výstavbou domov a bytoviek v časti Zlatovce a Záblatie. Tento trend bude v nasledujúcich rokoch 
určite stúpajúci. 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

počet tried 2 2 2 1 2 1 1 1 1 13 

počet žiakov 32 40 41 25 36 28 22 15 21 261 

z toho ŠVVP- integrovaní 1 1 1 1 9 5 3 1 4 26 

z toho v ŠKD 21 37 36 14 5         113 

 

 



5 
 

§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších 
zamestnancov 

Zamestnanci 

Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac. 

TPP 31 14 

DPP 0 0 

Znížený úväzok 2 1 

ZPS 0 2 

Na dohodu 0 1 

 

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 22 22 

vychovávateľov 0 5 5 

asistentov učiteľa 0 4 4 

spolu 0 31 31 

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo školského zariadenia na verejnosti 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

V školskom roku pre pandémiu sa škola zúčastnila na malom počte súťaží.  

Názov súťaže 1. stupeň úspešný riešiteľ 2. stupeň úspešný riešiteľ 

Pytagoriáda 54 10  14 6 

Vševedko 23      

Bobor 8      

Klokanko 14      

Maksík 11      

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

V rámci možností pri lockdowne Slovenska sme dokázali zorganizovať iba torzo aktivít, ktoré sme 
mali naplánované na školský rok: 

Väčšina aktivít bola realizovaná online 

 Výstup na Inovec - pod vedením p. učiteľa Bakoša. 
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 Aj online sme - environmentálna online beseda s pánom V. Vinczem pod vedením p. učiteľky 
Žatkovej. 

 aktivity ku Dňu vody - na hodinách CHE v 7.A triede - Ing. M. Zemanová 
 aktivity venované Dňu Zeme počas hodín biológie (EKOKVÍZ) + Ekotopfilm 
 Výstup na Čiernachov - pod vedením p. učiteľa Bakoša. 
 Výstup na Zlatovské hory - pod vedením p. učiteľa Bakoša. 
 Zbierka školských pomôcok 
 Európsky deň jazykov -Projekty 
 Európsky týždeň športu - výstup na IBO - vežu 
 Maksík -11 žiakov 
 Všetkovedko -23 žiakov 
 Novembrová latka - skok do výšky - 27 žiakov 
 Koľko lásky s a zmestí do krabice od topánok - darčeky do domova sociálnych služieb 
 Koledovanie - 4.b 
 Vianočná pošta - 1. stupeň 

 
 

Aktivity sociálneho pedagóga: 

      Prevencia 

 Až do dna- vypime si - prevencia nadmerného užívania alkoholu - 9.A, 4 hodiny/ 14 žiakov 
 Sexuálna výchova - sexuálna identita, sexuálna orientácia, sexuálne deviácie, prevencia HIV 

a AIDS- 9.A - 4 hodín/14 žiakov 
 Dove - projekt sebadôvery dievčat - 8.A 40 hodín/18 žiakov 
 Dove - projekt sebadôvery dievčat - 9.A 10 hodín/ 8 žiakov 
 Emka to vie - Šikana - 1.A, 1.B - 2 hodiny/ 40 žiakov 
 Prevencia proti drogám - 9.A- 6 hodín/14 žiakov 
 Triedna klíma - 7.A - 25 hodín/26 žiakov 
 Triedna klíma - 6.B - 5 hodín/ 19 žiakov 
 Aktivity a hry zamerané na elimináciu agresivity a násilia, rozvoj empatie, prosociálneho 

správania, sebaúcty a pozitívneho hodnotenia iných, asertivity, riešenie konfliktov, rozvoj 
tvorivého myslela 

