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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach za školský rok 2019/2020 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy  Základná škola sv. Andreja Svorada a Benedikta, SKALITÉ 729 

Adresa školy  č. 729, 023 14 Skalité 

Telefón  +421 41 4376101 

E-mail  ekonom@zsuskalite.edu.sk 

www stránka  zsuskalite.edupage.org 

Zriaďovateľ   Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno 

Riaditeľ  Mgr. Špilová Edita 

ZRŠ  Mgr. Najdek Peter 

 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno 

 predseda   JUDr. Mgr. Gonščák Jozef 

 pedagogickí zamestnanci 
  Mgr. Petráková Iveta 

  Mgr. Padyšáková   Mária 

 ostatní zamestnanci   Ramšáková Božena 

 zástupcovia rodičov   PhDr. Takáčová  Zuzana 

 
  Časnochová Jana 

 
  Ing. Časnochová  Katarína 

 zástupcovia zriaďovateľa   Mgr. Možiešik Jozef 

   Mgr. Kulla Pavol 

   Ing. Malobický Juraj 

   Ing. Václav Dušan 
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Poradné orgány školy 

 Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

 MZ pre 1. stupeň  Mgr. Čanecká Paula  1.2.3. a 4. roč. 

 Humanitné predmety  Mgr. Jopčíková  SLJ, ANJ, NEJ, FRA, GEG, DEJ, OBN 

 Prírodovedné predmety  Mgr. Nováková  FYZ, CHE, BIO, MAT, IFV, INF 

 Človek a hodnoty  Mgr. Padyšáková  KNB 

 Umenie, kultúra a zdravý   

pohyb 

 Mgr. Ivanová  HUV, VYV, VUM, TSV, THD, SEE 

 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 272 

Počet tried: 15 

Podrobnejšie informácie: 

 

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

 Počet tried 2 2 2 2 1 1 1 2 2 15 

 Počet žiakov 25 30 37 32 30 29 29 31 29 272 

 z toho ŠVVP   2 1 4 6 6 4 4 2 30 

 z toho v ŠKD 16 8 6 3 3     36 

 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019:  30/16 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: 25/15 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 4/0 

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020 

 

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

Počet žiakov    1       29  30 
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Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ  9. ročník 

  
Gymnázium 

 4.roč 

SPŠ 

 s maturitou 

Stredná 

zdrav. škola 

SOŠ 

s maturitou 

SOŠ 

bez maturity 
Spolu 

Prijatí 5 5 4 11 4 29 

%  17,2 17,2 13,8 38 13,8 100 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ  5. ročník 

  Gymnázium 8.roč 

prihlásení  1 

prijatí  1 

% 

úspešnosti 
 100 % 

 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO DEJ FYZ GEG HUV CHE INF KNB MAT NEJ OBN 

I.A                         

I.B                         

II.A                   1,27     

II.B                   1,29     

III.A 1,06             1   1,18     

III.B 1,11             1   1,35     

IV.A 1,5             1   1,57     

IV.B 1,61             1   1,33     

V.A 1,61 1,89 1,61   1,57     1,43   2,18     

VI.A 1,64 2 1,82 2,18 1,36     1,25   2,29   1,32 

VII.A 1,59 1,59 1,19 2,3 1,78   1,37 1,11   1,63 1,36 1,26 

VIII.A 1,47 1,67 1,2 1,87 1,6   1,6 1,07   2,07 1 1,47 

VIII.B 1,67 1,87 1,6 2 1,87   2,2 1,4   2,2 1,22 1,6 

IX.A 1,53 1,67 1,6 1,87 1,73   1,8     1,53 1,22 1,07 

IX.B 2 1,64 1,86 1,93 1,93   2,07     2,36 2 1 
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Trieda PVC PDA PVO SJL   Spr.  THD TSV VLA VYV 

I.A         1         

I.B         1         

II.A     1,13 1,47 1         

II.B     1 1,71 1         

III.A   1   1,18 1     1,12   

III.B   1   1,45 1     1,25   

IV.A   1,21   1,64 1     1,57   

IV.B   1,28   1,5 1     1,22   

V.A       1,96 1         

VI.A       1,75 1         

VII.A       1,78 1         

VIII.A       1,73 1         

VIII.B       2,33 1         

IX.A       1,93 1         

IX.B       2,21 1         

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I.A 13 13 0 0 

I.B 12 12 0 0 

II.A 15 15 0 0 

II.B 14 14 0 0 

III.A 17 17 0 0 

III.B 21 21 0 0 

IV.A 14 14 0 0 

IV.B 18 18 0 0 

V.A 30 30 0 0 

VI.A 29 29 0 0 

VII.A 29 29 0 0 

VIII.A 16 16 0 0 

VIII.B 15 15 0 2 

IX.A 15 15 0 0 

IX.B 14 14 0 0 
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Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 

na 

žiaka 

Ospravedlnené 

Ospr. 

na 

žiaka 

Neospravedlnené 
Neosp. 

na žiaka 

I.A 13 401 30,85 401 30,85 0 0,00 

I.B 12 491 40,92 491 40,92 0 0,00 

II.A 15 536 35,73 536 35,73 0 0,00 

II.B 14 476 34,00 476 34,00 0 0,00 

III.A 17 494 29,06 494 29,06 0 0,00 

III.B 21 554 28,68 554 28,68 0 0,00 

IV.A 14 472 33,71 472 33,71 0 0,00 

IV.B 18 838 46,56 838 46,56 0 0,00 

V.A 30 1180 42,14 1180 42,14 0 0,00 

VI.A 29 1382 49,36 1382 49,36 0 0,00 

VII.A 29 1195 44,26 1195 44,26 0 0,00 

VIII.A 16 794 52,93 794 52,93 0 0,00 

VIII.B 15 544 36,27 544 36,27 0 0,00 

IX.A 15 950 63,33 950 63,33 0 0,00 

IX.B 14 911 65,07 911 65,07 0 0,00 

 

Výsledky externých meraní 

Testovanie 5-2018  november 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Úspešnosť v % SR 

Monitor SJL  28  66,9  64,8 

Monitor MAT  28  70,5  63,4 

Testovanie 9-2019   

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Úspešnosť v % SR 

Monitor SJL  zrušené x x 

Monitor MAT  zrušené x x 
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Odbory a učebné plány 

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried v ročníku 2 2 2 2 1 1 1 2 2  15 

IŠkVP  2  2  2  2  1  1  1  2  2  15 

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet  integrovaných 

Nultého ročníka       

Prvého ročníka  2  25   

Bežných tried  13  247  29 

Špeciálnych tried       

Pre nadaných       

Spolu  15  272  29 

 

Zamestnanci                            Pracovný pomer 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP 22 6 22,10 4,92 

DPP 6 0 2,71 0 

Znížený 

úväzok 
4 5 1,66 3,92 

ZPS 1 1 1 0,72 

Na dohodu 1 0 0,15 0 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

 Počet Nekvalifikovaných Kvalifikovaných Spolu 

 učiteľov  0 22 22 

 vychovávateľov  0 2 2 

 asistentov učiteľa  0 3 3 

 spolu  0 27 27 
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Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie 
 Počet 

absolventov 
 Počet študujúcich 

1. atestácia 0  

2. atestácia 0  

 aktualizačné  24  22 

 adaptačné vzdelávanie  1  1 

 doplňujúce pedagogické  1   

 

Odbornosť vyučovania jednotlivých predmetov 

1. stupeň 

Predmet Počet hodín  Odborne 
 

Neodborne 

   % odučené odborne 

 Slovenský jazyk a  

 literatúra 
64 64 

0 100 

 Matematika 34 34 0 100 

 Prírodoveda 6 6 0 100 

 Prvouka 6 6 0 100 

 Vlastiveda 6 6 0                  100 

 Anglický jazyk 19 18 1 95 

 Katolícke náboženstvo  16 16 0 100 

 Informatika 4 0 4 0 

 Hudobná výchova 8 8 0 100 

 Výtvarná výchova 12 12 0                  100 

 Telesná a športová  

  výchova 
16 16 

         0 

 

100 

 Pracovné vyučovanie 4 4 0 100 

 Spolu 195 190 5 97,4 % 

Celková odbornosť vyučovania na 1. stupni je 97,4 % 
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2. stupeň 

Predmet Počet hodín  Odborne Neodborne    % odučené odborne 

 Slovenský jazyk a  

 literatúra 

 

39 

 

39 

 

0 

 

100 

 Anglický jazyk  32 32 0 100 

 Nemecký jazyk 6 0 6 0 

 Matematika 37 37 0 100 

 Informatika 8 0 8 0 

 Fyzika 9 9 0 100 

 Chémia 8 8 0 100 

 Biológia 9 9 0 100 

 Geografia 8 8 0 100 

 Dejepis  12 12 0 100 

 Občianska náuka 6 6 0 0 

 Katolícke náboženstvo 20 20 0 100 

 Hudobná výchova 5 3 2 60 

 Výtvarná výchova 7 5 2 71,4 

 Telesná a športová  

  výchova 
20 0 

        20                    0 

 Technika 10 10 0 100 

 Spolu 236       198 38 83,9% 

Celková odbornosť vyučovania na 2. stupni je 83,9 %. 

