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 Z á k l a d n á   š k o l a ,   018 16 Domaniža 103 

Správa 

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

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. § 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy    Z á k l a d n á š k o l a , D o m a n i ž a 103 

Adresa školy    018 16 Domaniža 103 

Telefón    +421 x 042/4394541 

E-mail    zs@zsdomaniza.edu.sk 

www stránka školy    zsdomaniza.edupage.org 

Zriaďovateľ    Obec Domaniža 

Telefón 042/43 94548, 042/4260356 

e-mail obec@domaniza.sk 

www stránka obce www.domaniza.sk 

 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón 
Služ. 
mobil 

e-mail 

Riaditeľka Mgr. Naďa Kováčiková 042/4394541 0911439454 zs@zsdomaniuza.edu.sk 

ZRŠ 
Mgr. Gabriela 
Špániková 

042/4394541     

 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda    Mgr. Iveta Slížová   

pedagogickí zamestnanci    Mgr. Miroslav Brveník   

ostatní zamestnanci    Alena Augustínová   

      



2 
 

zástupcovia rodičov    Ing. Barbora Jung   

     Petra Kardošová   

     Blanka Kardošová   

      

zástupca zriaďovateľa    Ing. Marián Augustín   

     Ing. Ľubica Kopecká   

     Miroslav Kvaššay   

Združenie rodičov školy:  

Predseda: Ing. Barbora Jung, Ekonómka: Bc. Monika Stálová 

Členovia: rodičia – 2 zástupcovia z každej triedy 

Pedagogická rada: členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy 

Metodické orgány a poverenie funkciami   šk.r. 2019/2020 

 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

Metodické združenie 
Mgr. Janka 
Jaššová 

predmety primárneho 
vzdelávania 

 12 členov 

PK spoločenskovedné 
predmety 

Mgr. Viera 
Paholíková 

spoločenskovedné predmety   9 členov 

PK prírodovedné 
predmety 

Mgr. Miroslav 
Brveník 

prírodovedné predmety   6 členov 

Výchovná poradkyňa Mgr. Daniela Kovačovičová 

Koordinátor VMR Mgr. Zuzana Dižová 

Koordinátor environmentálnej výchovy Mgr. Daniela Kovačovičová 

Koordinátor prevencie Mgr. Iveta Slížová 

 
 

Školský klub detí:  Počet oddelení: 3  Počet detí: 63 

Oddelenie Vychovávateľka Počet detí 

Oddelenie č. 1 Mgr. Iveta Slížová 13 

Oddelenie č. 2 Mgr. Jana Betinská 25 

Oddelenie č. 3 Mgr. Renáta Sádecká 

 

SPOLU  

25 

 

63 
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Analýza práce metodického združenia 

Metodické združenie má 12 členov. Počas školského roka sa uskutočnili 3 zasadnutia MZ.  

 Na začiatku školského roku si členovia stanovili hlavné ciele MZ,  vypracovali Plán 

práce MZ pre šk. rok 2019/2020, odsúhlasili hodnotenie a klasifikáciu predmetov v 1. – 4. 

ročníku.  

 V prvom polroku školského roku pracovalo MZ podľa schváleného plánu činnosti. 

Činnosť v druhom polroku bola ovplyvnená prerušením vyučovania od 13.3.2020. 

Neuskutočnilo sa jedno zasadnutie MZ a viaceré plánované aktivity. Nerealizovalo sa 

testovanie žiakov 4. ročníka KOMPARO, žiaci nenapísali predpísané diktáty a výstupné práce. 

Z toho dôvodu sa členovia MZ nevenovali rozboru výsledkov písomných prác, diktátov 

a testovaní.  

 V metodickej oblasti sa Mgr. Jaššová venovala metódam aktívneho vyučovania a práci 

v skupinách. Mgr. Paholík oboznámil prítomných s poznatkami, ktoré získal na školení 

Hejného metóda vyučovania matematiky. 

 Mgr. Slížová sa zúčastnila triednej schôdze ZRŠ v MŠ rodičov predškolákov, na ktorej 

sa venovala kritériám a príprave detí na zápis a nástup do 1. ročníka. Plánovaný Deň otvorených 

dverí pre deti z MŠ a ich rodičov sa neuskutočnil. Zápis detí do prvého ročníka prebehol 

elektronicky. 

 V 1. polroku žiaci 1. a 2. ročníka navštívili divadelné predstavenie Filemon alebo 

OzlomKŔŔK domov v Bábkovom divadle v Žiline. Žiaci 3. a 4. ročníka sa  zúčastnili exkurzie 

do hvezdárne v Hlohovci a atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach. 

 Dňa 13.3.2020 bolo prerušené vyučovanie z dôvodu pandémie COVID-19. Vyučovanie 

pokračovalo dištančným spôsobom až do 31.5. 2020. Žiaci sa online vzdelávali v predmetoch 

slovenský jazyk, matematika, anglický jazyk, prvouka, prírodoveda, vlastiveda. Vzdelávanie 

bolo prerušené v predmetoch etická výchova, náboženská výchova, etika, hudobná výchova, 

výtvarná výchova, telesná výchova, pracovné vyučovanie a informatika.  Bol vypracovaný 

rozvrh online vyučovania pre všetky ročníky, ktorý bol zverejnený na webovej stránke školy. 

Súčasne na stránke školy boli pravidelne zverejňované zadania a úlohy pre žiakov. Postupne 

jednotliví vyučujúci kombinovali online vyučovanie v prostredí ZOOM s komunikáciou 

s rodičmi a žiakmi prostredníctvom mailov, Messengera a  prostredia Teams, prípadne 

telefonicky. Realizovalo sa vyučovanie celých tried, ale i menších skupín, prípadne 

individuálne vyučovanie a konzultácie. Počas dištančného vzdelávania bolo upravené aj 

hodnotenie žiakov. V priebehu vzdelávania ako podklady pre priebežné hodnotenie žiaci 

posielali vyučujúcim vypracované cvičenia, pracovné listy alebo robili rôzne projekty. 

 Po otvorení škôl od 1.6.2020 pokračovali žiaci 1. – 4. ročníka vo vyučovaní v škole za 

dodržania všetkých predpísaných hygienických opatrení. Bola upravená organizácia 

vyučovania tak, aby sa žiaci nestretávali. Rozvrh vyučovacích hodín v triedach bol upravený. 

Vyučovanie bolo zamerané na socializáciu žiakov, zopakovanie a precvičenie učiva zábavnou 

formou. 

 Na poslednom zasadnutí bola venovaná pozornosť vyhodnoteniu práce MZ. Mgr. 

Jaššová vyhodnotila účasť a úspešnosť v súťažiach. Žiaci na 1. stupni sa pod vedením svojich 



4 
 

vyučujúcich zapojili spolu do 7 súťaží na rôznych úrovniach a školu reprezentovali na 1 

podujatí v obci. Viaceré súťaže sa neuskutočnili z dôvodu mimoriadnych opatrení.  Pri 

hodnotení práce a výsledkov žiakov vyučujúci ocenili pomoc a pozitívne pôsobenie asistenta 

učiteľa p. Renáty Sádeckej, ktorá pracovala so žiakmi so ŠVVP. 

