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1. ZÁKLADNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE O ŠKOLE
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

1.1 Názov školy
Základná škola F. E. Scherera

1.2 Adresa školy
E. F. Scherera 40, 921 01 Piešťany

1.3 Telefónne a faxové čísla školy
Tel. 033/774 40 49

033/772 58 36

1.4 Internetová a elektronická adresa školy
riaditelka@9zspn.sk

1.5 Údaje o zriaďovateľovi školy
Mesto Piešťany, Nám. SNP 3, 921 45 Piešťany
Primátor: Mgr. Peter Jančovič, PhD t.č. 033/7765301 mail: primator@piestany.sk

1.6 Mená vedúcich zamestnancov školy s určením ich funkcie
Mgr. Sidónia Podhradská
Mgr. Miriama Jankechová

riaditeľka
zástupkyňa riaditeľky

1.7 Rada školy a iné poradné orgány školy
1.7.1 RADA ŠKOLY
Aktuálne zloženie rady školy v školskom roku 2020/2021
Meno a priezvisko
Pedagogickí
zamestnanci
Nepedagogický
zamestnanec
Rodičia

Delegovaní
zástupcovia
zriaďovateľa

Mgr. Monika Vatrtová
Mgr. Ladislav Lacko
Eva Horváthová – do 31. 12. 2020
Elena Gabrišová – od 01. 01. 2021
Ing. Lucia Schultzová
Zdena Tuchyňová
Martina Kolenová
Gabriela Miškovová
Ing. Iveta Babičová
Michal Fiala
Ing. Matúš Kromholc
PaedDr. Elena Skovajsová
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Rada školy sa v školskom roku 2020/2021 zišla 2-krát a to:
24.09.2020 – Rada školy na zasadnutí prerokovala body:
- Záverečná správa za minulý šk. rok 2019/2020
- Úspechy za minulý šk. rok 2019/2020
- Osobné plány profesijného rastu
- Štruktúra kariérnych pozícií pedagogických a odborných zamestnancov
- Plán práce školy na školský rok 2020/2021
- Koncepcia rozvoja školy
- Rozpočet školy
- Školský poriadok
- Počet žiakov 212 + 24 prvákov
A následne 23.10.2020 ich schválila hlasovaním PER ROLLAM

1.7.2 ROZŠÍRENÉ VEDENIE ŠKOLY
Predsedníčka ZO OZ
Predsedníčka RZ
Špeciálny pedagóg
Výchovná poradkyňa
Vedúca CVČ
Vedúca ŠS
Koordinátor drogovej prevencie
Koordinátor výchovy k manž. a rod.
Koordinátor environmentálnej výchovy
Vedúci MZ a PK

Simona Košťálová
Martina Niepelová
Mgr. Zuzana Urbanová
Mgr. Ita Vašeková
Mgr. Viera Mikesková
Beata Orihelová
Mgr. Monika Vatrtová
Mg. Katarína Miškolciová
Mgr. Lívia Blahová

Rozšírené vedenie školy zasadá podľa potreby.

1.7.3 RADA RODIČOVSKÉHO ZDRUŽENIA
Predseda
Tajomík
Hospodárka
Predseda RK
Členovia výboru

Martina Niepelová
Mgr. Ita Vašeková
Mgr. Viera Mikesková
Ing. Tatiana Lekárová
Petra Seková
Zuzana Vavrová
Anna Juricová

Vychádzajúc z plánu práce boli v rámci schváleného harmonogramu v školskom roku
2020/2021 splnené jednotlivé úlohy nasledovne:

5

1. Dbali sme na dodržiavanie platných právnych noriem s dôrazom na zákon o rodine, ako
i Charty základných práv detí, ktoré prijalo UNESCO. Rodičia pri stretnutiach s výborom RZ
boli oboznámení s programom UNESCO.
2. Rodičovské združenie v spolupráci so štátnymi orgánmi a organizáciami priebežne
vytváralo podmienky na prípravu žiakov II. stupňa na ďalšie povolanie a pre úspešné
zaradenie žiakov II. stupňa v živote našej spoločnosti.
3. Na základe vzájomnej úcty rodičovské združenie vyžadovalo dodržiavanie zásad etiky
zo strany žiaka a učiteľa. Výbor a Rada rodičovského združenia pri ZŠ F. E. Scherera
v Piešťanoch sa podieľali pri riešení problémových žiakov spolu s pedagogickým zborom.
4. Rodičovské združenie sa podieľalo na nákupe učebných pomôcok pre jednotlivé predmety, podľa potreby vyučovacieho procesu. Podporovalo zdravé sebavedomie žiakov, ktoré
slúži k rozvoju ich osobnosti na základe odbornej, kultúrnej a spoločenskej prípravy. V a RRZ plne podporovali aktivity žiakov a tiež aj školy na úseku kultúrnom, športovom,
brannom, ekologickom, ako aj literárne, výtvarné, aranžérske, technické a iné odborne
zamerané súťaže, kde prispievalo na ceny, cestovné a celkové zabezpečenie súťaží
mestského, okresného, krajského, regionálneho charakteru.
5. V a R - RZ plne podporovali schopných žiakov a iniciatívu rodičov pri rozvoji osobnosti
žiakov či na poli športovom, kultúrnom, ale aj na úseku vedy, techniky a etiky. V danom
prípade išlo o rôzne odborné prednášky a prípravy žiakov na rôzne súťaže v rámci školy a pri
reprezentácii školy, ako i finančné dotácie jednotlivých aktivít žiakov a kolektívov.
6. Rodičovské združenie, zo svojich finančných prostriedkov, podporovalo školu v procese
vzdelávania, v údržbe priestorov školy slúžiacich pre výchovno-vzdelávacie účely a školskú
jedáleň pre stravovanie žiakov a učiteľov. Angažovalo sa vypracovaní projektu na úpravu
a celkovú rekonštrukciu školy, apelovalo na poslancov a primátora, nakoľko škola je v zlom
stave. Pomáha pri drobných prácach na údržbe školy, po stránke finančnej i dobrovoľníckej.
7. Pri získavaní finančných zdrojov rodičovské združenie využilo možnosti rodičov
a priateľov školy, získaním sponzorov z radu podnikateľov a rôznych organizácií, pri získaní
2% z dane fyzických a právnických osôb. Vyhodnotenie a prehľad získaných finančných
prostriedkov a hospodárenie s nimi je uvedený v záverečnej správe o hospodárení RZ.
8. Výbor rodičovského združenia je v neustálom styku s vedením školy, na základe
vzájomnej informovanosti a riešenia problémov v oblasti výchovy a vzdelávania žiakov.
9. Výbor celkom zasadal dvakrát a to k príprave plánu práce RZ, k predloženiu plánu hlavných
úloh RZ na rok 2020/2021, prehodnotil správy hospodárenia za predchádzajúci školský
rok 2019/2020, prerokoval schválenie rozpočtu na nový školský rok, vykonal revíziu
hospodárenia, pripravoval rôzne podujatia pre žiakov a všetky podklady na zasadnutie Rady
RZ a triednych schôdzok RZ. Prerokoval správu revíznej komisie. Konzultoval čerpanie
rozpočtu v zmysle požiadaviek školy a potrieb žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese a na
aktivity v mimoškolskej činnosti.
RZ sa podieľalo:
- v Mestskej knižnici, na rôznych školských súťažiach, karnevaloch, rôznych tvorivých
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dielňach, besedách, workshopov, prednáškach
- na besede s pracovníkom ODI OR PZ Piešťany k aktuálnym problémom v súvislosti
s cestnou dopravou a deťmi na cestách
- na besede s pracovníkom MsP Piešťany k aktuálnym problémom v súvislosti
s drogovou závislosťou mládeže a výskytu psychotropných látok na školách
- na imatrikulácii prvákov
- na finančných zbierkach: Biela pastelka, Hodina deťom (on-line)
- na vypracovaní projektov: Zateplenie budovy školy, výmena okien, WC a vymaľovanie
tried a všetkých priestorov, Bezbariérový prístup do školy, oprave výťahu, na príprave
školského časopisu „Sovička“, Zelený ostrovček vzdelávania, zdravia a oddychu,
Krajšie a zelenšie okolie školy, Recyklohry na zberoch papiera, gaštanov, vrchnákov
z PET fliaš, elektroodpade, malých bateriek a monočlánkov, tonerov a cartridgov,
žiaroviek.
Rodičovské združenie veľmi oceňuje dobrú spoluprácu s vedením školy a naďalej bude túto
spoluprácu využívať a rozširovať v prospech a rozvoj našich detí. Veľmi si ceníme
zodpovedný prístup vedenia školy pri výchovno-vzdelávacích opatreniach v ohľade epidémia
koranavírusu pri ochrane zdravia našich detí a všetkých zamestnancov.