 Vianočný bazár - zbierka na podporu psieho útulku OZ Trenčianske labky 

Spolupráca 

 Mestský úrad - útvar školstva 
 ÚPSVaR - oddelenie sociálno právnej ochrany detí a sociálnej kurately 
 Mestská polícia 
 Odbor kriminálnej polície ORPZ TN - oddelenie kriminality detí a mládeže 
 CPPPaP 
 Pediatri, pedopsychiatri, psychológovia 
 Sociálni pedagógovia v meste Trenčín 
 Úrad regionálneho zdravotníctva v Trenčíne 
 Základné školy v meste Trenčín 
 DeD, Detské Mestečko 
 Okresný súd 
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Intervencia a komunikácia 
 
 Intervencia pri závažných výchovných problémoch 

Komunikácia so žiakmi a zákonnými zástupcami pri riešení závažných výchovných 
problémov - šikanovanie, agresivita, bitky, záškoláctvo, nerešpektovanie pokynov 
vyučujúcich 
Komunikácia s výchovným poradcom, pedagógmi a vedením školy 
 

Aktivity špeciálneho pedagóga 

 individuálne konzultácie s rodičmi žiakov integrovaných a aj žiakov so ŠVVP - popri 
triednych ZRŠ 

 konzultácie s učiteľmi jednotlivých predmetov, kontrola efektívnosti opatrení z IVVP 
stretnutie školských špeciálnych 

 pedagógov v CPPPaP a SCŠPP v Trenčíne, Dubnici nad Váhom a elokované 
pracovisko SCŠPP Bánovce nad Bebravou 

 individuálna práca s integrovanými žiakmi a žiakmi so ŠVVP (podľa rozvrhu), 
záznamy z týchto individuálnych hodín sú zaznamenané v osobných spisoch 
každého žiaka a založené v učebni špecifických predmetov (taktiež v priečinku v PC 
nakoľko sú záznamy aj elektronické z online individuálnych hodín počas COVID 
opatrení) 

 zabezpečenie rediagnostických vyšetrení žiakov podľa posledných záverov CPPPaP, 
SCŠPP a konzultácie s poradňami pod ktoré spadajú naši integrovaní žiaci, taktiež 
zabezpečenie vyšetrení u žiakov s problémami vo výchovno-vzdelávacom procese a 
nie sú integrovanými žiakmi 

Aktivity školskej psychologicky 

Aktivity boli zamerané na tieto základné okruhy: 

 

 Prevencia a intervencia  

 Konzultácie s rodičmi a zákonnými zástupcami žiakov  

 Individuálne krátkodobé a dlhodobé poradenstvá  

 

Školský klub: 

Deťom chýbali činnosti, ktoré trávili na krúžkoch a v školskom klube. Preto sa pani vychovávateľky 
tiež spájali s deťmi a v online priestore robili s nimi rôzne aktivity, ktoré sa dali uskutočňovať 
doma. Posielali deťom námety na výtvarné a ručné práce. Ich dielka sme vystavili v budove školy. 

Počas prezenčného vyučovania boli školské kluby zabezpečené tak, aby sa deti nepremiešavali, 
snažili sme sa byť čo najviac v exteriéri.  

V období letných prázdnin sme usporiadali Letnú zlatovskú školu – do 14.7.21 . Prvý týždeň mali 
žiaci v dopoludňajších hodinách edukačné aktivity, na ktorých sa podieľali aj p. učiteľky 1. stupňa.  



8 
 

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo školské zariadenie zapojené 

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika 

A) Dlhodobé: 

Vnímavá škola  - vnímanie, pomoc a tolerancia s ľuďmi zdravotne znevýhodnenými, tolerancia k 
inakosti Mgr. Zichová 

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.  - Inklúzia vo výchovno - vzdelávacom procese 
Mgr. Zichová 

B) Krátkodobé 

Čítame radi - projekt organizovaný ministerstvom školstva, získali sme sumu 800,00 eur. Kúpou 
kníh sme obohatili knižničný fond o 82 kníh beletrie súčasných autorov pre prvý aj druhy stupeň. 