 Členovia MZ sa počas školského roka zúčastňovali odborných seminárov, Mgr. 

Betinská navštevovala Rozširujúce štúdium, št. odbor: Predškolská a elementárna pedagogika, 

št. program: Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie, 1. ročník (Pedagogická fakulta Univerzity 

Komenského, Bratislava).  Všetci členovia sa počas dištančného vzdelávania vyškolili ako 

pracovať online  v prostredí ZOOM a v prostredí Teams v Office 365. Vďaka týmto školeniam 

mohli poskytnúť žiakom kvalitné dištančné vzdelávanie.  

 Vybavenie kabinetu 1. – 4. bolo doplnené ďalšími pomôckami, za čo patrí poďakovanie 

vedeniu školy. Úlohy vyplývajúce z plánu práce MZ do marca 2020 boli splnené.  

  Analýza práce PK spoločenskovedné predmety  
 

V predmetovej komisii pracovalo 9 členov a ich činnosť bola zameraná na tieto aktivity:  

             a) pedagogicko-metodická činnosť  

Vyučujúci vyučovali podľa UO, VŠ MŠ SR, iŠVP, ŠkVP a iŠkVP, používali rovnakú stupnicu 

hodnotenia, rovnaké značky korekcie chýb, ale v diktátoch pripísali i správne písmeno, aby sa 

žiaci lepšie orientovali v oprave. 

V ročníkoch nenapísali požadovaný počet diktátov a písomných prác s danými témami, 

nakoľko od marca bolo kvôli pandémii COVID- 19 sa zmenila forma vzdelávania na dištančné.  

b) profesijný rast  

V jeseni absolvovala pani uč. I. Špániková seminár z dejepisu na tému Holokaust. 

Učiteľky NBV sa zúčastňovali pravidelnej formácie v zmysle podmienok pre udelenie 

kánonickej misie katechétov. Ide o stretnutia katechétov patriacich do dekanátu Považská 

Bystrica. 

Mgr. Paholíková, sa zúčastnila seminára pre deti s poruchami sluchu, pretože má v triede 

žiačku, u ktorej sa potvrdila porucha sluchu. Školenie viedla špeciálna pedagogička PhDr. 

Urdáková, ktorá so  žiačkou pracuje. 

Mgr. Dižová absolvovala online webinár: Ako sa raz a navždy naučiť rozprávať v cudzom 

jazyku. 

Všetci členovia sa vyškolili ako pracovať online   v prostredí Teams, v Office 365, čo bolo pre 

prácu počas prerušenia vyučovania zásadné. 

  c) materiálno- technické vybavenie 

Vedenie školy sa dlhodobo stará, aby sme mali a zároveň využívali moderné učené pomôcky 

a každý rok pribudne niečo nové. Tento rok zakúpili nástenné mapy takmer na všetky predmety 

a tiež nové knihy do učiteľskej i žiackej knižnice.  

d) kontrolný a riadiaci proces 

Výchovno-vyučovací proces do 12.3.2020 prebiehal v súlade s UO, VzŠ, ŠVP, ŠkVP, iŠVP, 

iTVVP, Po tomto termíne sa všetci žiaci školy vzdelávali online v domácom prostredí. Žiakom, 

ktorí nemali doma príslušné elektronické zariadenia, škola zapožičala tablety.    

e) hodnotenie splnenia hlavných úloh 

Hlavné úlohy a ciele z Plánu práce školy sa do marca 2020 darilo plniť. 

Výsledky Kompara v deviatom ročníku na našej škole boli 60,66, teda o 1% slabšie ako 

celoslovenský priemer. Aj naďalej sa žiaci pripravovali na Testovanie 9, ktoré sa malo 

uskutočniť 1.4.2020. Z dôvodu koronavírusu bolo zrušené. Žiaci boli prijímaní na stredné školy 

podľa ich výsledkov na vysvedčení. 
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V T5 žiaci získali 75,3%, celoslovenský priemer bol 64,8% čo je o 10,5% lepšie ako 

v celoslovenskom priemere.  Okrem jednej žiačky sa v testovaní  od štvrtého  ročníka rapídne 

zlepšili všetci žiaci /priemerne o 7,3% lepšie/. 

Predmety zaradené do PK boli po schválení v pedagogickej rade hodnotené nasledovne: 

• slovenský jazyk, anglický jazyk, nemecký jazyk - vo všetkých ročníkoch sa klasifikuje 

známkou 

• ruský jazyk – hodnotí sa slovom absolvoval 

• geografia, dejepis, regionálna výchova - všetkých ročníkoch sa klasifikuje známkou 

• výtvarná výchova, hudobná výchova, občianska výchova, náboženská výchova, etická 

výchova  - vo všetkých ročníkoch sa hodnotí slovom absolvoval 

Dištančné vzdelávanie predmetov VYV, HUV, NBV, ETV, OBN  prebiehalo počas 

mimoriadnej situácie v obmedzenom režime alebo vôbec. Predmety SJL, , ANJ, NEJ, GEO a 

DEJ sa vyučovali online prostredníctvom aplikácie ZOOM. 

f) zasadnutia PK 

Členky PK sa stretli 4x v roku. Tri členky sú vyučujúce z 1. stupňa ZŠ, takže spolupráca s 1. 

stupňom bola naďalej veľmi aktívna. 

g) spolupráca s rodičmi 

Rodičia aktívne využívali konzultačné dni a triednické schôdzky na informácie o svojich 

deťoch. V čase online vzdelávania bola spolupráca s rodičmi dôležitým faktorom pri úvodnom 

nastavení a organizácii vzdelávania.  

h) úlohy pre budúci školský rok 

- preštudovať POP pre šk. r. 2020/21 na stránke MŠ SR, 

- sledovať aktuálnu situáciu a odporúčania MŠ SR, 

- zúčastňovať sa seminárov a školení MPC TN,  

- využívať moderné vyučovacie pomôcky  interaktívne tabule, PC, tablety, tvoriť prezentácie, 

- sledovať internetové stránky MŠ SR, ŠPÚ, MPC TN, ZBOROVŇU, JÚĽŠ, 

- sledovať odbornú literatúru, noviny, časopisy, 

- zapojiť žiakov do súťaží a olympiád, 

- používať spisovnú podobu slovenčiny a dôsledne to vyžadovať i od žiakov, 

- využívať slovníky, pravidlá, nástenné tabule, CD a iné pomôcky, 

- pozvať lektora na ANJ. 

i) opatrenia na zlepšenie čitateľskej gramotnosti 

- disponibilnými hodinami posilniť slovenský jazyk, 

- zvyšovať záujem o čítanie, besedami so spisovateľmi, požičiavaním kníh zo ŽK,   

- pokračovať vo vedení čitateľských denníkov, 

- hodiny jazykov zaradiť v rozvrhu na začiatok vyučovania, 

- žiakom umožniť doučovanie zo SJL formou krúžku, doučovania, 

- čitateľskú gramotnosť rozvíjať aj na ostatných predmetoch. 

j) zapojenie žiakov do olympiád a súťaží v školskom kole a vyššie 

Šaliansky Maťko: 15 žiakov 

Čaro Vianoc – aranžovanie – 5 žiakov, Biblická olympiáda: 14 žiakov, Olympiáda ANJ – 1 

žiak, Dejepisná olympiáda: 3 žiaci, Hviezdoslavov Kubín: 31 žiakov 
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Analýza práce Prírodovednej predmetovej komisie 

 
Počet členov prírodovednej komisie sa oproti minulému školskému roku zvýšil na 6. 