1.7.4 ŽIACKY PARLAMENT
Žiacky parlament funguje ako iniciatívny a pomocný orgán, vyjadrujúci záujmy žiakov
v oblasti výchovy a vzdelávania na našej škole. Členmi žiackeho parlamentu sú žiaci „poslanci“
našej školy, volení priamou voľbou v kmeňových triedach na jeden školský rok, celkom dvaja
za triedu od 3. – 9. ročník. V školskom roku 2020/2021 sme neorganizovali žiadnu činnosť,
parlament sa neschádzal, z dôvodu mimoriadnych opatrení a usmernení Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu. V tomto školskom roku sme neorganizovali žiadny výlet,
z dôsledku mimoriadnych opatrení a usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu
s športu.

1.7.5 ODBOROVÝ ZVÄZ PRACOVNÍKOV ŠKOLSTVA
Predseda :
Zapisovateľka:
Hospodárka :
Členovia :

Simona Košťálová
Eva Horváthová
Mgr. Monika Vatrtová
Mgr. Anna Valentovičová Jánošková
Mgr. Ladislav Lacko

Na škole pracuje odborový zväz, ktorý má z 46 zamestnancov školy 25 členov. Ostatní
zamestnanci nečlenovia - 21 (17 platí, 4 neplatia) na účet OZ 1 € mesačne na kolektívne
vyjednávanie. Kolektívna zmluva bola podpísaná 01.01.2021. Dňa 24.03.2021 sa konala
schôdza ZO OZPŠ prostredníctvom platformy ZOOM. Zamestnanci boli oboznámení s KZ
a s nárokom na deň pracovného voľna a zmenami v ZP. KZ bola jednohlasne schválená.
Predsedníčka OZ sa pravidelne zúčastňovala Rady OZ.
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1.8 METODICKÉ ZDRUŽENIE A PREDMETOVÉ KOMISIE NA ŠKOLE
1.8.1 MZ I. - IV. ročník
MZ 1. – 4. roč. aktívne pracovalo v školskom roku 2020/2021 v tomto zložení: p. Pechová, p.
Gregoričková, p. Jančovičová, p. Vatrtová, p. Mikesková, p. Valentovičová-Jánošková (PN od
polovice septembra 2019, zastupovala ju p. Miškolciová), p. Podhradská – riaditeľka školy.
Práca MZ a výchovno-vzdelávací proces počas pandémie COVID-19
Práca MZ 1. – 4. roč. bola v II. polroku školského roka (od 11. 1. 2021 do 12. 4. 2021)
ovplyvnená mimoriadnou situáciou počas pandémie COVID-19 (koronavírusu).
Vyučovanie v tomto čase prebiehalo za mimoriadnych okolností a podmienok.
Výchovno-vzdelávacia činnosť bola prerušená, všetci žiaci školy sa začali vyučovať cez on-line
hodiny prostredníctvom internetovej platformy – ZOOM.
Žiaci tak mali možnosť byť všetci pripojení na daných vyučovacích hodinách a sledovať výklad
učiva, aktívne sa zapájať do vyučovania. Túto možnosť využila väčšina žiakov. Niektorým sa
z technických dôvodov nedalo na tieto hodiny pripojiť. S týmito žiakmi sa vyučujúci dohodli
na inej forme práce a pokračovali vo vzdelávaní. Žiaci mali on-line hodiny podľa pripraveného
rozvrhu zverejneného opäť na stránke školy.
Časový harmonogram hodín počas vyučovania ZOOM
1. hodina 8,00 - 8,40
2. hodina 8,55 - 9,35
3. hodina 9,55 - 10,35