Čitateľský twinning - s finančnou podporou mesta Trenčín a ZRPŠ sme zorganizovali 3. ročník 
stretnutia našich žiakov 8. ročníka a žiakov rovnakého ročníka Základnej školy Kubranská. Projekt 
sa z pandemických dôvodov konal online. Z peňažných prostriedkov sa zabezpečila tiež kúpa 
fantasy literatúry do školskej knižnice. 

Zlatovská letná škola – aktivity školského klubu počas letných prázdnin s edukačnými prvkami - 
projekt podporovaný Mestom Trenčín 

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou 
v škole alebo v školskom zariadení 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku nebola v škole žiadna inšpekčná činnosť 

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach 
školy alebo školského zariadenia 

Materiálno-technické podmienky 

V školskom roku 20 - 21 sa nám uvoľnil ďalší priestor. Prenájom bol ukončený súkromnej škole 
Autis, ktorá sa odsťahovala do iných priestorov v Trenčíne. 

V tejto časti sme spravili rekonštrukciu tried vrátane nových podlahových krytín, maľovky. Triedy 
sme zariaditeli novým nábytkom a interaktívnym riešením. Obsadená bola zatiaľ iba jedna trieda - 
5.A 

Pri návrate žiakov na prezenčné vyučovanie sme zabezpečili dostatočné množstvo dezinfekcie, 
hygienických utierok do každej triedy. 
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§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

ŠVVP na ZŠ 

Počet žiakov so ŠVVP: 21 

trieda počet žiakov 

1.A 1 

2.B 1 

3.A 1 

3.B 1 

4.B 2 

5.A 1 

6.A 3 

6.B 4 

7.A 4 

8.A 2 

9.A 1 

spolu 21 

 

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa správa 
vypracúva 

Zapísaní žiaci 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 51 / 14 dievčat 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2021: 42 / 14 dievčat 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 7 / 0 dievčat 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021: 

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

Počet žiakov 0 2 2 1 0 13 18 

§ 2. ods. 3 d ZŠ: Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole 

Prijatí na SŠ 

gymn 4 ročné gymn 8 roč SOŠ 5 roč. SOŠ s maturitou SOŠ 3 roč. SOŠ 2 roč Spolu 

3 1 1 7 2 2 16 
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§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

Klasifikácia tried 

Trieda 1AJ BIO DEJ ETV FYZ GEG HUV CHE INF MAT NBV 2NJ OBN PVC PRE 

1.A                   1           

1.B                   1,17           

2.A 1,06                 1,47           

2.B 1                 1,33           

3.A 1,18               1 1,24           

3.B 1,4               1 1,52           

4.A 1,3               1 1,17           

4.B 1,4               1 1,5           

5.A 1,88 1,52 1,84     2     1 2,04           

6.A 2,56 2,13 2,44   2,56 2,69     1 2,75     1     

6.B 1,67 1,43 1,57   1,67 1,9     1 1,95     1,24     

7.A 1,88 1,81 1,59   1,7 1,93   1,48 1 2,3   1,71 1,11     

8.A 1,52 1,64 1,5   1,86 1,82   1,86 1 2,36     1     

9.A 1,58 1,31 1,23   1,38 1,69   1,54   2,23     1     

 

Trieda PDA PVO SJL SPR ŠKD1 ŠKD2 ŠKD3 ŠKD4 ŠKD5 ŠpecP THD TSV THF VLA VYV 

1.A   1 1,05 1                       

1.B   1 1,33 1                       

2.A   1,24 1,65 1                       

2.B   1 1,4 1                       

3.A 1   1,18 1                   1,06   

3.B 1,56   1,36 1                   1,28   

4.A 1,04   1,48 1                   1,61   

4.B 1,2   1,6 1                   1,5   

5.A     2,04 1             1         

6.A     2,67 1             1         

6.B     1,57 1,18             1         

7.A     2,3 1             1         

8.A     1,77 1             1         

9.A     1,54 1             1         

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 22 22 0 0 

1.B 18 18 0 0 
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2.A 17 16 1 0 