Celková odbornosť vyučovania na základnej škole v škol. roku 2019/2020 bola  

90,65 %.  

                           Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Školský rok 2019/2020 bol poznačený dlhodobým prerušením vyučovania z dôvodu 

pandémie COVID – 19 a preto mnohé akcie, súťaže a olympiády boli zrušené alebo sa 

uskutočnili iba v základných kolách. Žiaci mali menšiu možnosť prezentovať svoj talent 

a reprezentovať školu. Aj napriek tomu dosiahli veľmi dobré výsledky v týchto súťažiach: 

Ochranárik tiesňového volania 112 

V okresnom kole výtvarnej súťaž "Ochránarik tiesňového volania 112"  sme získali  1. miesto 

a  práca postúpila na krajské kolo.  
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Okresná výtvarná  súťaž  "Čaro Vianoc" 

V okresnej výtvarnej súťaži "Čaro Vianoc" sa naše 2 žiačky umiestnili na 1. mieste a 2 žiačky 

na 2. mieste. 

 

Prednes poézie a prózy 

Aj v tomto školskom roku sa v našej škole uskutočnil prednes poézie a prózy – 

Hviezdoslavov Kubín. Žiaci so svojimi ukážkami súťažili najskôr v triednych kolách, najlepší 

z nich postúpili do školského kola.  Súťažilo sa v troch kategóriách.  Šiesti žiaci postúpili do 

obvodného kola v Čadci. 

 

Matematická olympiáda 

V okresnom kole Matematickej olympiády  boli úspešnými riešiteľkami 3 žiačky. Obsadili 5. 

miesto a 2 desiate miesta.  

 

Súťaž o slovenskom jazyku                                                                                                           
Žiaci 5. - 9. ročníka sa zúčastnili súťaže v rodnom jazyku, pričom si otestovali svoje  

vedomosti nielen z gramatiky, ale aj z literatúry a slohu. Výhercovia jednotlivých ročníkov 

boli odmenení. 

Súťaž Jazykový kvet - dramatizácia v anglickom jazyku  

Divadelný súbor AHA  získal 1. miesto v krajskom kole. Tento rok si pripravil pre svoje 

publikum dve predstavenia. Predstavenie v anglickom jazyku ONE WISH dievčatá stihli 

odohrať pre verejnosť formou projektu Hodina angličtiny. Ďalším plánom súboru bolo 

zúčastniť sa krajského semifinále súťaže Jazykový kvet. Je to akreditovaná súťaž v prednese 

a dramatizácii v anglickom jazyku. Deň pred konaním súťaže  však  súbor dostal informáciu, 

že kultúrne aktivity sú pozastavené. Následne  boli vyzvaní, aby  pripravili video nahrávku 

predstavenia a pokračovali v súťaži alternatívnou formou. Popasovali  sa s ťažkosťami ako sú 

obmedzený čas, slabé technické vybavenie a chýbajúci priestor, ale nahrávku  vytvorili. 

Podarilo sa im postúpiť do krajského finále. Na základe rozhodnutia celoštátnej komisie, 

zhodnotenia bodov i slovných hodnotení porotcov semifinálových kôl sa im podarilo získať 

prvé miesto a postup do celoštátneho finále.  

 

Chemická olympiáda – okresné kolo                                                                                      
Okresné kolo chemickej olympiády sa v šk. r. 2019/2020 realizovalo  dištančnou formou.      

Z našej školy sa zúčastnili dve výborné žiačky. Celý priebeh distančnej formy chemickej 

olympiády bol veľmi náročný, ale aj napriek tomu sa stali úspešnými riešiteľkami.  

 

Hrdinovia dnešných dní                                                                                                            

Škola získala ocenenie od Združenia katolíckych škôl Slovenska za účasť na umeleckej výzve 

Hrdinovia dnešných dní. 

Katedrála Najsvätejšej Trojice – výtvarno-umelecká súťaž                                                   

Žiaci našej školy sa aj počas „korona krízy“ aktívne zapojili do výtvarno-umeleckej súťaže 

Katedrála Najsvätejšej Trojice, ktorú vyhlásila Žilinská diecéza. Získali tieto miesta v rôznych 

kategóriách:  2. miesto,  4. miesto, 5. miesto, 2 práce získali cenu poroty. 
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Škola priateľská deťom 

Naša škola získala opätovne od unicefu  titul Škola priateľská k deťom pre šk. rok 

2019/2020. 

Žiaci a učitelia sa spolupodieľali na príprave kultúrnych programov na školských a obecných 

podujatiach.  

 

                      Mimo vyučovacie aktivity, zážitkové učenie 

                                           Duchovná oblasť 

        ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta je cirkevná škola, preto škola ponúka aj rôzne 

duchovné aktivity pre žiakov aj učiteľov. 

       Duchovné cvičenia pre učiteľov sa uskutočnili v dňoch 26. – 28.9.2019 v Oščadnici.     

Duchovné obnovy pre učiteľov sa realizovali v prvý utorok v mesiaci v priebehu roka až do 

obdobia prerušenia vyučovania z dôvodu zamedzenia šírenia COVID – 19.  

      Duchovné obnovy pre žiakov sa realizovali s každou triedou osobitne v doobedňajších 

hodinách počas vyučovania. Školská sv. omša sa konala v stredu o 7,30 h striedavo pre 1. 

a 2. stupeň v alternácií triednických hodín. Asistenciu vždy pripravila 1 trieda. Rovnako sa 

konali sväté omše počas cirkevných sviatkov v čase prebiehajúceho školského vyučovania.  

       V rámci učebného plánu sa v každom ročníku vyučujú 2 hodiny náboženstva týždenne. 

Využívajú sa rôzne formy a metódy práce, ktoré prispievajú k duchovnému obohateniu 

žiakov, pomáhajú žiakom orientovať sa v morálnych hodnotách, k ich zvnútorneniu 

a možnosti praktického využitia v osobnom živote. 

        Dňa 19.9. 2019 navštívili žiaci 8. ročníka pútnické miesto Skalku. Žiaci našej školy sa tu 

každoročne stretávajú s učiteľmi a duchovnými predstaviteľmi našej obce, aby si spolu uctili 

pamiatku patrónov našej školy sv. Andreja Svorada a Benedikta. V jaskynnej kaplnke, ktorá 

bola súčasťou prehliadky  p. kaplán Alojz Mičieta odslúžil  svätú omšu. Po svätej omši 

spoznávali okolie Skalky.  

      Uskutočnili sme školské kolo biblickej olympiády, ďalšie kolá sa neuskutočnili.                  

Dňa 4. 12. 2019 sa v našej farnosti uskutočnila celodenná adorácia za rodiny.                           

V doobedňajších hodinách sa za rodiny modlili žiaci našej cirkevnej školy spoločne s 

učiteľmi, poobede sa k modlitbám pripojili jednotlivé rodiny z farnosti. Spoločne sme tak 

vyprosovali požehnanie pre celú farnosť.     

        Ľudové misie v Skalitom. Tím zo spoločenstva „Rieka života“ pripravil pre žiakov 

našej školy dňa 26.11. evanjelizačný program osobitne pre žiakov 1. stupňa  a potom  pre 

žiakov 2. stupňa. Dopoludňajší program zavŕšili slávením školskej omše vo farskom kostole. 

Popoludní nasledovala duchovná obnova pre učiteľov pod vedením vdp. Michala 

Zamkovského.  

https://zsuskalite.edupage.org/photos/?photo=album&gallery=195
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      Počas celého októbra sa žiaci zapájali do súťaže „O najkrajší ruženec.“  Prejavili svoju 

tvorivosť a priniesli ružence rôznych veľkostí z rozmanitých materiálov. Práce boli vystavené 

najskôr v kostole a potom v budove školy pre ročníky 1-4.  

18. októbra o 9.00 sme sa opäť zapojili do modlitbovej kampane s názvom Milión detí sa 

modlí ruženec. Aj žiaci našej školy rozšírili rady tých, ktorí odpovedali na výzvu modliť sa 

za misie a misionárov na celom svete. Našu modlitbu sme začali piesňou k Panne Márii. 

Potom sme sa pomodlili Posvätný ruženec svetla a na záver modlitbu zasvätenia detí Panne 

Márii. Práve Božia Matka je tou najlepšou zárukou, že naše prosby prídu na to správne 

miesto, k jej Synovi. 

Už tradične sme adventné obdobie začali posvätením adventných vencov a modlitbou. 

 

      Stretnutie pri jasličkách. Uskutočnilo sa vo farskom kostole 25.12.2019 v štýle 

tradičných folklórnych zvykov – koledy  vinše, spevy, hra na tradičných hudobných 

nástrojoch.  Na jej príprave sa spolupodieľali aj žiaci a učitelia  našej školy. 

