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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 

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 

Údaje o zriaďovateľovi 

Názov    Rímskokatolícka cirkev Žilinská diecéza 

Sídlo  Jána Kalinčiaka 1, 011 36 Žilina 1 

Telefón  041/565 84 33, 0940 985 286 

E-mail  dsu@dcza.sk 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno 

 predseda   JUDr. Mgr. Gonščák Jozef 

 pedagogickí zamestnanci 
  Mgr. Nováková Erika 

  Mgr. Petráková Iveta 

 ostatní zamestnanci   Ramšáková Božena 

 zástupcovia rodičov   Časnochová Jana 

 
  Ing. Časnochová  Katarína   

 
  PhDr. Takáčová  Zuzana 

 zástupcovia zriaďovateľa   Mgr. Možiešik Jozef 
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   Mgr. Kulla Pavol  

   Ing. Malobický Juraj 

   Ing. Václav Dušan 

 

Rokovania Rady školy:  

Dňa 15. septembra 2021 bolo zaslané všetkým členom Rady školy emailom: 

- Školský poriadok s Dodatkom, 

- upravený IŠkVP (Doteraz sme  mali osobitný pre 1. a 2. stupeň, bol vypracovaný 
spoločný pre celú školu).  

Rada školy nezasadala vzhľadom k   aktuálnej situácii  KORONAVÍRUSU Covid-19, 

materiály boli zaslané všetkým členom rady školy emailom na oboznámenie sa s nimi.   

 

 

Dňa 27. októbra 2021 bola zaslaná všetkým členom Rady školy emailom: 

- Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 
2019/2020. 

Rada školy nezasadala vzhľadom k   aktuálnej situácii  KORONAVÍRUSU Covid-19, 

materiály boli zaslané všetkým členom rady školy emailom na oboznámenie sa s nimi.   

 

Dňa 18. júna 2021 zasadala rada školy, kde prebehla voľba podpredsedu RŠ. 

 

Dňa 18. júna 2021 zasadala rada škola ako volebná komisia, kde prebehla voľba riaditeľa 

Základnej školy sv. Andreja Svorada a Benedikta . 

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. Gončárová  SLJ, ANJ, NEJ, GEG, DEJ, OBN 

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

 Človek a hodnoty  Mgr. Švancár  KNB 

 Umenie, kultúra a zdravý   

pohyb 

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

        Hlavnou úlohou MZ a PK je posilniť autonómnosť metodických orgánov a ich 

participáciu na zefektívnení celkovej práce školy, konzultovať a riešiť pedagogické problémy 

vyplývajúce z výchovno-vzdelávacej práce so žiakmi. Napĺňanie úloh MZ, PK bolo prerušené 

dištančným vzdelávaním v dôsledku pandémie COVID-19 a jej činnosť bola zameraná hlavne 

na zabezpečenie kvalitného online vzdelávania.                                 

   



3 
 

                                   MZ pre 1. stupeň 

22. 9. 2020                                                                                                                                  

Uznesenie: MZ prerokovalo a schválilo Plán činnosti MZ v šk. roku 2020 / 2021.                           

MZ ukladá: Vypracovať Plán THF, doplniť ho o pravidlá spolužitia.                              

Zorganizovať a uskutočniť Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a  3. roč. 

V každom polroku uskutočniť blokové vyučovanie. 

 1.12. 2020                                                                                                                               

Uznesenie: Aktivita Mikuláš deťom  sa bude  realizovať po triedach.                                        

Školské kolo Pytagoriády pre žiakov 3. a 4. roč.  organizačne zabezpečí p. uč. Čanecká P. 

Súťaž v prednese poézie a prózy uskutočniť koncom januára. Zodpovedná p. uč. Bosáková. 

11. 2. 2021                                                                                                                                   

Téma : Online  vyučovanie.  Práca v priestore Teams-u.                                                        

Odovzdávanie  skúseností po  dištančnom vzdelávaní. 

28. 6. 2021                                                                                                                               

Uznesenie: Vedúca MZ  pripraví hodnotenie dištančného vzdelávania za školský rok 

2019/2020.                                                                                                                                   

Počas celého školského roka členovia MZ flexibilne reagovali na  zmeny vo výchovno-

vzdelávacom procese,  riešili aktuálne témy a odovzdávali si skúsenosti pri práci 

s platformami Edupage a Teams.   

                                PK  - humanitné predmety  

14. 09. 202                                                                                                                         

Návrhy, prerokovanie, prijatie plánu práce na školský rok 2020/2021. 

01. 12. 2020                                                                                                                      

Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov uplynulého štvrťroka, zhodnotenie súťaží, ktoré 

prebehli, výmena informácii ohľadom nastupujúceho dištančného vyučovania. 

08. 06. 2021                                                                                                                                          

Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov školského roka, zhodnotenie, výmena skúseností 

a postrehov spojených s dištančným vyučovaním, analýza kladov a záporov. 

Dňa 03. 12. 2021 sa konalo online zasadnutie sekcie pre SJL spojené s výmenou skúseností 

aktuálne prebiehajúceho dištančného vyučovania a príprava recitačnej súťaže. 

Dňa 22. 06. 2021 sa konalo špeciálne zasadnutie sekcie pre SJL, kde sa vyhodnotili 

výchovno-vyučovacie výsledky predmetu za uplynulý školský rok; analýza plnenia cieľov 

vyplývajúcich z Plánu práce PK. 
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                                        PK  - pre výchovné predmety 

12. 11. 2020 online 

Vyhodnotenie práce v prvom štvrťroku. Diskusia k doplneniu kabinetov. Organizácia súťaží 

počas dištančného vzdelávania – vyučujúci prediskutovali možnosti zapájania žiakov do 

súťaží a motivácie žiakov k činnosti počas dištančného vyučovania. 