2.B 16 15 0 1 

3.A 17 17 0 0 

3.B 26 26 0 0 

4.A 23 23 0 0 

4.B 20 20 0 0 

5.A 26 25 1 0 

6.A 16 15 1 0 

6.B 21 19 2 0 

7.A 28 28 0 0 

8.A 22 22 0 0 

9.A 13 13 0 0 

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy alebo 
školského zariadenia podľa osobitného predpisu 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 

 normatív 601 724,00 € (mzdy, odvody, prevádzkové nákady) 
 Škola v prírode 0,00 € 
 Lyžiarsky kurz 3 000,00 € 
 príspevok na učebnice 7 456,00 €,00 € 
 deti zo sociálne znevýhodneného prostredia 100,00 € 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov 
alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 

 výška príspevku 12,00 €/dieťa/mesiac od 01.01.2020 
 celkom 12 330,00 € - odvedené na účet zriaďovateľa 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa 
financovaných aktivít: 

 vzdelávacie poukazy 8 960,00 € 
 odmeny vedúcim krúžkov 0,00 € 
 dohody 772,00 € 
 odvody 246,75 € 
 učebné pomôcky 7 942,00 € 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb 
alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít: 

 prenájom priestorov 2 559,43 € 
 ESF 47 426,00 € (mzdy+odvody asistent + psychológ + špec. pedagóg) 
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5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 

 školský klub detí 108 881,00 € 
 školská jedáleň 245 767,00 € 
 sociálny pedagóg + špeciálny pedagóg + variabilná zložka THP pracovníkov 50 

409,00 € 
 asistent učiteľa 12 546,00 € 
 ambasádori športu 8 060,00 € 
 spoluúčasť na ESF 5 502,00 € 
 materiálové vybavenie 7 100,00 € 
 energie 46 730,00 € 
 rekreačné poukazy 395,23 € 
 dopravné na korčuľovanie 400,00 € 

 

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského zariadenia, ktoré realizuje pre deti 
alebo pre žiakov v ich voľnom čase 

Voľnočasové aktivity 

Pre pandémiu nebola v školskom roku žiadna záujmová činnosť 

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov 
alebo s inými fyzickými osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo 
pestúnskej starostlivosti 

Spolupráca školy s rodičmi 

1. stupeň: 

Spolupráca s rodičmi sa presunula do online prostredia. Najmä rodičia žiakov na 1. stupni úzko 
spolupracovali s vyučujúcimi prakticky každodenne . Rodičovské združenia aj osobné konzultácie 
sa uskutočňovali priebežne a pomerne často najmä v čase, keď sa deti učili doma. Aj vďaka tomu 
po nástupe do školy boli vedomosti žiakov na dobrej úrovni a podarilo sa prebrať na 1. stupni 
všetko základné učivo podľa pokynov a odporúčaní Ministerstva školstva. 

2. stupeň 

Žiaci 2. stupňa pracovali samostatne, triedni učitelia sa spájali s rodičmi na online rodičovských 
združeniach 
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§ 2. ods. 5 d Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské zariadenie podstatné 

Iné podstatné skutočnosti 

1. stupeň 

Od januára do 19.apríla - dištančné vyučovanie 

Vyučovanie prebiehalo cez aplikáciu Teams. 2 triedy sa vzdelávali cez aplikáciu ZOOM. Upravený 
rozvrh hodín bol zameraný najmä na vyučovanie SJL, matematiky , prírodovedy, prvouky, 
vlastivedy. Počet online hodín bol zavedený v každom ročníku podľa odporúčaní MŠ . 

Žiaci boli na hodinách hodnotení rôznymi formami - testy cez aplikáciu EduPage, Forms, ústne 
skúšanie. Žiaci tiež vypracovávali online domáce úlohy. Počas dištančného obdobia , ale aj po 
návrate do školy získali žiaci dostatok známok, aby mohli byť na konci školského roka hodnotení. 