Pozitívom bolo pokračovanie nového predmetu technické praktiká aj v 9. ročníku s dotáciou 2 

hodiny za týždeň. Predmet je zameraný na zdokonaľovanie praktických technických zručností 

a vedomostí žiakov. Predmet technika sa v 8. ročníku rozdelil na dve časti. Jednu časť naďalej 

vyučoval Mgr. Brveník a druhú časť zameranú na ekonomiku a plánovanie domácnosti 

vyučovala Mgr. Kovačovičová. 

Členovia predmetovej komisie sa podieľali na množstve školských akcií: Európsky 

týždeň športu, zimný lyžiarsky kurz pre žiakov 7. ročníka, účelové cvičenie vo forme branných 

súťaží a pretekov, Noc v škole, testovanie pohybových predpokladov u žiakov 1. ročníka, 

vedecko-technická exkurzia do Atlantic centra v Leviciach, dejepisná exkurzia na Bradlo a do 

Košarísk. 

Zapojenie do predmetových olympiád a súťaží: celoslovenské súťaže: MAKS, 

Automat, Matematický klokan, iBobor, Digital Skills, Učte informatiku inak. Okresné súťaže: 

Biologická olympiáda, Technická olympiáda, Strelecká liga v streľbe zo vzduchových zbraní, 

Malý futbal, Stolný tenis, Volejbal, Vybíjaná. 

Plán profesijného rastu učiteľa: 

Mgr. Paholík absolvoval školenie Liberaterra  s autormi učebníc matematiky pre 2. stupeň 

(Žilina) a základný kurz - Hejného metóda vyučovania matematiky (Ružomberok). 

Mgr. Brveník absolvoval v Trenčíne 2 prírodovedné školenia - Dotknite sa skutočného 

sveta techniky a Prírodovedné predmety nemusia byť nuda. 

Všetci členovia sa vyškolili ako pracovať a vyučovať  online v prostredí Teams, Office 

365 a Zoom. 

Materiálno – technické vybavenie:   

Vedenie školy dbalo na vybavenie modernými učebnými pomôckami a potrebami. Do 

kabinetu TSV sa zakúpili nové gumené lopty a hlavne výbava na florbal - bránky, hokejky, 

loptičky a brankársky dres. Vyučujúci predmetu TSV dostali príspevok na zakúpenie 

športového oblečenia.  

Kontrolná a riadiaca činnosť: 

Výchovno-vyučovací proces prebiehal v súlade s UO, VzŠ, ŠVP, ŠkVP a TVVP. 

Hodnotenie splnenia hlavných úloh: 

Hlavné úlohy a ciele z Plánu práce školy boli splnené.  

Počas mimoriadnej situácie vyvolanej pandémiou vírusovej infekcie COVID 19 sa na 

škole od 13. 3. 2020 vyučovalo dištančne. Vyučujúci zadávali žiakom úlohy online cez webové 

sídlo školy, emailami, alebo prostredníctvom programu Teams. Pravidelne prebiehala aj online 
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výučba cez aplikáciu ZOOM. Podrobnosti dištančného vzdelávania počas koronakrízy boli 

prerokované a dohodnuté počas pedagogických rád, ktoré tiež prebiehali online. 

Z predmetov prírodovednej predmetovej komisie sa dohodla záverečná klasifikácia 

nasledovne: 

• matematika - vo všetkých ročníkoch sa klasifikuje známkou 

• fyzika - všetkých ročníkoch sa klasifikuje známkou 

• chémia - všetkých ročníkoch sa klasifikuje známkou 

• biológia - všetkých ročníkoch sa klasifikuje známkou 

• informatika - vo všetkých ročníkoch sa hodnotí slovom absolvoval 

• technika - vo všetkých ročníkoch sa hodnotí slovom absolvoval 

• technické praktiká - hodnotí sa slovom absolvoval 

• telesná a športová výchova - vo všetkých ročníkoch sa hodnotí slovom absolvoval 

Dištančné vzdelávanie predmetov INF, THD, TEP, a TSV prebiehalo počas mimoriadnej 

situácie v obmedzenom režime alebo vôbec. Predmety MAT, FYZ, CHE a BIO sa vyučovali 

online prostredníctvom aplikácie ZOOM. 

 Zasadnutia PK:  

Členovia PK sa stretli  štyrikrát do roka. Viacerí členovia komisie sa aktívne zúčastňovali 

aj zasadaní spoločenskovednej predmetovej komisie a metodického združenia. 

Spolupráca s rodičmi: 

Rodičia aktívne využívali konzultačné dni a triednické schôdze na informácie o žiakoch 

vrátane mimoriadneho ZRŠ pre deviatakov. 

Úlohy pre budúci školský rok: 

Okrem úloh a cieľov platných pre posledný školský rok: pokračovať v odbornom vzdelávaní 

účasťou na seminároch, ktoré organizuje MPC i samoštúdiom odbornej literatúry a webových 

stránok, využívať vo výučbe moderné technológie, využívať nové učebné pomôcky, 

obohacovať náplň zasadnutí PK praktickými skúsenosťami a novými užitočnými informáciami. 

 

§ 2. ods. 1 b                   Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 162  Počet tried: 10 

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

počet tried 2 1 1 1 1 1 1 1 1       10 



8 
 

počet žiakov 24 16 15 24 20 17 19 21 11    167 

z toho v zahraničí      1 3 1           5 

z toho ŠVVP/ SZP  2 3/2  3 1  2 3 1       15 / 2 

z toho v ŠKD 25 16 14  8                63 

§ 2. ods. 1 c               Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet / počet dievčat  24/13 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet / počet dievčat 24/13 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat 5/2 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020 

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

Počet žiakov  0 0  0  0  0 11 11 

 

§ 2. ods. 1 d    

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

V školskom roku 2019/2020 škola  evidovala v 9. ročníku 11 končiacich žiakov. Z tohto  počtu 

sa 4 žiaci budú v školskom roku 2020 / 2021 ďalej vzdelávať v učebnom odbore formou 

duálneho vzdelávania. Prepoja tak teoretické vedomosti s praxou, čím sa dokážu lepšie uplatniť 

na trhu práce. V študijnom odbore, ktorý sa ukončí maturitnou skúškou, bude pokračovať 7 

žiakov. 

Škola systematicky nadväzovala a prehlbovala spoluprácu so SOŠ, približovala žiakom 

možnosti duálneho vzdelávania, využívala materiály ktoré boli dostupné na stránkach 

www.potrebyovp.sk a www.dualnysystem.sk. Splnili sme cieľ, ktorý sme si predsavzali, 

zapojiť väčší počet žiakov od duálneho vzdelávania. 