15. 01. 2021 online 

Vyhodnotenie práce v prvom polroku. Príprava súťaží v 2. polroku. Vzájomná výmena 

skúseností. Príprava testov zdatnosti z TSV pre žiakov v 2. polroku. Príprava žiakov na 

talentové skúšky.                                                                                                                    

Úlohy  – učitelia HUV – nácvik určených piesní na sv. omšu, učitelia TSV urobia so žiakmi 

testy zdatnosti, učitelia VYV – pripravia a zrealizujú jarnú výzdobu školy.                          

Uznesenie  - vyučujúci sa uzniesli, že počas online vyučovania, budú žiakov motivovať, aby 

sa venovali činnostiam na rozvoj telesnej zdatnosti a vyhodnotia kondíciu žiakov po 

dištančnom vzdelávaní., aby sa zapájali do výtvarných súťaží, aby sa venovali počúvaniu 

hudby a podporovali spev a hru na hudobných nástrojoch. Taktiež učitelia TSV, VYV, HUV 

zrealizujú prípravu žiakov na talentové skúšky. 

13. 04. 2021 

Vzájomná výmena skúseností z dištančného vzdelávania. Príprava testov zdatnosti z TSV. 

Hľadanie nových spôsobov motivácie žiakov,  nových metód a foriem práce. 

 18. júna 2021 

Vyhodnotenie práce v školskom roku 2020/2021. Návrhy do nového školského roka. 

Vzájomná výmena skúseností.                                                                                          

Uznesenie – učitelia vyhodnotili dosiahnuté výsledky v školskom roku a prijali opatrenia 

a návrhy do ďalšieho školského roka. 

                                PK  - prírodovedné predmety 

14. 09.2020                                                                                                                       

Doplnenie, prerokovanie a schválenie plánu práce na školský rok 2020/2021. 

24.11.2020 online 

Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. štvrťrok. Výmena skúsenosti s využívaním 

rôznych platforiem počas dištančného vzdelávania, príprava súťaží – aj online. Aktivizujúce 

metódy. 

09.02.2021 online 

Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok. Príprava žiakov na testovanie. 

Diskusia k realizácií dištančného vzdelávania – výmena skúseností, zapájanie žiakov. 

Finančná gramotnosť. 
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22.06.2021 

Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za 2. polrok, prijatie opatrení a návrhov pre 

budúci školský rok. Vyhodnotenie súťaží, olympiád. Dotvorenie odborných učební 

s modernými učebnými pomôckami, aby sa dali plne využívať od budúceho školského roka. 

Environmentálna výchova. 

                                     PK  - človek a hodnoty 

Komisia pracovala kvôli pandémii v úspornom režime. Zasadala 2 krát na farskom úrade. 

Riešili sa tieto témy: uplatňovanie rôznych metód a foriem edukácie KNB, hodnotenie 

a klasifikácia, výber učebníc a PZ pre žiakov, návrhy na slávenie liturgie, aktivity zamerané 

na patrónov školy a jednotlivých tried, biblická olympiáda a iné duchovné súťaže a aktivity, 

vyučovanie KNB počas dištančného vzdelávania, návrhy a postrehy do budúceho školského 

roka. 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 255 

Počet tried: 14 

Podrobnejšie informácie: 

 

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

 Počet tried 2 1 2 2 2 1 1 1 2 14 

 Počet žiakov 23 25 28 38 31 29 23 29 29 255 

 z toho ŠVVP    3 3 8 6 6 4 3 33 

 z toho v ŠKD 10 13 8 3 1     35 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020:  28/14 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: 23/12 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 3/1 

Počet detí prijatých do prípravného ročníka špeciálnej ZŠ: 2/1 

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021 
 

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

Počet žiakov           28  28 

Počet žiakov, ktorí si podali prihlášku na strednú školu: 28 

Počet žiakov, ktorí boli prijatí na strednú školu: 28 



6 
 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ  9. ročník 

  
Gymnázium 

  

SPŠ 

 s maturitou 

Stredná 

zdrav. škola 

SOŠ 

s maturitou 

SOŠ 

bez maturity 
Spolu 

Prijatí 9 7 3 5 4 28 

%  32,1 25 10,7 17,9 14,3 100 

Klasifikácia tried 

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

I.A                        

I.B                        

II.A 1              1 1,04     

III.A 1,36            1 1 1,21     

III.B 1,08            1 1 1,46     

IV.A 1,24            1 1 1,29     

IV.B 1,35            1 1 1,6     

V.A 2 1,73 1,13   1,87    1 1 2,33     

V.B 1,81 1,81 1,25   2,13    1,63 1 1,94     

VI.A 2,04 1,96 1,85 2,3 2,04    1 1 2,33   1,41 

VII.A 1,68 1,64 1,41 2,09 1,23  1,5 1 1 2,27 1,29 1,05 

VIII.A 1,52 1,78 1,61 2,19 1,89  2,15 1 1 2,22 1,21 1 

IX.A 1,47 1,2 1,53 2,2 1,67  1,47   1 2 1 1 

IX.B 1,92 1,46 2 2,69 2,15  1,85   1 2,69 1,25 1 

 

 

 

Trieda PVC PDA PVO SJL   Spr.  THD TSV VLA VYV 

I.A         1         

I.B         1         

II.A     1 1,5 1       1 

III.A 1 1,14   1,5 1     1,29 1 

III.B 1 1   1,54 1     1,31 1 

IV.A 1 1,12   1,29 1,06     1,12 1 

IV.B 1 1,25   1,65 1     1,15 1 

V.A       2,13 1 1 1   1 

V.B       2,38 1 1,25 1   1 

VI.A       2,11 1 1,22 1   1 

VII.A       1,77 1 1 1   1 

VIII.A       2,04 1 1 1   1 

IX.A       2,07 1 1 1   1 

IX.B       2,69 1 1 1   1 
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Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I.A 12 12 0 0 