4. hodina 10,50 - 11,30
5. hodina 11,40 - 12,20
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Výchovno-vzdelávacia činnosť počas tohto prerušenia pokračovala so žiakmi naďalej – tzv.
„dištančnou formou“.
Vyučujúce zadávali žiakom prácu a vysvetlenie k nej na stránku školy
(www.9zspn.edupage.org). Následne sa dohodli s rodičmi žiakov o postupe konzultácií,
vysvetľovania učiva, overovania, kontroly zadaných úloh a pod. Komunikovali so žiakmi
a rodičmi individuálne (cez telefón, videohovory, mailom, písomne a pod.). Žiaci sa učili podľa
pripraveného a upraveného rozvrhu hodín na každý deň primerane podľa ročníka, ktorý bol
zverejnený na stránke školy.
Počas on-line vzdelávania cez ZOOM vyučujúce využívali okrem rôznych iných materiálov aj
tieto internetové zdroje:
www.zborovna.sk
www.bezkriedy.sk
www.kozmix.sk
www.youtube.com
www.aitec.sk
www.elt.oup.som
www.planetavedomosti.iedu.sk
Z dôvodu zabránenia zvýšeniu mobility sa termín jarných prázdnin meniť nemenil.
„Plnohodnotné dištančné vzdelávanie bolo pre žiakov, rodičov a učiteľov náročné, a preto je
potrebné dať všetkým priestor na oddych. Preto sa jarné prázdniny uskutočnia v riadnych
termínoch,“ doplnil šéf rezortu školstva.
Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu, stanoviska RÚVZ
a rozhodnutia zriaďovateľa Rozhodnutie Mesto Piešťany bolo po jarných prázdninách od 08.
03. 2021 obnovené školské vyučovanie v škole pre žiakov 1. - 4. ročníka (podľa záujmu z
vyplneného dotazníka), ktoré sú deťmi zamestnancov s nevyhnutným prezenčným
výkonom práce. Pre ostatných žiakov pokračovalo dištančné vzdelávanie cez ZOOM.
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Od 12. 04. 2021 sa dištančná forma vzdelávania v ročníkoch 1. – 4. skončila. Viaceré deti sa
vrátili do školy a vyučovanie pokračovalo bežnou formou podľa upraveného rozvrhu hodín,
na základe už miernejších a uvoľnenejších opatrení.
Počas celého tohto obdobia bolo upravené aj hodnotenie žiakov.
Na klasifikačnej porade k 3. štvrťroku školského roka (12. 04. 2021) a na základe uvedených
usmernení, bolo schválené hodnotenie žiakov 2. – 4. ročníka – známkou, vo všetkých hlavných
predmetoch okrem výchov.
Výchovno-vzdelávací proces sa uskutočňoval na základe prísnych hygienických opatrení.
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Od 03. 05. 2021 sa žiaci vyučujú podľa platných rozvrhov.
Naďalej je žiak povinný nosiť rúško a dodržiavať platné protiepidemické opatrenia.
V platnosti zostáva povinnosť žiaka preukazovať sa vyhlásením_o_bezinfekčnosti zákonného
zástupcu žiaka vždy na začiatku týždňa. Pri prerušení školskej dochádzky na viac ako 3 dni
(vrátane sviatkov a víkendov) zákonný zástupca žiaka predkladá opakovane čestné
vyhlásenie.