Rozmiestnenie končiacich žiakov z 9. A triedy 

Stredná priemyselná škola, Slov. partizánov 1132 / 52, Pov. Bystrica prijatí – 2 žiaci. 

SOŠ pedagogická , SNP 509/16 , Turčianske Teplice – prijatá 1 žiačka. 

SOŠ obchodu a služieb, Púchov – prijatý 1 žiak. 

Hotelová akadémia Hlinská 31, Žilina – prijatá 1 žiačka. 

Stredná odborná škola, Slov. partizánov 1129 / 49 – prijatí 2 žiaci. 

http://www.potrebyovp.sk/
http://www.dualnysystem.sk/
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SOŠ Pôdohospodárska a veterinárna, Ulica SNP 30 Bratislava – prijatá 1 žiačka. 

Stredná priemyslená škola stavebná, Veľká okružná 25 Žilina – prijatý 1 žiak. 

Gymanázium Sv. Františka z Assisi v Žiline – prijatá 1 žiačka. 

Obchodná akadémia Jesenského 250 / 6, Pov. Bystrica – prijatá 1 žiačka. 

Aktivity v oblasti výchovného poradenstva: 

Na začiatku školského roka 2019/2020 škola mala v evidencii 15 žiakov, ktorých vzdelávanie 

si vyžaduje  špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. V priebehu roka boli zaslané 4 žiadosti 

na pedagogicko-psychologické vyšetrenie do CPPPaP v Považskej Bystrici. Počet 

integrovaných žiakov sa navýšil na 17. Žiaci sú vzdelávaní na základe odporúčaní z poradní 

a vypracovaných IVVP, ktoré boli vypracované v spolupráci s poradňami. 

V mesiaci september boli zrealizované dve podujatia v spolupráci s CPPPaP v Považskej 

Bystrici. Pre žiakov ôsmeho ročníka Moja kariéra. Pre žiakov deviateho ročníka Moja profesia. 

Cieľom aktivít bolo pomôcť žiakom lepšie sa orientovať pri výbere  povolania. V siedmom 

ročníku VP uskutočnila aktivitu Kariérové poradenstvo – poradenstvo hrou. Diskutovalo sa 

najmä o záujmoch žiakov, ktoré sa môžu  ďalej rozvíjať pomocou štúdia na jednotlivých 

stredných školách. 

Októbrová činnosť sa niesla v znamení prevencie negatívnych javov. V 3. ročníku na hodine 

etickej výchovy VP zorganizovala besedu Šikanovanie, jeho prejavy a následky. V 6. ročníku 

uskutočnila  VP aktivitu Poradenstvo hrou, ktorá bola zameraná na komplexný poradenský 

systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí.  

Žiaci 9. A triedy sa spolu s VP  zúčastnili podujatia Stredoškolák - hrdina remesla v Trenčíne. 

Na podujatí získali informácie o možnostiach štúdia na stredných školách a stredných 

odborných školách. Akciu organizoval TSK. 

Mesiac november bol orientovaný na prevenciu negatívnych javov v 4. ročníku formou besedy 

a hier Trieda bez šikanovania. Cieľom podujatia bolo oboznámiť žiakov s prejavmi 

šikanovania, ale i s možnosťami ako získať pomoc pri takýchto problémoch. 

V januári sa uskutočnilo spoločné stretnutie pre rodičov i žiakov 8. a 9. ročníka. Na stretnutie 

boli pozvaní zástupcovia všetkých stredných škôl okresu Považská Bystrica a Gymnázia Rajec. 

Jednotlivé stredné školy sa mali možnosť  prezentovať. Informovali rodičov aj žiakov o štúdiu 

i kritériách na prijatie. V rámci tohto podujatia vysvetlila VP rodičom prijímací proces na 

stredné školy. Rodičia boli oboznámení s dokumentáciou, vypĺňaním prihlášok, prijímacích 

pohovoroch a iných dôležitých termínoch v súvislosti s prijímacím konaním. 

V rámci prerušenia školského vyučovania od 16.3 2020 do 31.5 2020 z dôvodu pandémie 

Covid-19 sa VP zúčastňovala online konferencií s pracovníkmi CPPPaP v Považskej Bystrici. 

Metodička  pre výchovné poradenstvo uskutočnila  online podujatie Moje štúdium pre žiakov 

8. ročníka. Podujatie sa uskutočnilo online v spolupráci s triednym učiteľom 8. ročníka. 
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§ 2. ods. 1 e   Klasifikácia tried za 2.polrok 2019/2020 podľa kritérií z PR 

Kritéria hodnotenia počas mimoriadnej situácie boli 

schválené na pedagogickej rade 30.4.2020.       
               

  SJL MAT ANJ VLA PR Dej RGv FYZ RUJ CHE NEJ GEG BIO Priemer 

1.A                        Slovne 

1.B              Slovne 

2.A                     Slovne 

3.A 1,33 1,4 1,07 1,13 1,27             1,24 

4.A 1,39   1,65 1,22 1,09 1,0             1,27 

5.A 1,53 1,71 1,65   1,12 1     1,29 1,29 1,37 

6.A 2,33 2,06 1,93   1,19   2,25       1,69 2,00 1,94 

7.A 1,68 2,42 2,37   1,53   2,63    2,33  1,9 1,84 2,29 2,13 

8.A 2,00 2,1 2,19   1,24   2,05    2,24  1,78 1,81 2,05 1,95 

9.A 2,00 2,09 3,00   1,27   1,45    2,18   1,64 2,27 1,99 

Spolu 1,75 1,92 1,92 1,11 1,13 1,27 1,00 2,1  2,25 1,84 1,65 1,98 1,7 

 
 
              

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 13 13   

1.B 11 11 0 0 

2.A 16 16 0 0 

3.A 15 15 0 0 

4.A 24  23 0 1 / v zahr./ 

5.A 20 17 0 3  / v zahr./ 

6.A 17 16 0 1 / v zahr./ 

7.A 19 19 0 0 

8.A 21 21 0 0 

9.A 11 11 0 0 

 162 162 0 5 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 
na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. 
na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. 
na 

žiaka 

1.A 13 267 20,54 267 20,54 0 0,00 

1.B 11 440 40,00 440 40,00 0 0,00 

2.A 16 397 24,81 397 24,81 0 0,00 
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3.A 15 389 25,93 389 25,93 0 0,00 

4.A 23 976 42,43 976 42,43 0 0,00 

spolu 78 2469 31,65 2469 31,65 0 0 

5.A 17 821 48,29 821 48,29 0 0,00 

6.A 16 917 57,31 917 57,31 0 0,00 

7.A 19 819 43,11 819 43,11 0 0,00 

8.A 21 1228 58,48 1228 58,48 0 0,00 

9.A 11 603 54,82 603 54,82 0 0,00 

spolu 84 4388 52,24 4388 52,24 0 0 

Výsledky externých meraní 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Porovnanie/ rozdiel 