I.B 11 11 0 0 

II.A 24 24 0 1 

III.A 14 14 0 0 

III.B 13 13 0 0 

IV.A 17 17 0 0 

IV.B 21 21 0 0 

V.A 15 15 0 0 

V.B 16 16 0 0 

VI.A 29 29 0 0 

VII.A 23 23 0 0 

VIII.A 29 29 0 0 

IX.A 16 16 0 0 

IX.B 13 13 0 0 

 

Zamestnanci                            Pracovný pomer 

Údaje k 15.09.2020 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

pedag. prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 

TPP  19  5  18,78  4,12 

DPP  6  1  4,46  0,80 

Znížený 

úväzok 
 2  5  1  3,92 

ZPS  0  2  0  1,52 

Na dohodu  1  0  0,11  0 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

 Počet Nekvalifikovaných Kvalifikovaných Spolu 

 učiteľov  0  21 21 

 vychovávateľov  0  1,5 1,5 

 asistentov učiteľa  0  2,5 2,5 

 spolu  0  25 25 
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1 učiteľ si rozširuje kvalifikáciu o ďalší aprobačný predmet INF 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

1.A ANJ 1 

1.B ANJ 1 

3.A ANJ 3 

 INF 1 

3.B INF 1 

4.A INF 1 

4.B INF 1 

5.A SJL 5 

 GEG 2 

 INF 1 

5.B SJL 5 

 GEG 2 

 INF 1 

6.A GEG 1 

 INF 1 

 OBN 1 

 TSV 2 

7.A NEJ  2 

 GEG 1 

 INF 1 

 OBN 1 

 TSV 2 

 HUV 1 

8.A NEJ  2 

 GEG 1 

 INF 1 

 OBN 1 

9.A NEJ  2 

 GEG 1 

 OBN 1 

9.B NEJ  2 

 GEG 1 

 OBN 1 
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Celková odbornosť vyučovania na základnej škole v škol. roku 2020/2021 bola  

87,57 %. Čo predstavuje veľmi dobrú úroveň. 

                           Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Školský rok 2020/2021 bol opäť poznačený dlhodobým prerušením vyučovania z dôvodu 

pandémie COVID – 19 (najmä na 2. stupni ZŠ) a preto mnohé akcie, súťaže a olympiády boli 

zrušené, prípadne sa uskutočnili online alebo v obmedzenom režime. Žiaci mali menšiu 

možnosť prezentovať svoj talent a reprezentovať školu. Aj napriek tomu dosiahli veľmi dobré 

výsledky v týchto súťažiach: 

Pytagoriáda okresné kolo: 1. miesto, 4. miesto, 8. miesto, 9. miesto 

Matematická olympiáda okresné kolo: 2. miesto 

Olympiáda z anglického jazyka okresné kolo: 3. miesto, 4. miesto 

  Celoslovenská chemická súťaž „Skús pokus 4“ (skupina) umiestnenie v prvej desiatke 

Celoslovenská internetová súťaž iBobor: 3 žiaci získali plný počet bodov 

Výtvarná súťaž Rozprávkové nebo, ktorú vyhlásila krajská hvezdáreň: 1. miesto - súčasťou 

výhry bolo podujatie pre celú triedu: Kúzelná astronómia 

Európsky kvíz o peniazoch celonárodné kolo: 25. miesto 

Dramatizácia v anglickom jazyku:1. miesto  na krajskom finále súťaže Jazykový kvet 

                                                    4. miesto na celoslovenskom finále súťaže Jazykový kvet 

Okresné kolo vyhodnotenia Wocabie: 2. miesto (trieda) 

 

                    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  neuskutočnili z dôvodu pandémie.  Rovnako boli 

veľmi obmedzené aj duchovné obnovy pre učiteľov. 

       Vzhľadom k tomu, že neboli povolené žiadne hromadné školské akcie, neuskutočnili sa 

ani duchovné obnovy pre žiakov jednotlivých tried. Rovnako boli obmedzené školské sv. 

omše, ktoré sa konali v obmedzenom režime, keď to dovolila epidemiologická situácia. Žiaci 

mali možnosť elektronicky sa pripojiť  na spoločné prežívanie svätej omše pre spoločenstvá 

katolíckych škôl a školských zariadení. 
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       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. Počas prerušenia vyučovania a prechodu 

na dištančné vzdelávanie sa KNB vyučovalo v menšom rozsahu. 

      Tradičné akcie  ako návšteva pútnického miesta na Skalke, púť katolíckych škôl na 

Živčákovú, Farský deň, 24 hodín s Božím slovom, Koláčikom prispej núdznym, Stretnutie pri 

jasličkách,  žiacka a učiteľská Krížová cesta, Deň otvorených dverí spojený s oslavou 

patrónov školy sv. Andreja Svorada a Benedikta sa neuskutočnili opäť z dôvodu pandémie.  

      Počas celého októbra sa žiaci zapojili do súťaže „O najkrajší ruženec“.  Prejavili svoju 

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

v budove pre 1. stupeň. .  

       Škola sa zapojila 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. 

       Už tradične sme adventné obdobie začali posvätením adventných vencov,  ale tentokrát 

len pre žiakov 1. st.  

Advent v škole u tretiakov a štvrtákov 

         Inšpirovali sme sa farskou aktivitou Adventné semienka nádeje a umožnili sme žiakom 

v triedach ozdobiť adventný veniec, či vianočný stromček  dobrými skutkami.  Aktivít, 

z ktorých sa dalo vyberať, bolo naozaj veľa.  Žiaci si mohli všímať potreby druhých, 

rozveseliť  kamaráta, pohrať sa so súrodencom,  súkromne sa pomodliť, zúčastniť sa na sv. 

omši, pomôcť s domácimi  prácami. Mnohí žiaci   boli veľmi  aktívni a aj vďaka nim sme 

prežili príjemné adventné obdobie. 