1.8.2 Vyhodnotenie činnosti ŠKD
V školskom roku 2020/2021 pracovalo MZ ŠKD v tomto zložení:
Mgr. Mikesková - ved. CVČ, p. Sedmáková - ved. MZ, p. Košťálová a Ing. Horniaková Viera.
Počas školského roka sa uskutočnili 4 zasadnutia MZ a to v mesiacoch: september 2020,
december 2020, marec 2021 a jún 2021.
Na zasadnutiach sme riešili aktuálne otázky z jednotlivých oddelení, organizačné pokyny pre
prácu a aktivity v danom období, rešpektovali sme pokyny a usmernenia z vedenia školy.
V školskom roku 2020/2021 pracovali v ŠKD tri vychovávateľky v 3 oddeleniach s počtom 74
detí na začiatku školského roka. Počas školského roka sa odhlásilo 19 detí, prihlásilo 9 detí.
Deti sa odhlasovali v dôsledku odsťahovania, prestupu na inú školu, ale aj v dôsledku
nezamestnanosti rodičov. Najmä staršie deti však už po skončení dištančného vzdelávania do
ŠKD nenastúpili, boli viac samostatné a preto ich rodičia z ŠKD odhlásili. Stav k 30. júnu 2021
je 64 detí v ŠKD.
Poplatok za ŠKD v sume 10 € uhrádzali rodičia formou šeku alebo bankovým prevodom na
účet školy do 10. dňa v mesiaci.
Výchovno-vzdelávacia činnosť v ŠKD bola zameraná na pravidelné striedanie oddychových
a záujmových aktivít detí s aktivitou súvisiacou s prípravou na vyučovanie.
- Pravidelné aktivity podľa výchovného programu: spoločensko-vedná, pracovno-technická,
prírodno-enviromentálna,
esteticko-výchovná,
telovýchovná,zdravotná
a športová,
vzdelávacia a odpočinková oblasť výchovy.
- Príležitostné a sezónne aktivity - celoklubové
- Spontánna činnosť podľa záujmu detí
Činnosť a práca s deťmi boli zamerané na plnenie hlavných úloh:
Výchovnú činnosť sme realizovali v súlade s výchovným programom
Pri realizácii vých.-vzdelávacej činnosti sme dodržiavali psycho-hygienické podmienky
Uplatňovali sme pedagogické zásady primeranosti a individuálneho prístupu
Zachovávali sme humanistický prístup vo výchove, pozitívny a priateľský vzťah
vychovávateľky a dieťaťa, pričom sme zohľadňovali špecifické osobitosti každého
dieťaťa.
Činnosti a aktivity sme zameriavali na prehlbovanie a utvrdzovanie poznatkov,
vedomostí a zručností získaných vo výchovno-vzdelávacom procese a na ich využitie v
praxi.
Vytvárali sme podmienky na formovanie zdravého životného štýlu, na upevňovanie
hygienických návykov.