Z dôvodu prerušenia vyučovania sa neuskutočnili tieto plánované aktivity:                                            

Duchovná obnova pre žiakov 8. a 9. roč. s vdp. Zdenkom Mezovským - kaplánom 

Univerzitného pastoračného centra pri Žilinskej univerzite.                                                          

Púť cirkevných škôl Žilinskej diecézy na Živčákovej v Turzovke. Deň otvorených dverí 

spojený s oslavou patrónov školy sv. Andreja Svorada a Benedikta,                                            

V spolupráci s farnosťou sa neuskutočnili  tieto duchovné aktivity: 24 hodín s Božím slovom 

Krížová cesta žiakov a učiteľov,  Farský deň.  

                                        

                                             Ďalšie aktivity 

Finančná gramotnosť                                                                                                                   

Dňa 16.9. 2019 sa žiaci siedmeho ročníka zúčastnili blokového vyučovania na tému Finančná 

gramotnosť. Do školy k nám opäť zavítali študenti Obchodnej akadémie z Čadce. Žiaci sa na 

začiatku dozvedeli základné pojmy týkajúce sa tejto problematiky. Potom si jedna skupina 

pozrela prezentáciu o platobných kartách a druhá skupina o zakladaní fiktívnej firmy. 

Nasledovali rôzne aktivity na dané témy, po ktorých sa skupiny vymenili, aby absolvovali 

obidve časti. Ich reakcie po skončení akcie boli pozitívne a radi by sa ešte touto formou 

vzdelávali aj v budúcnosti.  

Život bez drog – prednáška                                                                                                          

Dňa 4.10.2019 sa žiaci z piateho až deviateho ročníka zúčastnili preventívnej prednášky         

,, Život bez drog”. Zaujímavou formou sa dozvedeli o škodlivosti drog na organizmus aj na 

kvalitu života človeka. 

Hovorme o jedle  

Dňa 16. októbra sme si pripomenuli Svetový deň zdravej výživy. Začali sme ráno svätou 

omšou, ktorá sa niesla aj v tomto duchu. Po nej nasledovali projektové aktivity. Jednotlivé 

triedy spracovali rôzne témy týkajúce sa zdravého stravovania a pitného režimu. Vychádzali 

sme z tzv. pyramídy zdravia. Po dvoch hodinách usilovnej práce jednotlivé triedy 
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odprezentovali mnohé zaujímavosti o obilninách, ovocí, zelenine, mlieku, mäse, vajíčkach, 

sladkostiach či nápojoch. Vytvorené projekty a plagáty si žiaci vystavili vo svojich triedach. 

Veríme, že mnohí si užitočné informácie osvoja a ich strava sa stane zdravšou.  

  

Dni voľby povolania 

Dňa 15.10.2019 sa v našej škole uskutočnil regionálny projekt Dni voľby povolania 2019.    

V rámci tohto projektu sa žiakom 9. ročníka poskytuje poradenstvo pri voľbe povolania, 

diagnostika profesijných záujmov a predpokladov na štúdium. Tento projekt zastrešuje 

CPPPaP Čadca v spolupráci so základnými školami.  

 

Zdravý úsmev s dentálnou hygieničkou 

10. 10. 2019 navštívila druhácke triedy dentálna hygienička p. Stihskovska Yaryna 

Žiaci sa zábavou formou naučili, ako si majú správne čistiť svoje zúbky, aby  mali zdravý 

úsmev. 

 

Spoznaj svoju obec 

Žiaci 7. ročníka absolvovali v dňoch 24. a 25. 10 . 2019 už tradičnú dvojdňovú výchovno-

vzdelávaciu  exkurziu  „Spoznaj svoju obec“. Jej cieľom je hlbšie spoznávať  obec Skalité v 

historickej, náboženskej a geografickej oblasti, tieto poznatky  využiť  v praxi a precvičiť si 

geografické zručnosti: orientácia na mape, v teréne pomocou prírodných javov, buzoly 

a GPS.  Výstupy z exkurzie žiaci prezentovali na hodinách geografie, dejepisu a katolíckeho 

náboženstva – pracovné listy, prezentácie v power -pointe, ilustrované mapy zaujímavostí. 

 

Jamp aréna - Bratislava 

Dňa 30. 10. 2019 sa žiaci športovo-turistického krúžku zúčastnili akcie, ktorá sa uskutočnila 

v Jump aréne v Bratislave. Aréna bola rezervovaná na 2 hodiny, počas ktorých sa žiaci 

dostatočne „vybláznili“. Akcia bola veľmi úspešná a žiaci sa nevedia dočkať ďalšej podobnej 

akcie. 

 

Exkurzia do Krajskej hvezdárne a planetária v Žiari nad Hronom                                                    

Žiaci 4. a 7. ročníka navštívili Planetárium M. Hella v Žiari nad Hronom. Čakal ich bohatý 

program: prehliadka nočnej oblohy na obrovskej kopule, zaujímavé rozprávanie v ufo sále, 

návšteva hvezdárne.                                                                                                                         

Na spiatočnej ceste si prezreli Kremnicu, mincovňu a baňu, kde sa ťažilo zlato. Plní skvelých 

zážitkov  sa šťastne vrátili domov. 

Mikuláš                                                                                                                                      

Mikuláš navštívil  našu školu, farský i obecný úrad. O výborný priebeh sa opäť postarali 

deviataci.  

Návšteva Kysuckého múzea                                                                                                    

V piatok 13. 12. sa žiaci 6.A triedy vybrali do Kysuckého múzea v Čadci, kde si pozreli 

výstavu drotárstva a vianočných ozdôb, ku ktorej dostali veľmi zaujímavý výklad. Odtiaľ ich 

kroky smerovali na Vianočné trhy, kde mali možnosť vidieť tradičné remeslá a kúpiť si 

drobné suveníry či vianočné darčeky.  
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Koláčikom prispej núdznym                                                                                                           

17. a 18. decembra sa uskutočnil v našej škole ďalší ročník krásnej charitatívnej aktivity 

s názvom Koláčikom prispej núdznym. Tento projekt  v predvianočnom čase spája sladkú 

vôňu a chuť koláčikov upečených i darovaných s láskou na jednej strane s ľuďmi v núdzi na 

strane druhej. Jednak finančný  výťažok  predaja koláčikov /tento rok to bolo 280,07 eur/ 

pomáha deťom našej školy, ktorých rodiny sú v náročnej finančnej situácii. Prispejeme im na 

čiastočnú úhradu školských pomôcok či výletov. Nuž a koláčiky, ktoré sa nepredajú, urobia 

každoročne radosť ľuďom v Dome charity sv. Gianny v Čadci. Odovzdané spolu s krátkym 

koledníckym programom žiakov 2., 4. a 5. ročníka vyčarili úsmev na tvárach jeho klientov. 

Niektorým sa zaleskli i slzy v očiach.  

Vianočný benefičný koncert 2019 

20.12.2019 sa v škole uskutočnil Vianočný benefičný koncert. Žiaci prvého stupňa  spolu 

s tvorivými pani učiteľkami pripravili krásny program plný vianočných piesní, kolied, tancov 

a scénok. Ďakujeme všetkým za účasť a príspevok  75,17€, ktorý putuje na účet UNICEFu. 

 

Deň remesiel 

V decembri nás navštívili študenti Strednej odbornej školy drevárskej a stavebnej v Krásne 

nad Kysucou s projektom  „Remeslo má zlaté dno“.  Predstavili  nám  ukážky 

z každého  z deviatich odborov, ktoré sa na ich  škole vyučujú. Naši žiaci si mohli vyskúšať 

rôzne činnosti, ktoré preverili ich zručnosti aj vedomosti. Za svoju šikovnosť dostali sladkú 

odmenu. 

 

Bábkové divadlo 

Žiaci 5. a 6. ročníka sa 17. januára zúčastnili divadelného predstavenia Perinbaba v Žiline. 

Známu televíznu adaptáciu rozprávky si tak mohli pozrieť vo forme bábkového divadla. 

Okrem zaujímavých kostýmov, hudby a scény žiakov upútali aj vtipné dialógy medzi 

jednotlivými postavami. Domov si tak odniesli nevšedný kultúrny zážitok. 

 

Mai Le – dobrovoľníčka z Vietnamu 

V prvom polroku školského roku 2019/2020 na našej škole pôsobila dobrovoľníčka Mai Le 

z Vietnamu. Mai prišla na Slovensko, aby spoznala našu krajinu, kultúru, naučila sa základy 

slovenčiny, ale taktiež, aby si vyskúšala prácu s deťmi. Nakoľko Mai vyštudovala obchodnú 

angličtinu na Univerzite v Hanoi, mala nielen chuť, ale aj všetky predpoklady stať sa 

učiteľkou angličtiny na našej škole. Svojím temperamentom, skromnosťou, empatiou 

a priateľským vystupovaním si získala srdcia našich žiakov. Čas jej pôsobenia u nás však 

rýchlo uplynul. Lúčenie bolo dojemné, ale veríme, že nás v budúcnosti príde opäť navštíviť 

tak, ako nám to sľúbila. V Hanoi ju už čaká nová pracovná pozícia. 