 

Pôstna krabička pre Afriku 

       Je to už desať rokov odvtedy, čo sa prvýkrát Slovenská katolícka charita v čase pôstu 

pred Veľkou nocou obrátila na slovenských dobrodincov a poprosila o podporu pre deti v 

chudobných krajinách Afriky. Aj žiaci našej školy z prvého stupňa sa zapojili do tejto 

iniciatívy. Zriekli sa peňazí za sladkosti, aby mohli podporiť deti v Ugande a Rwande, aby aj 

oni mohli byť vzdelávané v škôlkach a školách. Výťažok zo zbierky sme poslali na účet 

Slovenskej katolíckej charity. 

                                      
                                             Ďalšie aktivity 

Výtvarná súťaž „Rozprávkové nebo“  

         Žiaci z 1. stupňa sa zapojili do výtvarnej súťaže „Rozprávkové nebo“ organizovanej 

Kysuckou hvezdárňou. Získali 1. miesto a pre triedu zábavno – vzdelávacie 

podujatie „Kúzelná astronómia“ v mobilnom planetáriu a prednášku s pokusmi v 

triede „Zábavná optika“. 

Výchovný koncert 

       Dňa 16. 6. 2021 absolvovali naši žiaci pútavé multimediálne hudobné predstavenia, ktoré 

zabezpečila umelecká agentúra LETart production. Boris Letrich, spevák zo skupiny AYA, 

https://zsuskalite.edupage.org/news/#565
https://zsuskalite.edupage.org/news/#564
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spolu so svojimi kolegami v predstavení TRENDSETTER zaujímavým a pútavým spôsobom 

umožnili žiakom 2.stupňa spoznať svet médií, internetu, šikany a kyberšikany a ich vplyv na 

psychiku človeka. V ďalšom predstavení HRAVO-ZDRAVO motivovali  a ukázali žiakom 1. 

stupňa koľko energie môže človek získať pohybom a zdravou stravou. 

 

 

Radostná škola s Danielom Hevierom 

 

       Žiaci 1. A triedy  sa zapojili do projektu Radostná škola s Danielom Hevierom. Cieľom 

projektu bolo zachytiť u detí zvedavosť a sociálne väzby. 

Od septembra sa snažili riešiť úlohy plynúce zo stretnutí učiteľov z celého Slovenska 

s autorom projektu. Témy boli rôznorodé, často sa dotýkali bežných vecí nachádzajúcich sa 

okolo detí. Popri tom sa oboznámili s dielami Daniela Heviera. Za najzaujímavejšiu prváci 

považovali aktivitu s fotografiami z detstva svojich rodičov a prarodičov. Pozorovali 

podobnosti spolužiakov s rodičmi a starými rodičmi. 

Práca na projekte žiakov zaujala, učila ich vyhľadávať a triediť nové poznatky, dávala priestor 

ich fantázii, budovala schopnosť prezentácie.  

 

                                                                               

Mikuláš 

 

       Aj tento školský rok sme v našej škole privítali sv. Mikuláša. Žiaci i zamestnanci školy sa 

veľmi potešili, pretože každého z nich spolu s anjelmi obdaril darčekom. Deti sa dozvedeli 

nové zaujímavosti zo života tohto svätca, ktorý je i v dnešnej dobe veľmi obľúbený a známy 

svojou štedrosťou.  

 

Láska v krabici 

 

       Pod týmto názvom sa skrývala benefičná vianočná zbierka v  našej obci. Aj  žiaci 

2.A a 3.A chceli vyčariť úsmev na tvári seniorov alebo rovesníkom zo sociálne odkázaných 

rodín.  Darčekovú škatuľu sme naplnili sladkým, slaným, hrejivým, voňavým... Osobne sme 

odovzdali tento darček p. starostovi, ktorý ho daroval do tých správnych rúk. 

Rovnako sme odovzdali aj dva balíčky charite, ktorá pomáha sociálne slabším rodinám v 

obci. Veríme, že toto naše malé, ale od srdca pripravené gesto ich potešilo. 

 

Skús pokus 4 

 

        Chémia môže byť aj zábavná. Žiaci našej školy sa opakovane úspešne zapájajú do 

chemických súťaží. Dokázali to aj naše deviatačky, ktoré sa zapojili do chemickej súťaže 

„Skús pokus 4“ a dostali sa medzi 10 najlepších na Slovensku.   

 

Priateľstvo prekonáva hranice 

       Žiaci 7.A sa zapojili v rámci nemeckého jazyka do výtvarnej súťaže, ktorá bola 

zrealizovaná pre žiakov českých, slovenských a nemeckých cirkevných škôl. Cieľom bolo 

poukázať na hodnotu skutočného priateľstva, a to nie len počas pandémie, ale aj 

v „normálnych“ obdobiach. Priateľstvo možno charakterizovať ako najlepší spôsob 

prekonávania vzdialeností a prekonania hraníc. Práce 2 žiačok školy získali ocenenie. 
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Záchrana osôb z vodnej hladiny 

       Práce žiakov 5. a 7. ročníkov boli osobitne ocenené  vo výtvarnej súťaži, ktorú 

realizovala organizácia Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR Čadca a Okresné riaditeľstvo 

Hasičského a záchranného zboru Čadca. Žiakom ocenenie v škole predali zástupcovia DHZ 

Skalité a starosta obce Skalité.  

 

Telesná zdatnosť žiakov 

        V spolupráci so Slovenským  olympijským a športovým výborom sme sa zapojili do 

zisťovania telesnej zdatnosti žiakov nasej školy na celoslovenskej úrovni. Testovania sa 

zúčastnili  všetky triedy 5. - 9. roč. Diplomovo vyhodnocovaný a súťažne riešený bol len  6. 

ročník. Testovanie prebehlo z určitého testovacieho zásobníka Eurofitu 19.Testovalo sa v 6 

atletických  disciplínach: Člnkový beh, výdrž v zhybe, vytrvalostný člnkový beh, ľah - sed, 

skok do diaľky z miesta, hod medicinbalom vzad. Každý žiak na základe jeho veku, výšky a 

váhy bol klasifikovaný a následne bol analyzovaný jeho výkon na základe komparatívnej 

metódy na celoslovenskej úrovni. 