11

-

V súvislosti s Corona vírusom sme dbali na dezinfekciu rúk, ich časté umývanie a tiež
rozostupy pri stolovaní, či spoločných aktivitách.
Deti preukázali svoju uvedomelosť pri nosení rúšok. Chránili seba i svojich
spolužiakov.
V rekreačnej a odpočinkovej činnosti sme zabezpečili pravidelný pobyt detí na
čerstvom vzduchu, čo najviac pohybu a športových aktivít, s cieľom odbúravať napätie
a stres.
Deti sme viedli k pozitívnemu vzťahu k ľuďom, prírode, k tolerancii voči ostatným.
Deti spoznávali seba, svoje schopnosti, viedli sme ich k úcte k sebe samým, tiež
k ochote pomáhať.
Učili sme ich predchádzať šikane, k tomu, aby vedeli, ako sa zachovať, ak sme
šikanovaní, alebo sme svedkami šikany.
Pracovali sme na upevňovaní pekných vzťahov medzi deťmi - priateľstvo, dobré
vzťahy v kolektíve, na odbúravaní negatívnych vlastností ako závisť, nezdravá rivalita.
Umožňovali sme deťom výber aktivít.
Zapájali sme deti do spolurozhodovania, realizovali sme činnosť podľa námetov detí.
Učili sme deti k tomu, aby vedeli riešiť konflikty.
Formou hier sme rozvíjali kreativitu, fantáziu, logický úsudok.
Osobitnú pozornosť sme venovali enviromentálnej výchove - ohľaduplnému vzťahu k
prírode, životnému prostrediu, pozornosť sme venovali separovaniu odpadu.
Formou hier a príkladov zo života sme rozvíjali u detí finančnú gramotnosť
Vytvárali sme podmienky na tvorivú atmosféru v oddeleniach.
Prezentovali sme aktivity ŠKD na FB stránke ŠKD a na stránkach školského časopisu
Podporovali sme pocit bezpečia a motivovali sme deti k učeniu.

Výchovná činnosť prebiehala vo voľnom čase detí a našou snahou bolo urobiť ju pre deti
zábavnou, zaujímavou a príťažlivou, pričom sme prihliadali na potreby a záujmy detí.. Dôraz
sme kládli na vytváranie priateľskej atmosféry v oddeleniach. Využívali sme hry na oddych,
zábavu i poučenie.
V tomto školskom roku sme sa viac zamerali na medziľudské vzťahy, správanie sa detí k sebe
navzájom, na empatiu a spolunažívanie v kolektíve.
Neustále sme viedli deti k ľudskosti - ten vzácnej vlastnosti človeka spolucítiť, spolutrpieť
a tešiť sa z radosti iných.
V odpočinkovej činnosti sme uplatňovali rozhovory, pozeranie aj počúvanie rozprávok,
piesní. Okrem detských piesní si deti obľúbili aj moderné a tiež ľudové. S deťmi sme hádali
hádanky, riešili krížovky, doplňovačky, sudoku, či osemsmerovky.
V rekreačnej činnosti sme sa snažili zabezpečiť deťom čo najviac pobytu vonku, pohyb,
otužovanie slnkom a vzduchom.
Okrem záujmových činností bola dôležitou činnosťou v ŠKD príprava na vyučovanie. Deti sme
viedli k porozumeniu zadania, k zodpovednosti pri vypracovaní úloh, k vzájomnej spolupráci,
k hodnoteniu svojich i kamarátových výkonov.
Všetky vychovávateľky si viedli vo svojich oddeleniach potrebnú dokumentáciu. Do plánov
práce vnášali nové a príťažlivé formy práce.
Počas školského roka sme uskutočnili 17 vzájomných hospitácií v jednotlivých tematických
oblastiach výchovy.
Aktivity s deťmi v ŠKD:
September: Zábavné cvičenie vo „Fit-parku“
Poznávanie okolia školy, možnosti športovania
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Sedmáková - II.odd.

(bikrosová dráha, U-rampa), kolobežkovanie
Všetky odd. ŠKD
„Európsky týždeň športu“ - pohybové aktivity
Všetky odd. ŠKD
„Nosím rúško - chránim seba, chránim Teba“ - beseda Sedmáková - II. odd
Október:

Svetový deň úsmevu - „S úsmevom je život krajší“
Všetky odd. ŠKD
Darčeky pre starých rodičov k „Mesiacu úcty k starším“ Všetky odd. ŠKD
Zhotovovanie a púšťanie šarkanov- „Pošli drakov
do oblakov“
Všetky odd. ŠKD
Hry s jesennými listami a figúrky z jesenných plodov Všetky odd. ŠKD
„Gaštanko“ - tvorenie z jesenných plodov
Všetky odd. ŠKD
Jesenná nástenka - zapojenie sa do súťaže
Sedmáková - II.odd.