Testovanie 5   SJL 16 75,3 
+ 7,3 

Testovanie 5   MAT 16 73,72  + 10,32 

 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Porovnanie/ rozdiel 

Testovanie 9   SJL 11 Neuskutočnilo sa  
 

Testovanie 9    MAT 11 Neuskutočnilo sa  

§ 2. ods. 1 f 

Počet tried v ročníku 2 1 1 1 1 1 1 1 1 10 

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka 0  0  0 

Prvého ročníka 2  24  0 

Bežných tried 8  138  17 / z toho 2 zo SZP 

Špeciálnych tried 0  0  0 

Pre nadaných 0  0  0 

Spolu 10  162  17 
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Od 13. marca do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom 

v súlade s nariadením hlavného hygienika a MŠVVaŠ SR. Spôsob vyučovania , metódy 

a formy hodnotenia boli prerokované na zasadnutiach metodických orgánov a následne 

prerokované a schválené na pedagogickej rade. Žiaci sa vzdelávali v prostredí online, bol 

spracovaný rozvrh výučby, o všetkých zmenách boli rodičia i žiaci informovaní 

prostredníctvom webového sídla školy. Počas dištančného vzdelávania používali učitelia 

školské notebooky a vlastné internetové pripojenia. Žiakom boli podľa potreby zapožičané 

školské tablety. Asistentka učiteľa zabezpečovala distribúciu a kontrolu pracovných listov 

u dvoch žiačok bez internetového pripojenia. Konštatujeme, že vďaka dobrému technickému 

zabezpečeniu a dobrej spolupráci s rodičmi sa nám podarilo aj v mimoriadnych podmienkach 

naplniť úlohy vzdelávania v jednotlivých predmetoch. Po nástupe žiakov 1.-5. ročníka od 1. 

júna 2020 bolo učivo zopakované a utvrdené.  

§ 2. ods. 1 g    Zamestnanci 

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

TPP 14 4 

DPP 2/z toho ŠKD 1/ 0 

Znížený úväzok 7/ z toho ŠKD 2/ 0 

ZPS 0 0 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 14  14 

vychovávateľov 0 3  3 

asistentov učiteľa 0 1  1 

        

spolu 1 16  16 

§ 2. ods. 1 h           

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška  Systém ukončený k 1.9.2019 0 

2.kvalifikačná skúška   Systém ukončený k 1.9.2019 0 

Počas mimoriadneho obdobia sa všetci zamestnanci v plnej miere zapojili do vzdelávacieho 

procesu. Od 1.6.2020 dve pani učiteľky zo zdravotných dôvodov pokračovali v dištančnej 

forme vzdelávania žiakov.  

Nepedagogickí zamestnanci si plnili pracovné povinnosti na pracovisku za prísnych 

hygienických opatrení. Starostlivosť o žiakov a správa školského majetku boli v plnej miere 

zabezpečené. 
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Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Žiacka rada 

V Žiackej rade pracujú zástupcovia žiakov z tried 4. – 9. ročníka pod vedením Mgr. Jaššovej.  

 Aktivity vychádzajú z ľudových tradícií, ktoré sa už roky dodržiavajú v našej obci. 

Väčšina sa uskutočnila v rámci tematických dní, realizovaných podľa plánu práce školy. 

Počas jesenných mesiacov sa uskutočnili rôzne športové súťaže. V decembri pripravili žiaci 9. 

ročníka stretnutie s Mikulášom, všetky triedy navštívili aj Lucie a žiaci si mohli zakúpiť rôzne 

darčeky na Vianočnej burze. Výťažok z burzy poslali členovia Žiackej rady na podporu 

projektu UNICEF Škola priateľská deťom. 

Vo februári sme priateľské vzťahy medzi deťmi podporili tradičnou Valentínskou poštou.  

 Od 13. marca 2020 bolo vyučovanie prerušené, ďalšie plánované aktivity sa preto 

neuskutočnili.  

Vyhodnotenie činnosti školskej knižnice  

Počas školského roka bola školská knižnica otvorená pre potreby žiakov počas 

prestávok, pre pedagogických pracovníkov bola knižnica otvorená podľa potreby. Spoločne si 

v tomto školskom roku všetci návštevníci vypožičali 1304 kníh. 

Počas školského roka uskutočnila knižnica rôzne aktivity, napr. Máme radi knihy, kniha 

pod stromček, vianočná knižka, cestovanie po svete s Julesom Verneom i riešime záhady. 

Tohtoročná súťaž školskej knižnice sa zamerala na najlepšieho čitateľa školy.  Aj keď jej 

priebeh zastavila mimoriadna situácia, zapojili sa do nej všetci žiaci našej školy. Na 1. mieste 

sa umiestnila žiačka Stela Jungová zo 4.A triedy. V priebehu školského roka prečítala 36 kníh 

zo školskej knižnice. Titul najlepší čitateľ na 2.stupni patrí Ivane Vančovej z 5.A triedy 

I tento rok bol knižný fond priebežne dopĺňaný počas celého školského roka vďaka vedeniu 

školy i Rade rodičov bol. Do žiackej knižnice bolo zakúpených 95 nových kníh, ktoré vo 

veľkej miere prispeli k zvýšenému záujmu o čítanie, pretože ich výber bol v spolupráci s členmi 

žiackeho parlamentu. Knižný fond sa rozšíril aj o tituly, ktoré mohli učitelia využiť pri výučbe 

a tým zefektívniť vyučovanie. V povinnej literatúre našu zbierku rozšírili 2 nové tituly: Maťko 

a Kubko pre žiakov 1.stupňa a Robinson Crusoe pre žiakov 2.stupňa. 

Rozhlasové relácie,  kultúrne podujatia, súťaže: 

Uplynulý školský rok bol poznačený mimoriadnou situáciou s pandémiou COVID 19. 

Z tohto dôvodu súťaže, spoločenské a kultúrne podujatia boli v druhom polroku šk. roka 

obmedzené. Tematické dni sme mali naplánované na celý školský rok. Uskutočnili sa len 

niektoré.  
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Október Zdravá výživa, zdravý životný štýl 

November Prevencia drog, Povedzme nie drogám 

December Vianočná besiedka 

Február Fašiangy 

Máj Erasmus + návšteva partnerských škôl –   zrušené COVID 19 

Jún Rozprávková noc v škole 

 

V októbri sa naši žiaci spolu s učiteľkami I. Špánikovou, J. Motlovou a G. Špánikovou zúčastnili 

výmeny v Chorvátsku. Hostili nás naši projektoví partneri z Chorvátska  v mestečku Buje na 

Istrii a pre všetkých pripravili zaujímavý a pestrý program. Počas piatich dní nám predstavili to 

najlepšie a najšpecifickejšie vo svojej škole, meste a okolitom regióne. Mali sme možnosť  

spoznať milých, pohostinných ľudí a krásnu krajinu, v ktorej dominujú rozsiahle  olivovníkové 

háje a  vinice, jedinečnú chorvátsku kuchyňu, pozostávajúcu zo stredomorských 

i stredoeurópskych jedál.  