 

Wocabee 

 

        V minulom školskom roku sme začali na našej škole pri výučbe cudzích jazykov 

používať aplikáciu Wocabee. Aplikácia využíva tzv. umelú inteligenciu a prispôsobuje sa 

individuálnym potrebám každého žiaka. Učenie s aplikáciou je zábavnejšie a hlavne 

efektívnejšie. V novembri sa uskutočnil Jesenný Wocabee šampionát, na ktorom si mali 

možnosť zmerať svoju usilovnosť žiaci a triedy všetkých zapojených škôl na Slovensku 

i v Čechách. Najväčšiu bojovnosť, spolupatričnosť a usilovnosť preukázala trieda 9.A, ktorá 

skončila v okresnom kole na 2. mieste. 

 

Európsky kvíz o peniazoch 

 

       Naša škola využila príležitosť a počas „Global Money Week 2021“  sme sa zapojili do 

medzinárodného kvízu finančnej gramotnosti. Európsky kvíz o peniazoch je medzinárodná 

aktivita zameraná na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15 ročných žiakov a študentov. 

Žiaci si touto formou overili svoje znalosti z rôznych oblastí napr. z finančnej gramotnosti, 

digitálnej bezpečnosti, matematiky.  

Národne kolo Európskeho kvízu o peniazoch EMQ 2021 sa konalo 25. marca 2021 online 

formou. Zapojených bolo vyše 900 žiakov a študentov Z Európy. Našu školu reprezentovali 

žiaci z 8.A triedy. Pri riešení kvízu preukázali veľmi pekné znalosti z finančnej gramotnosti 

a v silnej konkurencii jeden žiak získal 25. miesto.  

  

Skvalitňovanie čitateľskej gramotnosti 

 

       V druhom polroku školského roka počas prezenčného vyučovania mali žiaci  1. stupňa 

možnosť zapojiť sa do diagnostického nácviku čítania so špeciálnou pedagogičkou.  
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Čitateľský oriešok  

  

       Všetci žiaci  4.A a 4.B sa zapojili do súťaže Čitateľský oriešok 7. Súťaž pozostávala z 2 

častí: 

a) čítanie a porozumenie ( žiaci čítali 2 texty a riešili rôzne úlohy) 

b) kreativita a fantázia ( žiaci výtvarne stvárnili dej príbehov do jednej práce) 

Deň Zeme  

        Vzhľadom k pandemickej situácií COVID-19 sa do aktivity Deň Zeme zapojili len žiaci 

1. stupňa. Najprv sa prostredníctvom rôznych aktivít bližšie zoznámili s problematikou 

životného prostredia a potom prakticky zbieraním a triedením odpadu prispeli k uprataniu 

ústredia obce. 

 

Prednes poézie a prózy 

  

       Nádejní recitátori – zástupcovia zo všetkých ročníkov sa zúčastnili školského kola súťaže 

v prednese poézie a prózy. 

 

Školské kolo olympiády z ANJ 

       Cudzie jazyky sú neodmysliteľnou súčasťou vzdelávacieho systému na našich školách. 

Poskytujú žiakom vedomosti, ktoré im umožnia rozširovať svoje obzory a vedomostne rásť aj 

v budúcnosti pri ďalšom štúdiu, či v práci. Jedným z dominantných cudzích jazykov je 

angličtina. 

Každý rok sa na našej škole organizuje aj školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Jeho 

úlohou je preveriť vedomosti žiakov z tohto jazyka. Olympiáda v anglickom jazyku je súťaž 

pre talentovaných žiakov, ktorej úlohou je testovať zručnosti a jazykové schopnosti žiakov 

nad rámec učebných osnov. Súťaže sa zúčastnilo 20 žiakov našej školy, ktorí súťažili v dvoch 

kategóriách: v kategórii 1A žiaci 5. – 7. ročníka a v kategórii 1B súťažili žiaci 8. a 9. ročníka. 

Víťazi úspešne reprezentovali školu na okresnom kole získali 3. a 4. miesto. 

 

iBobor 

 

       Informatická súťaž iBobor sa stala tradičnou súčasťou našej školy pre všetkých našich 

žiakov. Inak tomu nebolo ani tento rok v novembri. Pridali sme sa tak k ďalším školám z 53 

krajín sveta. Žiaci 2. – 4. ročníka súťažili priamo v škole. 27 úspešných riešiteľov získalo 

diplom. Žiaci 5. – 9. ročníka súťažili kvôli pandemickým opatreniam distančnou dobrovoľnou 

formou z domu, kde z celkového možného počtu 141 žiakov sa zapojilo 108 aktívnych žiakov 

a z nich bolo 22 úspešných riešiteľov.  

 

Súťaž o najkrajší ruženec 

 

       Aj tento školský rok sa uskutočnila na našej škole Súťaž o najkrajší sv. ruženec. 

Zúčastnilo sa jej 30 žiakov. Vzhľadom na kvalitu vyrobených ružencov sme udelili 

osem prvých  a osem druhých miest. Ostatní žiaci sa umiestnili na peknom treťom mieste.  
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Plavecký výcvik                                                                                                                                             

Plavecký výcvik žiakov 4. ročníka sa uskutočnil v dňoch 21. -25. 6. 

                                               Projekty 

Ukončili sme projekt na vybavenie odborných učební pod názvom: Zlepšenie 

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

Implementáciou daného projektu sa značne zlepšilo materiálno technické vybavenie školy. 

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

chemickú, jazykovú, IKT triedu na 1.st., dielňu, knižnicu) s množstvom moderných učebných 

pomôcok. 