 

Budúci prváci 

Budúci prváci z MŠ Skalité navštívili žiakov 1. A. Strávili s nimi príjemné a zábavné 

dopoludnie so zaujímavými aktivitami, tvorivými činnosťami z matematiky, čítania a písania. 

Na záver si spoločne zaspievali a zatancovali.  
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Prvácky karneval 

Žiaci prvých ročníkov sa premenili na rozprávkové bytosti. Svojimi maskami potešili 

všetkých spolužiakov. Po sprievode nasledovala fašiangová zábava a hry. 

 

Divadelný súbor AHA 

Divadelný súbor AHA si v tomto roku pripravil pre svoje publikum činoherné predstavenie 

s povzbudivým názvom Nevzdávaj sa!   

Je pohľadom do života dievčenskej tanečnej skupiny, ktorej členkou sa stáva Gréta, dievčina, 

ktorá berie tanec ako poslednú možnosť na zlepšenie svojej kondície a sebavedomia. V našej 

spoločnosti vidíme sociálnu nerovnosť a rôzne priepasti, ktoré vzďaľujú jedného človeka od 

druhého. Predstavenie vypovedá o tom, že prejavovanie ochoty pomôcť nemá byť iba 

povinnosťou, súcitom, slušnosťou, spoločenskou normou, ale predovšetkým vlastným 

presvedčením. 

Lyžiarsky výcvik                                                                                                                                        

V dňoch 13. - 17. januára 2020 sa žiaci 7. ročníka zúčastnili lyžiarskeho výcviku v stredisku 

Snowparadise Veľká Rača Oščadnica. 

Plavecký výcvik                                                                                                                                                 

Plavecký výcvik žiakov 4. ročníka sa tento rok neuskutočnil, prekladá sa na budúci školský 

rok. 

Zábavná a netradičná hudobná výchova 

V 5.A triede máme veľmi šikovných a tvorivých žiakov. Na hodinu hudobnej výchovy si  

v rámci rytmizácie priniesli vlastnoručne vyrobené hudobné nástroje, na ktorých si spoločne 

zahrali. K tomu aj pekne zaspievali. Hudobné nástroje boli naozaj rozmanité a originálne. 

 

S chémiou zábavne a hravo 

Siedmakom pribudol nový predmet Chémia. No nemohli sme ho začať inak ako pokusmi - 

jednoduchými a farebnými. Úsmev na tvárach nadšených žiakov prezrádza spokojnosť. Dúha  

z cukríkov sa podarila a to je super, pretože prvý úspech je dôležitý a motivujúci. Ďalej 

zvedavo a s nadšením pokračovali pozorovaním a experimentovaním chemických látok. 

Verím, že sa stane chémia pre mnohých zaujímavou a stále ešte úplne neprebádanou. 

 

Bavilo nás to 

Začiatkom novembra ôsmaci zavítali na praktické vyučovanie elektrotechniky na SOŠt 

v Čadci. Overili si zručnosť, vytrvalosť a kreativitu. Žiaci sa zúčastnili aj exkurzie V SOŠ v 

Krásne nad Kysucou 

  

Pracovné vyučovanie 

Zásady stolovania, prípravu stola na slávnostnú príležitosť a prípravu pokrmov si štvrtáci 

vyskúšali v praxi. Suroviny na prípravu pokrmov si sami nakúpili a pustili sa do práce.           

Z výsledku sa veľmi tešili. 
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Netradičná hodina angličtiny 

9. marca žiaci ročníkov 5. – 9. absolvovali špeciálnu Hodinu angličtiny na Obecnom úrade. 

Dievčatá z divadelného súboru AHA im zahrali predstavenie v anglickom jazyku One Wish, 

čiže Jedno želanie. Po predstavení boli žiaci rozdelení do tímov a pod vedením členiek súboru 

si skontrolovali úroveň svojho porozumenia prostredníctvom pracovných listov. 

 

                                               Projekty 

Realizujeme projekt na vybavenie odborných učební pod názvom: Zlepšenie 

kľúčových kompetencií žiakov sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom. 

Implementáciou daného projektu sa značne zlepší materiálno technické vybavenie školy. 

Žiaci budú mať možnosť využívať vynovené odborné učebne (fyzikálnu, biologicko – 

chemickú, jazykovú, dielňu, knižnicu) s množstvom moderných učebných pomôcok. 

Realizujeme projekt z operačného programu Ľudské zdroje. Zvýšenie inklúzie 

a zlepšenia študijných výsledkov žiakov ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom 

– končíme v decembri 2020. V rámci tohto projektu máme zamestnaného 1 asistenta učiteľa, 

ktorý sa venuje integrovaným žiakom.  

 V školskom roku 2019/2020 boli vypracované tieto projekty: 

Pomáhajúce profesie v edukácií detí a žiakov II       Projekt bol schválený. V rámci tohto 

projektu zamestnáme špeciálneho pedagóga a 2 asistentov učiteľa. Vznikne nám širší priestor 

venovať sa žiakom so ŠVVP. 

Erasmus +   Medzinárodný školský projekt „BE MY GUIDE“ – Buď mojim 

sprievodcom.     Projekt bol schválený. Cieľom projektu je spoznávanie kultúrneho dedičstva 

partnerských krajín. Spolupracovať budeme s týmito krajinami: Bulharsko, Grécko, Turecko, 

Litva, Portugalsko. 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V škol. roku 2019/2020  na našej  škole  inšpekcia nebola.  

Materiálno-technické podmienky 

Škola má od obecného úradu v Skalitom, prostredníctvom nášho zriaďovateľa 

Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy, prenajaté dve školské budovy. 

Výchovno-vzdelávací proces pre 1. stupeň sa realizuje v tzv. starej budove školy, 

v elokovanom pracovisku v budove č. 600. 

Nachádza sa v nej 8 kmeňových tried, školský klub, počítačová trieda, zborovňa, malý 

priestor pre knižnicu, šatňa, sklady pre učebné pomôcky,  elokované pracovisko ZUŠ, 

sociálne zariadenia pre žiakov a zamestnancov. Na prízemí sa nachádzajú školské dielne, 



16 
 

ktoré využívajú prevažne žiaci 2. stupňa. Vybavenie školy modernými učebnými pomôckami 

sa neustále  zlepšuje. Všetky triedy na 1. stupni, vrátane ŠKD, sú vybavené interaktívnymi 

tabuľami, novým nábytkom. V jednej triede je umiestnená tzv. malá telocvičňa.  Na TSV sa 

využíva multifunkčné ihrisko pri MŠ, ihrisko pri zdravotnom ihrisku, námestie (školský 

dvor), prípadne ihrisko TJ Skalité. 

Výchovno-vzdelávací proces žiakov 2. stupňa sa realizuje v tzv. novej budove školy 

v budove č. 729. 

Nachádza sa v nej 7 kmeňových tried, jazykové laboratórium, počítačová trieda,  fyzikálno -  

chemická učebňa, kuchynka, zborovňa,  šatňa s uzamykateľnými skrinkami, kabinety, archív, 

kancelárie pre riaditeľku, zástupcu, ekonomický úsek, priestor pre knižničný fond, sociálne 

zariadenia pre žiakov a zamestnancov. V jednej triede je umiestnená tzv. malá telocvičňa.  Na 

TSV sa využíva multifunkčné ihrisko pri MŠ, ihrisko pri škole, prípadne ihrisko TJ Skalité. 

V čase nepriaznivého počasia žiaci cvičia na chodbe.  

Žiaci 1. aj 2. stupňa majú možnosť tráviť veľkú prestávku vonku v okolí školy a venovať sa 

pohybovým aktivitám.  

    Škola nemá vlastnú školskú jedáleň, žiaci sa stravujú v školskej jedálni pri MŠ Skalité. 

    Tešili sme sa, že po vyše 50 –tich rokoch sa podarí uskutočniť realizáciu výstavby 

telocvične, ktorá sa mala ukončiť v decembri 2019. Termín dokončenia sa presunul na 

október 2020. Veríme, že nový termín bude dodržaný a v školskom roku 2020/2021  si naši 

žiaci zacvičia v novej športovej hale, ak to epidemiologická  situácia dovolí. Výstavba 

športovej haly podstatne zlepší materiálno-technické vybavenie školy, skvalitní výučbu TSV 

a dáva priestor na aktívne  trávenie voľného času pre našich žiakov.  

Všetky triedy na 2. stupni boli dovybavené interaktívnymi tabuľami, nádobami na 

separovaný zber odpadu.  V novej škole sa vymaľoval, zakúpil nábytok, esteticky 

s prezentáciou smerovania školy dotvoril vestibul. Po dokončení výstavby športovej haly 

plánujeme esteticky dotvoriť aj chodbu na prízemí. Chodbu na 1. poschodí môžu  žiaci 

používať na relaxačné účely – majú tam relaxačné vaky.  Zrekonštruovali sme  podlahu 

v jednej učebni, vymaľovali sa niektoré učebne a kabinet. 