V máji sme mali v pláne dokončiť projekt Erasmus plus, a to poslednou výmenou v 

Taliansku. Žiaci ani učitelia do Talianska nevycestovali s dôvodu pandémie.  

Neuskutočnil sa ani tradičný  Deň rodiny. 

Ďalšie aktivity na našej škole:  

 Prvácka pasovačka, 

 Povedzme nie drogám, protidrogové aktivity,  

 Prevencia šikany – aktivity v triedach,  

 Európsky deň jazykov, 

 Kurz konverzačnej angličtiny – s anglickým lektorom, 

 Dni športu, 

 Komparo – prípravné testovanie pre žiakov 4. a 9. ročníka, 

 Navštívil nás  Mikuláš,   

 Spoločná vianočná besiedka,  

 Výstava kníh spojená s predajom, 

 Starostlivosť o zvieratká počas zimy, 

 Lyžiarsky výcvik Lazy pod Makytou – hotel František  - 7.A, 

 Valentínska pošta, 

 Dobšinského rozprávková noc, 

 Vyčistime si okolie, 

 Stolnotenisový turnaj pre rodičov a žiakov, 

 Školský Valentínsky ples, 

 Mesiac úcty k starším. 
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Besedy: 

 Nástrahy súčasnej doby – besedy pre 7. a 8. ročník, 

 Poradenstvo hrou – 6. ročník – Mgr. D. Kovačovičová, 

 Kde sa môžem uplatniť – 5. ročník – Mgr. D. Kovačovičová, 

Výchovné koncerty a prednášky: 

 Hrdina remesla – 9. ročník, 

 Bábkové divadlo v Žiline – 1. – 2. ročník, 

 Poznaj svoje múdre telo – 3. ročník – Mgr. Kovačovičová, 

 Stretnutie rodičov i žiakov 8. -9. ročníka – zástupcovia stredných škôl, 

Exkurzie: 

 Erasmus + - návšteva školy v Chorvátsku, 

 Exkurzia Planetárium Hlohovec, Energoland - 3. 4. ročník, 

 Exkurzia Atlantis Levice – 5. – 9. ročník, 

Rozhlasové relácie: 

 Zdravá výživa, 

 Deň detí, 

 Prevencia drog. 

Krúžková činnosť: 

V školskom roku 2019/20 pracovalo na škole 15 krúžkov všestranného zamerania. 12 

krúžkov viedli pedagogickí pracovníci, 3 vedúce krúžku neboli zamestnankyňami školy (Ing. 

Lenka Hudeková, Ing. Barbora Jungová, Mgr. Beáta Dúbravcová). Tento školský rok sme opäť 

spolupracovali aj so ZUŠ Stela, otvorili sme  krúžok disco tancov, klavíra a výtvarný krúžok. 

Prehľad krúžkov: 

 Krúžok Vedúci 

1 Ekokrúžok Daniela Kovačovičová 

2 Príprava na Testovanie SJL Zuzana Dižová 

3 Šikovníček Viera Paholíková 

4 Rozprávková angličtina Jana Urbanová 

5 Príprava na Testovanie M Gabriela Špániková 

6 Gitara Beáta Dúbravcová 

7 Športové hry Ivana Špániková 

8 Florbalový I. Miroslav Brveník 

9 Florbalový II. Miroslav Brveník 

10 Programovanie robotov Robolab Gabriela Špániková 

11 Práca s PC Janka Jaššová 

12 Prváčik Mária Tkáčová 

13 Ma-tematický Dušan Paholík 

14 Keramikárstvo Barbora Jung 

15 Strelecký Lenka Hudeková 
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16 Výtvarný ZUŠ Stella 

17 Disco tance ZUŠ Stella 

18 Klavír ZUŠ Stella 

 

Zbery  - V tomto školskom roku sme neorganizovali zber papiera.  

Súťaže - Naši žiaci sa v tomto školskom roku zapájali do rôznych súťaží, v ktorých dosahovali 

úspechy od účasti v okresných kolách až po účasť na celoslovenské. V druhom polroku bolo 

súťaží oveľa menej. Zapojili sme sa do týchto súťaží:  

školské kolo: 

technická olympiáda, dejepisná olympiáda, biblická olympiáda, Pytagoriáda, Šaliansky Maťko, 

Hviezdoslavov Kubín, biblická olympiáda. 

okresné kolo : 

technická olympiáda, dejepisná olympiáda, biologická olympiáda, anglická olympiáda, 

Pytagoriáda, Malý futbal ml. žiaci, strelecká súťaž, volejbal, vybíjaná, stolný tenis,  Mladý 

obchoďák, aranžovanie: Čaro Vianoc. 

krajské súťaže:Strelecká súťaž – majstrovstvá kraja,    

celoslovenské súťaže: iBobor, Digital Skills, Maks, ATTOMAT 

medzinárodné súťaže:  InternetJunior. 

Umiestnenia na súťažiach 

Okresné kolo: 

 Stolný tenis - 2. miesto – T. Sádecký, D. Marko, Š. Briestenský, T. Matejička, 

 Streľba – 1. miesto – M. Topor, M. Egly 

 Čaro vianoc – 1. miesto – A. Tkáčová, E. Ondrašechová, N. Ševčíková, 

                        2. miesto – J. Tkáčová, T. Mišúrová, 

 Biologická olympiáda - 1. miesto – E. Ondrašechová 

 Dejepisná olympiáda - 2. miesto – L. Lednická, 

 

Celoslovenská súťaž: 

 InternetJunior – 3. miesto – D. Bolega. 

 Maks – 1. miesto – T. Matejička, M. Kučík 
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§ 2. ods. 1 j   Projekty do ktorých je škola zapojená: 

Projekty : 

 Národný projekt Planéta vedomostí, 

 Národný projekt Elektronizácia vzdelávacích systémov regionálneho školstva, 

 Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ a SŠ s využitím elektronického testovania, 

 IT akademia – vzdelávanie pre 21. storočie 

 Erasmus+ - medzinárodný výmenný program EU 

 Projekty pre žiakov: 

 Zdravá škola 

 Adopcia na diaľku  

 Škola priateľská deťom - UNICEF 

 

§ 2. ods. 1 l   Materiálno-technické podmienky 

Materiálno-technické zabezpečenie vyučovania je z rozpočtu školy.  

Všetky ročníky sa vyučujú v budove školy. Výučba TV stále prebieha na chodbách školy a na 

asfaltovom ihrisku pri škole 

Vytvorili sme podmienky na zavedenie vysokorýchlostného internetu do budovy ZŠ. Priebežne 

sme dopĺňali kabinety novými učebnými pomôckami – 1. stupeň, matematika, dejepis. Zakúpili 

sme nový kopírovací stroj a označili budovu školy.  Do nového roka sme zakúpili nové lavice 

a skrinky a šatníky pre 1 triedu, vzhľadom na narastajúci počet žiakov. V letnom období 

budeme realizovať v spolupráci s rodičmi stanovište pre bicykle a osadenie lavičiek 

v oddychovej zóne. Počas pandémie sme zakúpili dezinfekčné prostriedky, dotykové 

teplomery, dávkovače mydla a papierových utierok. 