           V novembri sme ukončili projekt z operačného programu Ľudské zdroje. Zvýšenie 

inklúzie a zlepšenia študijných výsledkov žiakov ZŠ sv. Andreja Svorada a Benedikta 

v Skalitom.  V rámci tohto projektu sme mali zamestnaného 1 asistenta učiteľa, ktorý sa 

venoval integrovaným žiakom. 

V nadväznosti na tento projekt sme od decembra začali implementovať projekt  

z operačného programu Ľudské zdroje Pomáhajúce profesie II. V rámci tohto projektu sme 

mali  zamestnaných 3 asistentov učiteľa a 1 špeciálneho pedagóga, čím vznikol širší priestor 

venovať sa deťom so ŠVVP. 

Realizovali sme aj medzinárodný školský  projekt „BE MY GUIDE“ –  Buď mojim 

sprievodcom. Projekt je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus +. 

Obdobie realizácie: september 2020 – júl 2022 /vzhľadom k pandémií predĺžený o rok 

Krajiny zapojené do projektu: 

Slovensko,  Bulharsko, Grécko, Turecko, Litva, Portugalsko 

Cieľ: Spoznávanie kultúrneho dedičstva partnerských krajín 

Aktivity: workshopy MEDIÁ A KOMUNIKÁCIA, TWINSPACE aktivity, hosťovanie žiakov 

partnerských škôl, návštevy partnerských škôl v trvaní 7 dní. 

Produkty: prezentácie, on-line brožúry, cestovateľské žurnály, fotoalbumy, TWINSPACE 

kolekcie, kniha Európske dedičstvo 

Návštevy partnerských škôl sa z dôvodu pandémie COVID-19 v  školskom roku 2020-2021 

neuskutočnili. 

 

V rámci podpory vytvárania zdravých stravovacích návykov bola škola zapojená do projektov 

Školské mlieko a Školské ovocie. 

V školskom roku 2020/2021 boli vypracované tieto projekty:                                                           

projekt Modernejšia škola - zameraný na vytváranie oddychových zón pre žiakov. Projekt 

nebol schválený.  

                            Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 21.05.2019 – 23.05.2019 
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V školskom. roku 2020/2021  na našej  škole  inšpekcia nebola. Bola nahlásená tematická 

inšpekcia  na kontrolu dištančného vzdelávania, ale z dôvodu sprísnenia epidemiologických 

pravidiel, bola zrušená. 

                          Materiálno-technické podmienky 

         Škola má od obecného úradu v Skalitom, prostredníctvom nášho zriaďovateľa 

Rímskokatolíckej cirkvi Žilinskej diecézy, prenajaté dve školské budovy. Budovy obidvoch 

škôl sú pomerne staré a preto si vyžadujú neustálu rekonštrukciu a zvýšené náklady na 

údržbu. 

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

v elokovanom pracovisku v budove č. 600. 

Nachádza sa v nej 7 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, 

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. 

V tzv. novej škole  sa učia žiaci 2. stupňa. Nachádza sa tu 7 kmeňových tried, tzv. malá 

telocvičňa (trieda), jazykové laboratórium, počítačová trieda, čiastočne zariadená fyzikálno-

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

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

pre žiakov a zamestnancov.  Všetky triedy na 2. stupni sú vybavené interaktívnymi tabuľami, 

nádobami na separovaný zber odpadu. Vestibul je reprezentatívne  zariadený.  Po dokončení 

výstavby športovej haly plánujeme esteticky dotvoriť aj chodbu na prízemí.                   

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. 

      Boli sme úspešní pri schválenie žiadosti o havárie. Zrekonštruovali sme podlahy  v 2 

učebniach, zrealizovali izoláciu  múrov na prízemí a rekonštrukciu podlahy v tzv. malej 

telocvični, ktorá bude  slúžiť ako knižnica. Vymaľovali sme niektoré triedy. 

Dokončili sme projekt na vybavenie odborných učební pod názvom: Zlepšenie kľúčových 
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kompetencií žiakov sv. Andreja Svorada a Benedikta v Skalitom. V rámci tohto projektu sa 

dobudovalo 6 odborných učební: fyzikálna, biologicko-chemická, jazyková, informatická  

a dielňa v budove 1-4.ročníka, knižnica. Dokončenie tohto projektu podstatne vylepšilo 

materiálno-technické vybavenie školy a vytvára predpoklady na vytvorenie predmetových 

tried, ktoré skvalitnia vyučovací proces. Zatiaľ to obmedzuje epidemiologická situácia. 

       Po vyše 50 –tich rokoch sa podarilo uskutočniť realizáciu výstavby telocvične. Je to 

obecná športová hala, ktorú škola bude využívať od  školského roku 2021/2022. Výstavba 

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

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

      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, esteticky dotvoriť  chodbu na prízemí, ktorá doposiaľ slúžila ako 

telocvičňa. Zabezpečenie priestoru a stojanov na parkovanie bicyklov. 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

Normatívne finančné prostriedky: 621 820 €  

Nenormatívne finančné prostriedky: Kurz pohybových aktivít v prírode 3 900 € 

                                                            Deti so SZP: 750 € 

                                                            Učebnice: 5 357,22 € 

                                                            Asistent učiteľa:  21 702 € 

                                                            Havárie: 19 277 € 

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 školské ovocie: 174,25 €  

Dary na spolufinancovanie projektov: 2 500 €  
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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.    

       Škola sa  snaží byť nielen miestom, kde žiaci  prežijú časť pracovného dňa, ale chce byť 

aj priestorom, v ktorom sa budú cítiť dobre, slobodne, tvorivo, aby to bolo miesto ich rozvoja 

a rastu. Miestom, kde môžu hlbšie rozvíjať svoje talenty v rôznych súťažiach, olympiádach, 

aktivitách a zároveň rozvíjať svojho ducha.  