Implementujeme projekt  Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov sv. Andreja Svorada 

a Benedikta v Skalitom, zameraný na budovanie odborných učební, ktorého realizácia bude  

ukončená v škol. roku 2020/2021. Tento projekt vo veľkej miere skvalitní  materiálno-

technické vybavenie školy a vytvára predpoklady na vytvorenie predmetových tried. 

     V budúcnosti je potrebné dokončiť úpravu okolia tzv. novej školy v priestore pred 

hlavným vchodom vrátane dlažby pri vstupe, dobudovať spojovaciu chodbu, ktorá bude 

spájať školu a športovú halu, zrekonštruovať podlahu v jednej triede, v knižnici, izolovať 

budovu pre roč. 5 -9 z južnej strany, kde dochádza k neustálemu vlhnutiu múrov a následne 

podláh. 
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Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

Normatívne finančné prostriedky: 584 432 €  

Nenormatívne finančné prostriedky: Kurz pohybových aktivít v prírode 4 950 € 

                                                            Deti so SZP: 1 050 € 

                                                            Učebnice: 1 232 € 

                                                            Asistent učiteľa:  10 275 € 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 

rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť  

0 €   

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

financovaných aktivít  

0 € 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických 

osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít  

Dar z nadácie z 2% daní: 1 002,39 €  

Dar školské ovocie: 329,28 €  

Dary na spolufinancovanie projektov: 1 990 €  

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov  

0 € 

 

 Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

       Škola sa v priebehu roka zameriava predovšetkým na plnenie úloh vyplývajúcich zo 

základného edukačného programu pre ZŠ - Školského Inovovaného vzdelávacieho programu. 

Zároveň pripravuje aktivity aj na duchovný rozmer a rozvoj hodnôt, charitatívne akcie. Do 

zapojenia sa do aktivít sú pozvaní aj rodičia, deti a farníci z obce. Žiaci aj ich rodičia majú 

možnosť zapojiť sa do života školy a farnosti. Záleží na každom účastníkovi tohto procesu, do 

akej miery dokáže otvoriť srdce prijatiu týchto hodnôt a uplatňovaní v živote v škole, rodine i 



18 
 

v osobnom prežívaní. Škola takúto ponuku poskytuje, aj keď v škol. roku 2019/2020 z 

dôvodu „korona krízy“ a prerušenia vyučovania viaceré duchovné a iné aktivity boli zrušené. 

     Veľmi dobrá starostlivosť o duchovno-formačný rast aktérov školy uskutočňovaním   

duchovných obnov duchovným správcom vdp . farárom a vdp. kaplánom pre žiakov 

i učiteľov 

       Zamestnanci školy v spolupráci rodinných príslušníkov a rodičov vytvorili v priestore 

historicky zaujímavej časti Skalitého „Koščelisko“ pod vrchom Oselné  „učebňu v prírode“ . 

Podľa ľudovej tradície  sa tu mal v minulosti nachádzať kostol. Je tu umiestnený a posvätený 

veľký kríž, lavičky, stoly, informačná tabuľa. Využívať ju môžu žiaci školy, ale aj všetci 

farníci a návštevníci Skalitého. 

     Škola dosahuje veľmi dobré výsledky v tvorbe a realizácií  projektov. 

      Výborné výsledky v testovaní dosiahli  žiaci 5. ročníka. V obidvoch testovaných 

predmetoch MAT a SJL dosiahli výsledky nad celoslovenským priemerom. V matematike 

+7,1 % a v slovenskom jazyku a literatúre  + 2,1 %. Testovanie žiakov 9. ročníka bolo 

zrušené.    

     Pedagogickí zamestnanci si pravidelne zvyšujú kompetencie vzdelávaním. V škol. roku 

2019/20  to boli  tieto vzdelávania: Základná orientácia v edupage prostredí, Elektronická 

žiacka knižka, Vysokoefektívne učenie. Jeden učiteľ si doplnil vzdelanie o ďalší aprobačný 

predmet TSV. 

   Zavádzame inovácie do vyučovacieho procesu. 

   Žiaci majú možnosť stráviť veľkú prestávku mimo budovy školy na čerstvom vzduchu  

(pohybovou aktivitou), aby sme zvýšili sústredenosť na vyučovaní pri stále veľkom počte 

žiakov s rôznymi špecifickými poruchami učenia. 

   Podstatne sa zlepšuje materiálno-technické vybavenie školy.  

   Zaviedli sme separovanie odpadu. 

   Priamo v budove školy sa nachádzajú elokované pracoviská Jazykovej školy, Základnej 

umeleckej školy, Centra voľného času, ktoré môžu žiaci našej školy aktívne využívať. 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 

         Škola pripravovala v minulosti veľa rôznych hodnotných aktivít pre žiakov. 

Nepotrebujeme sa v tejto oblasti aktívnejšie angažovať. V budúcnosti sa chceme zamerať na 

zlepšovanie výchovno-vzdelávacieho procesu včleňovaním nových vyučovacích stratégií, 

modernejších metód, motiváciou žiakov k učeniu v súlade s budovaním hodnôt a vízie školy: 

Vízia: „Škola ktorej absolvent bude morálny, slobodný, múdry“ 
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         Plánujeme postupne zaviesť do výchovno-vzdelávacieho procesu vysokoefektívne 

učenie. Skúsenosti z  prerušeného vyučovania a rýchleho prechodu na online vzdelávanie  

(bez prípravy) nám ukazujú, že je potrebné sa viacej zjednotiť v požiadavkách a ešte viacej sa 

zdokonaliť v používaní rôznych IKT vhodných na online vzdelávanie. Počas online 

vzdelávania sa výraznejšie preukázala úroveň zodpovednosti, sebadisciplíny, iniciatívy, 

čitateľskej gramotnosti u žiakov. Tí, ktorí sa pravidelne pripravovali a plnili si zadania, 

zvládli vyučovanie z domu veľmi dobre - s prihliadnutím na ich schopnosti a možnosti. Práve 

zručnosti, ktoré sa formujú v procese vysokoefektívneho učenia majú podstatný vplyv na 

zodpovednosť, samostatnosť žiakov, ktorú tak veľmi potrebovali pri výučbe z domu.   

„Korona kríza“ stále spomaľuje proces zavádzania prvkov takéhoto učenia do edukácie. 

Vysoko efektívne učenie v značnej miere rozšíri pracovné vyťaženie učiteľov.                                  

Neustále sa znižuje kredit učiteľov v spoločnosti. Učitelia sú nadmerne zaťažovaní 

administratívou, ktorá je spôsobená častou zmenou legislatívy a nepripravenosťou meniacich 

sa podmienok edukácie. Je nedostatok finančných prostriedkov na motiváciu práce učiteľa 

stále v náročnejšom prostredí. 

        Viacerí žiaci majú problém s jednotlivými prvkami čitateľskej gramotnosti, aktívnym 

počúvaním, čítaním doplnkovej literatúry. Preto je potrebné pokračovať v uskutočňovaní 

aktivít na rozvoj čitateľskej gramotnosti. Jedným z motivačných prvkov bude zriadenie novej 

knižnice v budove pre roč. 5-9,  príprava školských súťaží, zaujímavých aktivít. 

       Eliminovať riešenie výchovných problémov na predmetových hodinách. Riešiť ich na 

triednických hodinách alebo podľa potreby po vyučovaní. 

   Plánujeme zaviesť elektronickú triednu knihu. 

Voľnočasové  aktivity  

 ŠKD   V školskom roku 2019/2020 boli v prevádzke 2 oddelenia ŠKD. 

Žiaci školy mali možnosť navštevovať krúžky v rámci CVČ. Vedúcimi krúžkov boli aj 

učitelia našej školy. 

Ďalšími možnosťami ako zmysluplne stráviť voľný čas bola široká ponuka ZUŠ a Jazykovej 

školy, ktorí majú prenajaté priestory školy.   

Činnosť v čase mimoriadnej situácie             

             Správa o realizácii ŠkVP počas mimoriadneho prerušenia     

                                           školského  vyučovania 

Na našej škole  od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo vyučovanie 

mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a MŠVVaŠ SR. 

13. marca bolo udelené riaditeľské voľno na základe odporúčania obecného krízového štábu.    
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        Na základe opatrení Ústredného krízového štábu SR a ministerky školstva, vedy, 

výskumu a športu SR bolo rozhodnuté o  prerušení vyučovania na školách a školských 

zariadeniach v období od 16. marca  do 27.marca 2020 a neskôr predĺžené až do odvolania.  