§ 2. ods. 1 m   Finančné a hmotné zabezpečenie 

 Dotácia zo ŠR  - 436 689,-  € 

 Vzdelávacie poukazy: 

o Dotácia zo ŠR   4 986,-  €   

o použitá na odmeny učiteľom  2 232,- € + odvody  824,- €, ostatné financie  

1 930,-  € použité na materiál, súťaže, cestovné pre potreby krúžkov 

 Dotácia na ŠKD z OcÚ    -    22 500,-  € 

 Dotácia na dopravné žiakom  -   9 370,-  €   

 Dotácia na asistenta učiteľa  -  11 099,-  € + (Z prostriedkov ZŠ použitých 892,- €) 
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 Dotácia na učebnice   -  684,-  € 

 Dotácia na lyžiarsky výcvik   -   3 000,-   € 

 Dotácia na žiakov zo SZP   -   400,-  €   

Získané FP z projektov:    

Erasmus+ -  dotácia v roku 2018: 7 807 €, dotácia v roku 2019 7 807 €, spolu: 15 614 €, táto 

suma bola  pribežne použitá na  partnerské výmeny pre učiteľov a žiakov ZŠ, nákup 

materiálu, prezentov a medializáciu projektu. 

Na účte ERAZMU zostalo k 1.1.2020 spolu 2 627,92, ktoré nevyčerpáme, vzhľadom na avízo 

predkladateľa o ukončení projektu s termínom  jún 2020. 

SPOLUPRÁCA S RODIČMI: 

V tomto školskom roku sa uskutočnilo  jedno plenárne ZRŠ, dve triedne ZRŠ a jedno 

informatívne združenie. Taktiež sme uskutočnili informačné združenie pre rodičov a žiakov 

deviateho a ôsmeho ročníka ohľadom profesijnej orientácie žiakov s účasťou zástupcov 

stredných škôl z nášho regiónu. Štvrťročne ponúkame rodičom zúčastniť sa vyučovania počas 

Dní otvorených dverí. Žiaci 1. ročníka pripravili pre rodičov Prvácku pasovačku. Vyučujúca 1. 

ročníka Mgr. Slížová sa zúčastnila na triednom združení predškolákov v MŠ, aby rodičia boli 

dostatočne informovaní o vstupe detí na primárne vzdelávanie. 

 

SPOLUPRÁCA S OSTATNÝMI SUBJEKTAMI: 

 

V rámci výchovy a vzdelávania škola spolupracuje s MŠ v Domaniži. Vyučujúca 1. ročníka 

Mgr. Slížová sa zúčastnila na triednom združení predškolákov v MŠ, aby rodičia boli 

dostatočne informovaní o vstupe detí na primárne vzdelávanie. 

Spolupracujeme so firmou POLEŠKO, ktorá na škole zabezpečuje BOZP a PO pre žiakov 

a zamestnancov školy. Technik bezpečnosti práce mesačne kontroluje bezpečnosť pri práci 

a požiarnu bezpečnosť.  

Pracovnú zdravotnú službu nám zabezpečuje Mgr. Jozef Kardoš. Počas koronakrízy nás 

pravidelne informoval o aktuálnych zmenách  hygienických opatreniach hlavného hygienika 

SR. 

V jesennom  období sme uskutočnili cvičenie Ochrana človeka a prírody, v rámci ktorého sme 

nacvičovali aj opustenie budovy. Úlohu žiaci spolu so zamestnancami zvládli dobre.  

Dobrá je spolupráca s firmou Elektria nám pravidelne poskytuje spotrebný materiál na 

pestovateľské práce a Ekokrúžok. 

 Obec Domaniža nám podľa potreby poskytuje  pomocných pracovníkov – odvoz 

separovaných plastov. V mesiaci jún bol pre nás a žiakov 1.-5. ročníka veľkým prínosom 

dovoz stravy zo školskej jedálne do tried ZŠ.  
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Doporučenia pre budúci školský rok: 

 

 Zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu a konkurencie schopnosť školy,  

 pokračovať v realizácii projektov, do ktorých je škola zapojená, reagovať na výzvy 

a zapájať sa do nových projektov, 

 pokračovať v záujmovej činnosti  žiakov tak , aby sme všetkým žiakom poskytli 

zmysluplné využitie voľného času v popoludňajších hodinách, 

 spolupracovať so SZUŠ Stella a ZUŠ IWK v Považskej Bystrici, 

 naďalej uskutočňovať tematické dni, s naplnením prierezových tém , 

 na zasadnutiach PK a MZ  sa venovať aktuálnym problémom práce so žiakmi 

a inovatívnym metódam učebného procesu v mimoriadnych podmienkach, 

 venovať individuálny prístup najmä u žiakov so ŠVVP – asistent učiteľa, 

 zverejňovať činnosť školy v okresných resp. celoslovenských periodikách a na 

webovom sídle školy, 

 pokračovať v skvalitňovaní  činnosti ŠKD, s cieľom zapojenia väčšieho počtu detí, 

  podporovať dobré medziľudské vzťahy na pracovisku organizovaním spoločných 

spoločenských stretnutí, 

 zabezpečovať priebežné hodnotenie práce pedagogických zamestnancov a podľa 

finančných možností aj adekvátne finančné ohodnotenie podľa pridelených 

financií zo štátneho rozpočtu. 

 

 

V Domaniži  3.7.2020                                          

 

Predkladá:             Mgr. Naďa Kováčiková, riaditeľka školy      

Prerokované a schválené  v pedagogickej rade ZŠ   dňa 3.7.2020 

 

 

Vyjadrenie rady školy:  

Rada školy prerokovala Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti  ZŠ, jej výsledkoch 

a podmienkach  za školský rok 2019/2020 na zasadnutí dňa 30.9.2020.         

                                       Mgr. Iveta Slížová, predseda Rady školy pri ZŠ Domaniža  

 

Stanovisko zriaďovateľa:  

 Obec Domaniža schvaľuje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej 

činnosti ZŠ  Domaniža za školský rok 2019/2020. Uznesenie Obecného zastupiteľstva č. 

36/2020 zo dňa 8.10.2020.     František Matušík, starosta obce Domaniža 
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Príloha č. 1 

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie: 

/Vypracovaná podľa pokynov MŠ SR k 15.9.2020/ 

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v Základnej škole v Domaniži vyučovanie 

mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR v dôsledku celosvetovej pandémie koronavírusu COVID-19. 