       Vzhľadom k pandémii COVID-19 v školskom roku 2020/2021 nebolo možné 

organizovať viaceré aktivity. Žiaci dlhšie obdobie nechodili do školy – žiaci 2. stupňa väčšiu 

časť roka. Bolo nevyhnutné  vo zvýšenej miere sa sústrediť  na zvládnutie dištančného 

vzdelávania. Boli sme však  už skúsenejší, pripravenejší – aj žiaci aj učitelia. Pomohli sme 

rodinám, ktoré potrebovali zabezpečiť techniku pre viacero detí, aby každé dieťa malo vlastné 

zariadenie na online hodiny. Všetci žiaci mali možnosť pripojiť sa na internet – aj keď 

technika občas zlyhala. Iba jedna žiačka takúto možnosť nemala (zakúpili sme jej dáta a keď 

to bolo možné, pripájala sa v škole). Naučili sme sa pracovať s ďalšími novými portálmi 

a efektívne ich  včleňovať do online hodín a ďalších foriem dištančného vzdelávania.                                                                  

Uvedomujeme si, že vyučovanie prostredníctvom elektronických systémov nedokáže 

plnohodnotne nahradiť bežné vyučovanie v škole, ale je určite najlepšie z možných 

dostupných spôsobov učenia sa v čase krízy, aj keď žiaci boli ochudobnení  o mnohé zážitky 

zo spoločného stretávania sa, osobného zdieľania.    

        Dištančné vzdelávanie dokonale dokázalo preveriť našu zodpovednosť a sebadisciplínu. 

Teší nás, že väčšina žiakov pristupovala k svojim povinnostiam s plnou vážnosťou, veľa sa 

naučili a po príchode do školy nemali problém pokračovať vo vzdelávaní v plnom rozsahu. 

Zaslúžia si veľkú, naozaj veľkú pochvalu.  Niektorí žiaci si túto svoju povinnosť neplnili 

uspokojivo, neboli aktívni, sústredení počas online hodín, zadania za nich  vypracovával 

niekto iný, odpisovali riešenia a potom mali problém po návrate do školy, lebo ich reálne 

vedomosti boli slabé. Želáme im a povzbudzujeme ich, aby v ďalšom školskom roku 

pristupovali k plneniu si svojich povinností zodpovednejšie. Lebo najväčší úžitok z toho budú 

mať oni sami, budú mať lepšie zvládnuté učivo, lepšie známky  a o to menej času budú 

potrebovať na doučovanie sa zameškaného učiva. Bez vynaloženého úsilia je cesta k dobrým 

výsledkom nenaplnená. 



18 
 

           Mali sme aj skupinu žiakov, ktorí sa snažili plniť si školské povinnosti najlepšie ako 

vedeli, ale vzhľadom k svojim možnostiam nedokázali všetko zvládnuť cez online priestor. 

Oceňujeme ich snahu. 

          Poďakovanie patrí  našim prváčikom, ktorí aj s pomocou rodičov zvládli  náročný rok 

a naučili sa čítať, písať, počítať tak, ako sa patrí. Dobre sa darilo aj našim deviatakom, ktorí aj 

v tomto náročnom období úspešne zvládli skúšky na stredné školy. Škola vytvorila dobré 

podmienky na prípravu žiakov na ďalšie štúdium, aj pre bežný život. Svedčí o tom i pomerne 

veľká úspešnosť prijatia žiakov na gymnázia a iné školy aj po dištančnom vzdelávaní. Až 9 

žiakov  pokračuje v štúdiu na gymnáziách v Čadci a v Žiline v bilingválnom i všeobecnom 

odbore.  

Ďakujeme  učiteľom, ktorí venovali veľa času  príprave online hodín, hľadali spôsoby ako čo 

najefektívnejšie učiť a veľa času venovali spätnej väzbe pre žiakov.                                        

Ďakujeme aj rodičom - najmä mladších žiakov a žiakov, ktorí majú problém s učením, ktorí aj 

napriek svojej zaneprázdnenosti, vytvorili svojim deťom primerané podmienky, kontrolovali 

ich a vhodným spôsobom im pomáhali  pri vzdelávaní.  

        Počas dištančného vzdelávania, v období, keď to bolo možné, sme poskytovali žiakom, 

ktorí to potrebovali, možnosť prezenčne sa vzdelávať v škole v malých skupinách 5+1.  

Venovali sa im asistentky, špeciálna pedagogička aj niektorí vyučujúci. Rovnakú 

starostlivosť sme poskytovali po návrate žiakov do školy  žiakom, ktorí mali problém so 

zvládnutím učiva - počas vyučovania, ale aj na doučovaní v  poobedných hodinách. 

         Pre rodičov, ktorí  už boli  vyčerpaní „covidovými“ prerušeniami vyučovania a 

potrebovali počas prázdnin zabezpečiť pre svoje deti zmysluplný program, sme  ponúkli 

žiakom 1. stupňa v čase od 1.7.do 16.7. od 7.30 hod. do 16.00 hod. aktivitu Prázdninové 

dobrodružstvo (hry, súťaže, relax, kúpanie, exkurziu, zaujímavé čítanie, pobyt v prírode ...).  

Nezabudli sme ani  na starších žiakov. Ponúkli sme  aktivitu Múdrejší, aktívnejší, 

sebavedomejší v ďalšom ročníku, kde mali možnosť žiaci  5. a 6. ročníka v čase prázdnin 

zaujímavo si docvičiť to, čo sa im nepodarilo uspokojivo zvládnuť počas dištančného 

vzdelávania. 

 

           Škola dosahuje veľmi dobré výsledky v tvorbe a realizácií  projektov. 

           Pedagogickí zamestnanci si pravidelne zvyšujú kompetencie vzdelávaním. V školskom 

roku 2020/21 bolo potrebné sústrediť sa najmä na vzdelávania  rozširujúce zručnosti 

s efektívnejším používaním techniky a rôznych portálov pri  dištančnom vzdelávaní.        