      Od 1. júna bola prevádzka otvorená pre ročníky 1.- 5. Všetci žiaci bez obmedzenia sa 

mohli prihlásiť do školy. Chodili takmer všetci žiaci. Vyučovací proces nebol zameraný len 

na socializáciu, ale bolo odborne zabezpečené takmer bežné vyučovanie. 8 tried na 1. stupni 

vyučovali triedne učiteľky – nemali sme triedy s väčším počtom žiakov ako je 20. Odborne sa 

vyučoval aj anglický jazyk. Piaty ročník bol rozdelený na 2 skupiny a tiež bolo zabezpečené 

odborné vyučovanie. Využívalo sa blokové vyučovanie počas ktorého si učiteľ riadil edukáciu 

podľa potrieb daných žiakov. Cieľom bolo dovysvetľovanie, utriedenie, utvrdenie základných 

poznatkov, ktoré si žiaci mali osvojiť v čase dištančného vzdelávania.                                                          

Pre žiakov, ktorí sa nezúčastňovali vyučovania, bolo poskytnuté dištančné vzdelávanie trochu 

v užšom rozsahu. V júni bol v prevádzke aj ŠKD. 

      Pre žiakov 6.-9. ročníka sa aj v júni poskytovalo dištančné vzdelávanie. Od 22. do 26. 

júna postupne podľa ročníkov sa zúčastnili vyučovania (triednické práce, odovzdávanie 

učebníc...). 

      Od 29.6. bolo opäť prerušené vyučovanie pre všetkých žiakov školy na základe 

rozhodnutia zriaďovateľa v zmysle odporúčania RÚVZ so sídlom v Čadci z dôvodu 

zvýšeného výskytu ochorenia COVID-19 v okrese Čadca. 

Zhodnotenie dištančného vzdelávania:  

       „Korona  kríza“  podstatne ovplyvnila vyučovanie v škole. Všetkých nás to zaskočilo –  

učiteľov, žiakov aj rodičov.  Museli sme reagovať na novú situáciu  v sťažených 

podmienkach.  

          Prvé 2 týždne prerušenia vyučovania učitelia 1. stupňa zadávali žiakom zadania denne 

cez edupage väčšinou cez správy, lebo túto komunikáciu už mali overenú. Učitelia 2. stupňa 

zadali žiakom úlohy rôzne podľa svojho uváženia, čo by mohli zvládnuť pripraviť si doma. 

Niektorí zadali zadania ešte v škole, niektorí cez bezkriedu (žiaci ju už vedeli používať), 

niektorí cez edupage. Keď však bolo evidentne jasné, že škola sa tak rýchlo neotvorí, začali 

sme spracovávať možnosti, ako zabezpečiť DIV, reflektovali sme aj pripomienky rodičov 

k spôsobu zadávania úloh. 

         Naším cieľom bolo postupne skoordinovať online vzdelávanie, aby vzhľadom 

k podmienkam na strane žiakov aj školy a dĺžke prerušenia vyučovania, bolo čo 

najefektívnejšie. Zároveň sme sa zamýšľali aj nad obsahom vzdelávania, aby najmä 

v hlavných predmetoch žiaci mali možnosť  vedomostne napredovať. To si však vyžadovalo 

mimoriadnu sebadisciplínu a zodpovednosť žiakov. Snažili sme sa pomôcť niektorým 

rodinám pri zabezpečovaní IK zariadení, aby sa mohli plnohodnotne venovať domácej 

príprave.                                                                                                                                                             

Tretí týždeň od prerušenia vyučovania  sme prešli na jednotný systém zadávania úloh cez 

portál edupage. Všetky zadania bolo potrebné napísať do domácich úloh na edupage (aj keď 
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v rámci prípravy mohli žiaci používať aj iné portály, ktoré mali konkrétne uvedené v zadaní 

úloh) deň vopred alebo ráno do 8,00 hod.  s dátumom, kedy majú byť vypracované. Každý 

žiak (aj rodič, ak chcel žiaka kontrolovať) videl zadania na daný deň na jednom mieste. 

Prostredníctvom edupage  mohol učiteľ dávať spätnú väzbu, komunikovať so žiakom, 

informovať rodičov v prípade potreby. 

Prenesenie celého vyučovacieho procesu do domáceho prostredia nebolo  jednoduché, 

ale zvládli sme to veľmi dobre – všetci aktéri (žiaci, učitelia aj rodičia), aj keď sa vyskytli 

individuálne problémy. Žiakom sme posielali zadania denne podľa rozvrhu s vylúčením 

výchov, pracovného vyučovania, techniky, kde žiaci dostávali občasné špeciálne úlohy.                                                                                                                                                                

Jeden žiak bez prístupu k internetu dostával zadania písomne. Všetci žiaci sa zapojili do 

vzdelávania (väčšina spolupracovala veľmi dobre, zodpovedne, samostatne). Zopár žiakov sa 

zapojilo dosť nepravidelne aj napriek tomu, že mali podmienky a osobne v škole sme im 

urobili inštruktáž ako používať edupage, ktorý bol hlavný nástroj DIV na našej škole  (títo 

žiaci aj v priebehu bežného vyučovania mali neustály problém s domácou prípravou). Boli im 

zasielané opakované vyzvania na spoluprácu, riešilo sa to aj na úrovni vedenia školy.              

V júni do školy chodili, kde sa im učitelia individuálne venovali, aby čiastočne dobehli, čo 

zameškali.  

Učitelia  sa  museli zdokonaliť a vyškoliť vo využívaní rôznych programov v online prostredí, 

aby žiakom čo najlepšie sprostredkovali učivo, poskytovali konzultácie žiakom počas online 

hodín,  nespočetne veľa komunikácií v rámci edupage prostredia. 

    

Žiaden žiak nebol preskúšaný a ani neopakoval ročník.  

                                         PK pre humanitné predmety: 

Metódy a formy práce: 

- Práca s učebnicou a zošitom /samoštúdium, vypracovanie poznámok, úloh/ 

- Práca s PZ 

- Rozličné typy PL, testov, tajničky, projektové zadania, slohové úlohy, 

práca s lit. textami, prezentácie, prezentácie s krátkym videom 

a komentárom na vysvetlenie danej témy, videonahrávky, posluchové 

cvičenia z ANJ, slepé mapy z GEG, videočety 

- Online konzultácie 

- Využitie IKT /Edupage, bezkriedy, Messenger, viber, Microsoft Teams/ 

- Metódy zamerané na osvojovanie nových vedomostí, opakovanie 

a upevňovanie i na overovanie naučeného 

Zo skúsenosti po návrate do školy, dištančné vzdelávanie hodnotíme vcelku pozitívne pre 

žiakov, ktorí sa škole naozaj venovali. Učivo u týchto žiakov bolo teoreticky zvládnuté, avšak 

málo prakticky precvičené. Žiaci, ktorí si úlohy neplnili pravidelne alebo za nich zadania plnil 

niekto iný, sa musia odznova učiť – čo je časovo náročné. 
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Materiálno – technické podmienky: 

- Po počiatočných menších problémoch mali napokon všetci žiaci možnosť 

komunikácie a spätnej väzby 

- Občas spôsobilo problém používanie rozdielnych softvérov 

 

                                    PK pre prírodovedné predmety 

Žiakom boli zadávané úlohy podľa platného rozvrhu. Základné učivo  bolo prebraté 

podľa učebných osnov. 

Hodnotenie predmetu MATEMATIKA 

Na základnú komunikáciu so žiakmi sa využíval systém edupage. Od žiakov sme 

požadovali spätnú väzbu, buď vo forme výsledkov daných úloh alebo odfotografovaním svojej 

práce, prípadne slovné sebahodnotenie svojej práce. Výsledky zadávali do vytvoreného 

kontrolného testu v EDUPAGE, ktorý ich automaticky vyhodnocoval. Následne žiaci dostali 

správne riešenia, aby si mohli prípadné chyby opraviť.  K pochopeniu učiva sme im posielali 

vypracované prezentácie a metodické návody - popísanie postupu riešenia krok za krokom. 

Taktiež sme im odporúčali rôzne stránky, ktoré im mohli napomôcť osvojeniu si nových 

vedomostí. Jeden učiteľ využíval na výklad učiva Microsoft Teams.  Vedomosti boli overené 

online testom po prebratí tematického celku. Pri hodnotení sa nevyužívala klasifikácia 

známkou, ale  slovne,  so zameraním na oceňovanie ich výsledkov práce a činností. 

Žiaci mali učivo vysvetlené aj prostredníctvom učebných materiálov, obrázkov , textov v 

učebnici a  hlavne prezentácií cez portál Bezkriedy.sk.  Spätná väzba, overenie a porozumenie 

učiva - následne cez PL a testy vo Virtuálnej knižnici, ktoré boli automaticky vyhodnotené       

v  %.                         