1. Metódy a formy: 

a) prvý týždeň: 

- komunikácia s rodičmi žiakov formou mailovej a telefonickej komunikácie s cieľom  

zmapovania možnosti technického vybavenia v domácnostiach: počítač, internet 

- úprava denného režimu žiakov, aby bola zabezpečená pravidelnosť vo vzdelávaní, 

odporúčanie pre rodičov a žiakov: pravidelná denná práca 

- zadávanie úloh žiakom prostredníctvom webovej stránky školy 

b) ďalšie týždne: 

- učitelia absolvovali školenie na prácu v online prostredí ZOOM, vyučovanie prešlo na 

formu online vzdelávania vo všetkých ročníkoch 1. stupňa 

- na 2. stupni po preškolení učiteľov i žiakov prebiehalo vzdelávanie online v prostredí 

ZOOM,  Teams a Outlook v Office 365, pričom zadané úlohy žiaci odovzdávali väčšinou do 

konca týždňa, prípadne v stanovenom  termíne vyučujúcim 

- online vzdelávanie prebiehalo vo všetkých triedach, v triede, kde 2 žiačky nemali pripojenie 

na internet zabezpečovala odovzdávanie zadaní a úloh v písomnej podobe asistentka učiteľa  

- zdroje vzdelávania: učebnice, PL, PZ, gramatické tabuľky, vlastné materiály učiteľov, videá, 

materiály: datakabinet, zborovna, bezkriedy, atd. 

- metódy a formy: prezentácie, pracovné listy, interaktívne cvičenia, práca s videom, 

samostatné učenie prostredníctvom IKT, text zameraný na čitateľskú a finančnú gramotnosť, 

problémové úlohy, vyhľadávanie informácií v texte, práca s obrazovým materiálom, texty s 

vysvetlením učiva, online kvízy, individuálne vysvetlenie učiva - Messenger, samostatné 

práce žiakov - prezentácie, internetové stránky 

- tým že sme vyučovanie takmer neprerušili a aktívne sme reagovali - zapojili sa do dištančného 

vzdelávania, učivo sme redukovať nemuseli, prebrali sme všetky témy v súlade s iŠkVP. 

Môžeme konštatovať, že utvrdenie učiva nebolo dôsledné, nakoľko počet hodín na utvrdenie 

bol nedostatočný. 

 Pedagogickí zamestnanci, ktorí v rámci dištančného vzdelávania vzdelávali žiakov so 

zdravotným znevýhodnením, zohľadňovali ich individuálne špeciálne výchovno-vzdelávacie 

potreby. 

c) po otvorení škôl (od 1. 6. 2020): 

- dobrovoľná účasť na vyučovaní predstavovala v našich podmienkach 98% účasť žiakov 
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- vyučovanie prebiehalo podľa rozvrhu v blokoch za dodržania všetkých predpísaných 

hygienických opatrení 

- diagnostika: zistenie vedomostí a zručností, získaných počas domáceho, dištančného 

vzdelávania, utvrdzovanie učiva 

- rozvoj komunikačných a sociálnych zručností žiakov, rozhovory so žiakmi, socializácia 

2. Spôsob hodnotenia: 

- na online zasadnutí pedagogickej rady bolo odsúhlasené priebežné i záverečné hodnotenie 

žiakov: 

V 1. ročníku – slovné hodnotenie 

V 2.- 4. ročníku – hodnotenie známkou v predmetoch: SJL, M, ANJ, prvouka, prírodoveda, 

vlastiveda, ostatné predmety – absolvoval 

V 5. – 9. ročníku boli hodnotené známkou všetky predmety, v ktorých prebiehalo online 

vzdelávanie. Výchovné predmety - absolvoval 

 - žiaci dostávali pravidelne na každú zadanú prácu, úlohu spätnú väzbu od učiteľov či už 

v podobe známky, pochvaly, povzbudenia či doplňujúceho vysvetlenia  

- preskúšanie žiakov do 31. 8. 2020 – bolo u 5 žiakov, ktorí si zadania plnili na menej ako 

30% a to z predmetov chémia, biológia a anglický jazyk 

3. Učitelia 

- práca z domu - Home Office; jún: v škole 

- používanie vlastného internetového pripojenia a školskej výpočtovej techniky: notebook 

- spolupráca, pravidelné online videokonferencie na konci každého týždňa,  vzájomné 

konzultácie medzi členmi PK (telefonicky, massegger, mail, zoom): práca žiakov, používané 

metódy, spätná väzba rodičov 

- žiaci bez spätnej väzby - kontaktovanie žiakov, rodičov mailom, telefonicky, vytlačenie 

pracovných listov -  doručenie úloh, prác, pracovných listov žiakom (asistentka učiteľa) 

4. Materiálne podmienky: 

- žiaci, ktorí nemali dostatočné technické možnosti mali zabezpečenie vzdelávania: 

- pripravené prekopírované pracovné listy, úlohy  

- distribúcia prekopírovaných pracovných listov, úloh 

- zapožičanie výpočtovej techniky – počítače a tablety zo školy 

5. Vyhodnotenie plnenia cieľov PK a MZ: 

- všetky ciele a očakávania obsiahnuté v pláne práce PK a MZ sa kvôli zatvoreniu škôl 

nepodarilo splniť - súťaže, olympiády, príprava žiakov, besedy, exkurzie, každoročné aktivity 

boli zrušené 
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- naplnenie cieľa nad rámec: prechod učiteľov na online vzdelávania; samoštúdium učiteľov v 

oblasti online vzdelávania a podporných nástrojov; nové metódy a formy práce, 

sebahodnotenie, samostatnosť žiakov 

6. Špecifická podpora počas mimoriadnej situácie: 

- do dištančného vzdelávania bola zapojená aj asistentka - niektorým žiakom boli doručené 

pracovné listy, úlohy asistentkou priamo domov, čo bolo veľkou pomocou 

- konzultácie učiteľov navzájom počas videokonferencií, s vedením školy i s asistentkou 

učiteľa  

7. Silné a slabé stránky: 

a) silné stránky: 

- pomerne rýchly nábeh na online vzdelávanie (mail, zoom, teams) 

- veľmi dobrá komunikácia elektronickou formou, mobilom: medzi učiteľmi navzájom, 

učiteľmi a asistentkou 

- porady online 

- nové metódy a formy vzdelávania 

- žiaci mali možnosť rozvrhnutia práce počas týždňa, organizovať časový rozvrh kedy zadané 

úlohy vypracujú, čo potvrdili v dotazníku pre žiakov/ 

- zdokonalenie v ITK - učitelia, žiaci, rodičia 

- väčšia zodpovednosť žiakov za vlastné vzdelávanie 

- zlepšenie etikety v mailovej komunikácii 

b) slabé stránky: 

- strata osobného kontaktu so žiakmi 

- zložitá spätná väzba pri výklade nového učiva a pri oprave nesprávneho riešenia úloh 

- absencia, príp. slabé technické vybavenie, dostupnosť internetu u niektorých žiakov 

- slabý dosah na nepracujúcich žiakov, nemožnosť ich donútiť, aby spolupracovali  

- niektorí žiaci - nedostatočná motivácia, nedostatočné rozdelenie týždenného časového 

rozvrhu 

- niektoré deti odkázané na pomoc rodičov 

8. Návrhy opatrení: 

- zlepšenie digitálnych zručností učiteľov 

- individuálny prístup ku každému žiakovi, poznať domáce podmienky žiaka 

- pozitívne žiakov motivovať pochvalou, povzbudzovaním 
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- začiatok nového školského roku: venovať dostatok času na zopakovanie a utvrdenie tém 

preberaných počas dištančného vzdelávania 

 

 

V Domaniži 16.9.2020    Mgr. Naďa Kováčiková 

             riaditeľka školy 

 