Jeden učiteľ si dopĺňal vzdelávanie o ďalší aprobačný predmet INF. 

            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.  

          Separujeme odpad. 

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

umeleckej školy, Centra voľného času, ktoré môžu žiaci našej školy aktívne využívať. 
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Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 

        Pandémia COVID-19 nás prinútila, aby sme zvýšenú pozornosť venovali najmä kvalite 

dištančného vzdelávania. Dávala menší priestor na zavádzanie inovatívnych metód, ktoré sme 

plánovali. Presúvame ich do ďalšieho roka.  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“ 

         Plánujeme postupne zaviesť do výchovno-vzdelávacieho procesu vysokoefektívne 

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

Opakujúce sa prerušovanie prezenčného vyučovania stále spomaľuje proces zavádzania 

prvkov takéhoto učenia do edukácie. Vysokoefektívne 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 je zriadenie novej 

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

        Dôležitou úlohou na ďalší školský rok určite bude dovysvetľovať, docvičiť, utvrdiť 

základné učivo, ktoré sa počas dištančného vzdelávania dostatočne neprebralo. Žiakom so 

ŠVVP budú pomáhať aj asistentky učiteľa a špeciálna pedagogička, ktorá bude mať s 

integrovanými žiakmi korekčné hodiny. 

      V oblasti edukácie sa naďalej chceme vylepšiť v dosahovaní lepších výsledkov 

Testovania 9. Zvyšovať motiváciu žiakov (vnútorná motivácia, hodnotová formácia, klíma 

v triede, formovať tzv „mäkké zručnosti“, vysokoefektívne učenie). Umožniť žiakom 

viaczmyslové vnímanie (sú vytvorené dobré podmienky odborných učební a moderných 

učebných pomôcok). Využívať aktivity na rozvoj vyšších myšlienkových operácií v zmysle 
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Bloomovej taxanómie. Aktívne sa zapájať do olympiád a rôznych súťaží a aktivít. Robiť 

dôslednú analýzu výchovno - vyučovacích výsledkov na predmetových komisiách a prijímať 

opatrenia na zlepšenie. 

                                         Dištančné vzdelávanie 

Informácia o termínoch dištančného vzdelávania na 1. stupni ZŠ: 

Triedy Dištančné vzdelávanie 

1. A  11. 1. – 5. 2.  15. 3. – 9. 4.  

1. B  11. 1. – 5. 2.  15. 3. – 9. 4.  

2. A  11. 1. – 5. 2.  15. 3. – 9. 4. 14. 5. – 27. 5. 

3. A  11. 1. – 5. 2.   

3. B 3. 11. – 5. 11.  11. 1. – 5. 2.  15. 3. – 9. 4. 12. 5.- 25. 5. 

4. A 3. 11. – 5. 11. 11. 1. – 5. 2.  15. 3. – 9. 4.  

4. B  11. 1. – 5. 2.  15. 3. – 9. 4.  

 V uvedenom termíne sa časť žiakov vyučovala prezenčne a časť žiakov dištančne. 

 

Informácia o termínoch dištančného vzdelávania na 2. stupni ZŠ: 

Termíny:  od 26.10. prešiel na dištančné vzdelávanie celý 2. stupeň 

                 od 19.4.  sa začal prezenčne vyučovať 8. a 9. ročník do konca školského roka 

              od 3.5. sa začal prezenčne vyučovať 5.  – 7. ročník do konca školského  roka 

Celkové hodnotenie žiakov a klasifikácia v 2. polroku škol. roka 2020/2021 

 

        Na základe usmernenia k priebežnému a celkovému hodnoteniu žiakov ZŠ v školskom 

roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s 

ochorením COVID-19 pedagogická rada rozhodla o nasledovnom celkovom hodnotení žiakov 

v 2. polroku škol. roka 2020/2021: 

 

 V prvom ročníku: SJL, MAT, PRV slovným hodnotením 

                               ANJ - absolvoval 

                               HUV - absolvoval  

                               VYV - absolvoval  

                               TSV - absolvoval  

V 2 -4. ročníku: všetky predmety sa budú hodnotiť klasifikáciou - známkou, okrem HUV a 

TSV          

                                HUV - absolvoval  
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                                TSV – absolvoval                       

V 5-9. ročníku : všetky predmety sa budú hodnotiť klasifikáciou - známkou, okrem HUV  

                                HUV – absolvoval   

         Učitelia pri hodnotení budú zohľadňovať odporúčania zverejnené v dokumente: 

Metodické odporúčania k záverečnému hodnoteniu na základných a stredných školách v 

školskom roku 2020/2021 vydané Štátnym pedagogickým ústavom. 

Voľnočasové  aktivity  

 ŠKD   V školskom roku 2020/2021 boli v prevádzke 2 oddelenia ŠKD. 

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

učitelia našej školy. Epidemiologické opatrenia však obmedzili činnosť CVČ takmer celý 

školský rok.                                                                                                                             

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

školy, ktorí majú prenajaté priestory školy. Ale rovnako aj činnosť týchto škôl bola 

obmedzená  pandémiou COVID-19.  

Záver 

Vypracoval: Mgr. Špilová Edita, Mgr. Peter Najdek 

V Skalitom, 12. októbra 2021 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 12.10.2021 

                                            

                                                                                            ..................................................  

                                                                                                       Mgr. Edita Špilová  

                                                                                                         riaditeľka školy 

 

Stanovisko zriaďovateľa:  
Rímskokatolícka cirkev, Žilinská diecéza, Diecézny školský úrad    súhlasí  / nesúhlasí 

so Správou o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok  

2020/2021  

 

V Žiline dňa: 28.10.2021           

 

                                                                                              ..................................................  

                                                                                                     Mgr. Ľuboš Bytčánek  

                                                                                                      riaditeľ DŠÚ v Žiline 