Využívali sa aj tieto ďalšie portály:   Zadávanie testov: EDUPAGE, ZBOROVNA, PROGRAM 

ALF, POHODOVA MATEMATIKA, VCV.TRUNI...                                                                                                             

Študijné materiály: YOUTUBE – videá zo sérií MATIKÁR, MATEMATICA TOR, ELEA,    

B-akademia...     Web stránky: GLOBLMAT, POHODOVA MATEMATIKA...                                                                                            

Prezentácie na všetky preberané témy.                                                                                                                                

Žiaci využívali pracovné zošity Nový pomocník z matematiky a prebrali celú obsiahnutú látku.  

Hodnotenie predmetu FYZIKA 

Učivo bolo zadávané každý deň  podľa platného rozvrhu hodín. Učivo bolo prebraté 

v súlade s učebnými osnovami. Na komunikáciu so žiakmi bol používaný systém Edupage a 

Bezkrieda. Neskôr na vysvetľovanie učiva Microsoft Teams.                                                                                                        

Ako študijný materiál boli používané učebnice, youtube – videá, webové stránky, od mája 

videokonferencie na teams. Žiaci používali na upevnenie učiva pracovné zošity, pracovné 

listy, riešili fyzikálne skrývačky a pokusy. Domáce zadania fotili a posielali na kontrolu. 
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Vedomosti boli overované online testami. Na hodnotenie boli používané podľa úspešnosti 

riešenia rôzne ikonky. 

Žiaci počas dištančného vzdelávania pracovali veľmi rozdielne. Niektorí riešili problémy 

technického vybavenia (PC) – poskytla im ich škola, iní zase ignorovali zadania učiva a úloh, 

ktoré mali vypracovať a odosielali ich na kontrolu po upozornení s veľkým časovým sklzom. 

Väčšina žiakov bola zodpovedná, pracovitá, dochvíľna. Tento spôsob výučby preveril ich 

zodpovednosť,  samostatnosť, čitateľskú gramotnosť, digitálne zručnosti. 

 Hodnotenie predmetu BIOLÓGIA a CHÉMIA   

Metódy a formy distančného vzdelávania: rozvoj informačno-komunikačných 

zručnosti 

          práca s PC, 

          tvorba PowerPoint prezentácií, 

využitie masmediálnych programov – Messenger, web: Zborovna, Edupage – chat 

Úlohy: zadávanie distančných úloh cez MS Word                                                                                               

práca s pracovným zošitom                                                                                                                        

tvorba projektov a herbárov                                                                                                           

polootvorené úlohy – doplňovačky                                                                                              

praktické úlohy – domáce prostredie 

praktické prevedenie úloh – pokusmi + vyhodnotenie, samovyhodnotenie 

Hodnotenie: samostatné práce žiakov 

        didaktické testy 

 

Hodnotenie predmetu INFORMATIKA 

Metódy a formy distančného vzdelávania: 

rozvoj IKT zručností: práca s PC,  

                         tvorba prezentácií, 

                         využitie PC príslušenstva (mikrofón, webcam) 

                         Edupage – chat (čet), web zborovna.sk - bezkriedy.sk  

Hodnotenie: samostatné práce žiakov 

          práca na zadaniach - kopírovanie, sťahovanie, úprava obrázka  

          tvorba jednoduchých výpočtových algoritmov v MS Excel 

          využitie úpravy prostredia v MS Word a PowerPoint 
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                                           PK pre výchovné predmety 

 Hudobná výchova 

Od 13. marca sme pracovali dištančnou formou. Vzhľadom k náročnosti situácie, po 

odporúčaní vedenia školy sme žiakov nezaťažovali výchovnými predmetmi, aby sa mohli 

viac sústrediť  na nosné predmety a témy. Preto bolo z HUV žiakom poslaných iba niekoľko 

zadaní, v ktorých išlo prevažne o opakovanie vedomostí, vyhľadávanie informácií na 

internete, prácu s učebnicou, tvorbu vlastných projektov na danú tému či opakovanie piesní 

v domácom prostredí. Využité boli PL, testíky a projekty, ktoré pani učiteľky riešila cez 

portály eduPage a bezkriedy.sk. 

 Výtvarná výchova  

 Od 13. marca sme vzhľadom k danej situácii žiakov nezaťažovali prácou venovanou 

VYV, aby sa mohli venovať iným predmetom. Individuálne sme oslovili žiakov počas tohto 

obdobia, a zapojili sme sa do dvoch súťaží: „Hrdinovia dnešných dní“  „Žilinská katedrála“. 

Deti práce vytvárali v domácom prostredí, usmerňované boli cez portály Messenger 

a edupage. Práce odfotografovali a poslali vyučujúcim. 

Telesná a športová výchova  

Tak ako v iných výchovných predmetoch, aj v TSV sme od 13. marca učili dištančnou 

formou. Aby žiaci neboli zaťažovaní tvorením prezentácií, či iných výstupov z TSV, chceli 

sme sa zamerať na to, aby  sa žiaci aj v priebehu náročnej situácie  hýbali a pracovali s tým, 

čo môžu využiť a aby to pre nich a ich rodinu nebolo zaťažujúce. A preto si žiaci  mali 

stiahnuť z Obchodu Play alebo iného ľubovoľnú telovýchovnú aplikáciu a denne robiť na 

max. 10 min. jednoduché cvičenia. 

Žiakom učiteľ odporučil aplikáciu: Plank Workout – zameranú na statické cvičenia 

orientované na kondičné a koordinačné schopnosti. Sú to obojstranné kompenzačné cvičenia 

vhodné do interiéru nenáročné na veľkosť voľnej plochy. Žiak si nadstaví stupeň obtiažnosti – 

začiatočník, pokročilý, alebo profesionál a denne podľa plánu appky vykonáva zadané 

cvičenia – je to na mesačnej báze – postupné sťažovanie náročnosti – časovej aj kondičnej. 

Aplikácia počíta cca. spálené kalórie, čas cvičenia a po zadaní hmotnosti a výšky prerátava 

aktuálny BMI index žiaka. 

Aplikácia je zameraná na plankové cvičenia – silové schopnosti s vlastnou váhou, precvičujú 

sa horné i dolné končatiny, držanie trupu a rovnovážne postoje. Aplikácia zaznamenáva 

vynechané denné cvičenia – a zaznačuje cvičené dni. Po skončení dištančnej formy 

vzdelávania  budú dané výsledky od žiakov pozbierané a vyhodnotené. 

Aplikácia má motivačný charakter k upevňovaniu telovýchovných návykov na cvičencov – 

graficky znázorňuje polohy, ktoré majú zvládnuť a odpočítava čas, počas ktorého dochádza 

k svalovému napätiu jednotlivých precvičovaných častí. 
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Okrem aplikácie žiaci mohli využívať aj beh, kolieskové korčule, bicyklovanie. Boli 

motivovaní k individuálnemu športovaniu. 

                                          PK pre človek a hodnoty 

Dištančné vzdelávanie prebiehalo nasledovne. Práca bola zadávaná buď večer na 

nasledujúci deň, alebo na týždeň dopredu, aby mali viac času na vypracovanie. Žiaci 

pracovali s učebnicami a pracovnými zošitmi, alebo internetovými odkazmi. Tretiaci  mali 

zadávané úlohy aj z metodickej príručky, nakoľko sa pripravovali na 1.sv.prijímanie. 

Vyučujúca spolupracovala aj s p. farárom, pretože majú delený úväzok v 3. ročníku. Prváci 

nedostávali úlohy z KNB, aby neboli nadmerne zaťažovaní, s ohľadom na náročnosť učiva 

z iných predmetov.                                                                                                                 

Starší žiaci dostávali aj úlohy zamerané na cirkevné sviatky, boli im ponúkané odkazy, kde 

môžu sledovať počas týchto dní liturgické slávenia. Na základe účasti na liturgií online, 

vypracovávali zadané úlohy.                                                                                                                                                                      

Bola im poskytnutá stránka farnosti, kde mohli nájsť návody na zmysluplné trávenie času 

spoločne s celou rodinou. Treba  zdôrazniť, že vzhľadom k náročnosti učiva z ťažiskových 

predmetov, žiaci neboli zahltení úlohami  z tohto predmetu, nakoľko to bolo odporučené aj 

v usmerneniach od vedenia školy aj ministerstva.                                                                                                                                  

Členovia PK sa zhodli aj v otázke hodnotenia žiakov termínom „ absolvoval.“                                        

                                                  MZ pre 1. stupeň         

Priebeh dištančného vzdelávania. Žiaci mali doma všetky učebnice, pracovné zošity, 

písanky, prípadne pracovné listy a systematicky pokračovali v učení spôsobom , na aký boli 

zvyknutí v škole. Počas prvých týždňov učitelia zisťovali, či majú žiaci v domácom prostredí 

vytvorené podmienky na online vzdelávanie. Podľa potreby boli zapožičané notebooky 

žiakom.                                                                                                                                  

Učiteľky využívali všetky možnosti ako kontaktovať žiakov, rodičov a pomáhali pri 

odstraňovaní problémov v komunikácii. Pedagógovia pravidelne zadávali  žiakom úlohy cez 

edupage, najskôr slovne, postupne sprístupnili pochopenie učiva prostredníctvom prezentácií 

a audio nahrávok ( cudzí jazyk ). Pri výbere obsahu učiva učitelia  vychádzali z tematických 

výchovno-vzdelávacích plánov pre jednotlivé predmety. Učiteľky získali ucelený obraz 

o zapájaní sa žiakov do online vzdelávania, keď začali zadávať testy. Ďalším spôsobom bolo 

posielanie hotových žiackych prác učiteľovi ( ako príloha v správe). Pedagógovia používali 

slovné hodnotenie, vyčíslenie počtu chýb, percentuálne zhodnotenie, pozitívne motivujúce 

piktogramy.  Paralelné učiteľky boli často v kontakte, komunikovali o preberanom obsahu 

učiva.  