Napriek dištančnému vzdelávaniu sme na konci školského roka zhodnotili, že učivo v základných 
predmetoch je prebrané podľa vyučovacích plánov a nie je potrebná jeho úprava v nasledujúcom 
školskom roku. 

Po nástupe do školy mali žiaci 1. stupňa blokové vyučovanie 

2. stupeň 

Od 26. októbra 2020 do 19. apríla 2021 - 8. a 9. ročník, do 10. mája 5.6. a 7. ročník- dištančné 
vyučovanie v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 
športu. 

Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania boli žiaci vzdelávaní v súlade s 
odporúčaniami MŠVVaŠ SR so zameraním na ťažiskové učivo jednotlivých predmetov. Rozsah učiva 
však bol odučený v plnom rozsahu podľa výkonových štandardov vzdelávacích programov. 

Používali sme tak ako na 1. stupni aplikáciu Teams. 

100% žiakov školy sa vzdelávalo online. 

Vďaka asistentkám učiteľa, a špeciálnej pedagogičke, ktoré sa zúčastňovali na všetkých online 
hodinách a následne mali so začlenenými žiakmi individuálne online štúdium, aj tieto deti vo 
vzdelávaní nezaostali za svojimi spolužiakmi. 

Veľa práce najmä v druhom polroku, kedy žiaci 2. stupňa boli doma už prakticky od 
predchádzajúceho školského roka, mali odborní zamestnanci - sociálna pedagogička a 
psychologička. Hlavne žiaci 2. stupňa - vyšších ročníkov riešili rôzne problémy, ktoré vznikli 
vzhľadom na dlhodobú izoláciu od rovesníkov alebo nepriaznivú situáciu v rodinách. 

Hodnotenie žiakov na konci školského roka bolo známkou s prihliadnutím na skutočnosť, že 
online vzdelávanie nebolo také plnohodnotné ako prezenčné. V jednom prípade z celej školy sme 
predĺžili klasifikáciu žiakovi, ktorý nastúpil do našej školy vo februári 2021 a vzhľadom na 
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pandemickú situáciu sa nedokázal plnohodnotne vzdelávať. Testovanie 5 a 9 s neuskutočnilo. 
Prijímacie skúšky na SŠ boli prezenčné. 

Napriek všetkým prekážkam, ktoré vznikli pri vzdelávaní, sme školský rok zvládli veľmi dobre, 
vedomosti žiakov sú na prekvapivo dobrej, v nie ojedinelých prípadoch veľmi dobrej úrovni. 

Záver 

          Školský rok 2020 -2021 bol náročný pre zamestnancov aj žiakov školy. Vďaka 
výbornej počítačovej zdatnosti všetkých zúčastnených a po skúsenostiach z 
predchádzajúceho školského roka, sme mohli pri  lockdowne začať s dištančným 
vzdelávaním okamžite.  

           Veľká vďaka patrí pedagógom, ktorí svojou obetavosťou a svedomitou 
prípravou na dištančné vyučovanie prispeli k veľmi hodnotnému vzdelávaniu našich 
detí aj v online priestore.  

            Úcta a vďaka rodičom, ktorí spolu s nami zažívali slasti aj strasti učenia. 
Ďakujeme za ich trpezlivosť a podporu. Podarilo sa nám spoločne  dať v týchto 
podmienkach žiakom čo najviac vedomostí.  

           Podporný tím odborných zamestnancov nám v tejto práci výrazne pomohol a 
konštatujeme, že sme školský rok spoločnými silami zvládli so cťou. 

Vypracoval: Mgr. Anna Plachká 

V Trenčíne, 04.10.2021 

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 04.10.2021 

Vyjadrenie rady školy 

Správa za školský rok 2020 - 21 

bola prerokovaná a schválená Radou školy dňa............................................... 

podpis predsedu RŠ............................................................................................ 

 

bola schválená zriaďovateľom školy dňa.......................................................... 

podpis zriaďovateľa.............................................................................. 

 