Prezenčná forma vzdelávania ( od 1. 6. do 30. 6. 2020) bola zameraná na socializáciu 

žiakov, rozhovory so žiakmi, kontrolu žiackych portfólií, opakovanie a upevňovanie učiva, 

odovzdávanie učebníc. Vyučovalo sa odporúčanou organizačnou formou  tematické / blokové 

vyučovanie.  
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Odporúčania: 

1. Zabezpečiť pre učiteľov školenie zamerané  na používanie portálu Edupage, prípadne 

Teams. 

2. V septembri 2020 venovať v každom ročníku dostatočne dlhý čas opakovaniu 

a upevňovaniu učiva z predchádzajúceho šk. roku ( hlavne z obdobia mimoriadnej situácie ).  

 Špeciálny pedagóg počas prerušenia vyučovania sa venoval len administratíve, priame 

korekcie so žiakmi sa nevykonávali. Asistentky spolupracovali  s učiteľmi pri príprave 

pracovných listov pre integrovaných žiakov. Boli k dispozícií online na email alebo 

telefonicky  pomôcť integrovaným žiakom  s ťažšími úlohami, pri inštruktáži pri používaní 

kompenzačných pomôcok, na požiadanie vytvorili tieto pomôcky. V júni boli pridelené na 

vyučovacie hodiny podľa stanoveného rozvrhu do skupín, v ktorých sa nachádzali integrovaní 

žiaci, najmä na predmety slovenský jazyk a literatúra, matematika a anglický jazyk. 

Silné a slabé stránky online vyučovania: 

1. Silné stránky: 

- Všeobecný pokrok v používaní IKT /kto chcel nájsť cestu, ten ju našiel/ 

- Rýchly prechod na online vzdelávanie po prerušení vyučovania 

- Podpora zo strany vedenia školy i niektorých rodičov 

- Zapojenie sa všetkých učiteľov do online vzdelávania 

- Výborná komunikácia s niektorými žiakmi /lepšia než na vyučovaní 

v škole/ 

- Zdokonalenie sa v čítaní s porozumením 

- Záujem väčšiny žiakov o videohovory 

- Aktívna práca väčšiny žiakov na zadaniach 

- Prebratie základného učiva z hlavných predmetov podľa učebných osnov 

2. Slabé stránky: 

- Nie „dokonalé“ ovládanie IKT 

- Nutnosť naučiť sa pracovať s niektorými portálmi a médiami „za pochodu“ 

spôsobené absolútne novou životnou skúsenosťou každého z nás 

- Malá vzájomná koordinácia práce učiteľov jednotlivých predmetov /každý 

robil za seba, ako najlepšie vedel/ 

- Nedostatočný záujem niektorých rodičov o prácu detí 

- Nedostatočný záujem zo strany niektorých žiakov 



27 
 

- Nepoctivé vypracovávanie úloh /kopírovanie, vypracovávanie niekým 

iným,.../ 

- Trochu aj podcenenie včasného a naliehavého informovania rodičov 

o nedostatkoch i úspechoch v práci ich detí 

- Nutnosť venovať  v každom ročníku dostatočne dlhý čas opakovaniu 

a upevňovaniu učiva z predchádzajúceho šk. roka. Učivo bolo prebraté, ale 

nie je dostatočne utvrdené v zmysle Bloomovej taxonómie  

Skúsenosti z realizácie DIV určite vieme využiť  a sme lepšie pripravení začať 

okamžite s online vzdelávaním, ak by došlo k prerušeniu vyučovania. Vieme, ktorým žiakom 

treba pomôcť so zabezpečením IT zariadení. Nemali by sme mať problém so žiadnym žiakom 

s pripojením na internet.  Hlavný portál, ktorý by sme používali bude edupage, s ktorým 

učitelia aj žiaci už vedia pracovať. V rámci zadania úloh v edupage sa budú môcť používať aj 

ďalšie portály (napr. bezkrieda) a odkazy, ktoré žiakom pomôžu efektívnejšie pochopiť učivo. 

Vo väčšej miere budeme používať Microsoft Teams – na online hodiny.  

           Žiakov treba naučiť, precvičiť s nimi, kým budú v škole, používať elektronické média 

pri dištančnom vzdelávaní. Počas vyučovacích hodín je potrebné venovať sa učeniu „ako sa 

učiť“. Ako sa učiť všeobecne, ale aj ako sa majú daný predmet učiť samostatne v domácom 

prostredí. 

 

   Zásady hodnotenia žiakov v čase mimoriadnej situácie spôsobenej 

     prerušením   vyučovania v 2. polroku školského roka 2019/2020 

Na základe usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej 

situácie, spôsobenej prerušením vyučovania na školách v školskom roku 2019/2020, dňa 

06.04.2020 a doplnené 20.04.2020  priebežné hodnotenie  žiakov 1. a 2. stupňa prebiehalo  

nasledovne:  

1. Od 7.4.2020 sa hodnotenie dištančného vyučovania neklasifikuje. Známky získané do 

7.4.2020 platia. 

2. Ruší sa povinnosť realizovať predpísané kontrolné práce, vyplývajúce z výkonového 

štandardu ŠVP. 

3. Úlohy budú od 7.4.2020 hodnotené nasledovne: 

- písomné zadania môžu byť hodnotené počtom bodov, percentami alebo slovným 

komentárom 

- projekty budú hodnotené slovným komentárom 

- výchovy (výtvarná, hudobná, telesná, pracovné vyučovanie, technika) sa nebudú hodnotiť 

4. Žiak bude dostávať za vypracovanú a odovzdanú úlohu spätnú väzbu prostredníctvom 
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Edupage, Bez kriedy, pri online hodinách bezprostredne. 

5. Vypracovanie  úloh bude slúžiť ako podklad pre koncoročné hodnotenie. 

6. Súčasťou podkladov na hodnotenie žiakov budú: 

- výsledky žiaka získané do 7.4.2020 

- výsledky žiaka získané z priebežného hodnotenia v čase mimoriadnej situácie po 7.4.2020 

- výsledky žiakov získané v škole po prípadnom otvorení škôl 

7. Pri záverečnom hodnotení bude vyučujúci : 

-  prihliadať na prácu žiaka počas celého 2. polroka školského roka. 

Zásady hodnotenia žiakov : 

a) aktívna účasť na online vyučovaní, s prihliadnutím na individuálne podmienky žiaka 

zúčastniť sa ho, 

b) systematické vypracovanie a riešenie zadaných úloh z jednotlivých predmetov,  

c) vytváranie portfólia žiackych prác, 

d) vypracovanie projektov, 

e) riešenie dištančných úloh, 

f) dodržiavanie termínov vypracovania úloh, 

g) vynaložené úsilie, aktívny prístup, záujem, snaha, zodpovednosť, samostatnosť pri 

vypracovaní úloh, 

h) osobnostný rast žiaka, 

i) zohľadniť sebahodnotenie žiaka. 

V prípade rôznych technických prekážok na strane žiaka, môže byť odovzdávanie úloh, 

sumarizácia žiackeho portfólia, ako aj poskytovanie spätnej väzby individualizované po 

dohode s vyučujúcim konkrétneho predmetu. 

 

Záverečné hodnotenie 

 Po prerokovaní v pedagogickej rade sa  realizovalo nasledovne: 

1. V 1. ročníku ZŠ v čase mimoriadnej situácie formou slovného hodnotenia vo všetkých 

predmetoch. 

2. V 2. - 9. ročníku ZŠ sa v čase mimoriadnej situácie sa realizovalo: 
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 a) formou neklasifikovania predmetov výtvarná výchova, telesná výchova, hudobná 

výchova, informatika,  pracovné vyučovanie,  náboženstvo s uvedením na vysvedčení 

absolvoval/a/ 

 b) klasifikáciou  - známkou predmetov: matematika, slovenský jazyk a literatúra, 

prvouka, prírodoveda, vlastiveda, fyzika, chémia, biológia, geografia, dejepis, anglický jazyk, 

nemecký jazyk, občianska náuka 

 

Záver 

Vypracoval: Mgr. Špilová Edita, Mgr. Peter Najdek 

V Skalitom, 13. októbra 2020 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 13.10.2020 