November:

Mestská knižnica - zážitkové čítanie s tvorivými
dielňami
„Tanec v duši“, alebo „Ukáž, čo vieš“.
Zimná výzdoba priestorov ŠKD a tried
Ozdobovanie vianočného stromčeka
„Vianočný svietnik“ - tvorivé dielne
„Adventný veniec“ - tvorivé dielne
„List Ježiškovi“ - želania a túžby detí
„Posedenie pri stromčeku“

December:

Košťálová - I. odd.
Sedmáková - II. odd.
Všetky odd. ŠKD
Všetky odd. ŠKD
Sedmáková - II. odd.
Všetky odd. ŠKD
Všetky odd. ŠKD
Všetky odd. ŠKD

Január:

Deti zostávajú doma, prebieha dištančné vzdelávanie s online výučbou.
Kontakt s deťmi si vychovávateľky zabezpečujú mailovou komunikáciou,
správami cez Edupage, telefonickým kontaktom. Deti reagujú a posielajú
svoje výtvory. Tie im potom vychovávateľky uverejňujú na FB stránke CVČ
a ŠKD. Deti posielali zábery z potuliek zimnou prírodou, zo stavania
snehuliakov, nechýbali kŕmidlá pre vtáčikov, či práce z papiera, kde deti
prejavili svoju nápaditosť a tvorivosť. Ich citlivé srdiečka vnímali aj
neľahkú prácu zdravotníkov. A práve im boli venované kvety vďaky - kvety
od našich detí.

Február:

„Sviatok Valentína“- deti srdiečkami a pozdravmi prejavili lásku najbližším.
Bolo ich toľko, že zaplnili stránky školského časopisu, ale i FB stránku.
A boli to tie najkrajšie a najdojemnejšie vyznania, ktoré najmä v čase
Corony mali nesmiernu silu a rozmer.

Marec:

Dňa 8. marca 2021 nastupujú do školy deti rodičov z kritickej infraštruktúry
Zhotovovanie pozdravov k MDŽ
Zhotovovanie darčekov pre budúcich prvákov
Veľkonočné kraslice - tvorivé dielne
Jarná výzdoba priestorov ŠKD a tried

Apríl:

Všetky odd. ŠKD
Všetky odd. ŠKD
Všetky odd. ŠKD
Všetky odd. ŠKD

Dňa 12. apríla 2021 nastupuje do školy I. stupeň a v prevádzke je opäť aj školský
klub. Deti si pripomenuli „Mesiac lesov“ pobytmi v prírode, kôrovým
kreovaním, zahrali sa ekohry a nezabudli načerpať energiu a silu zo stromov.
Urobili koláž na tému „Les“
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Máj:

„Deň matiek“ - zhotovovanie darčekov a pozdravov
„ Piešťany, mesto v ktorom žijem“ - vedomostný kvíz

Všetky odd. ŠKD
Sedmáková - II. odd.

Jún:

Letná výzdoba priestorov ŠKD a tried
„Keď majú deti sviatok“- zábavné popoludnie
„Hľadanie v tráve“- lienky, motýle, štvorlístky
„Deň otcov“- zhotovovanie darčekov
„Piknikovanie“ - pri príležitosti Medzinárodného dňa
piknikov. Deti si užili stolovanie vonku a relax
v prírode.
Vernisáž výstavy bábok, scénických objektov,
ilustrácií a drôtených sôch spojená s workshopom
v mestskej knižnici.

Všetky odd. ŠKD
Všetky odd. ŠKD
Všetky odd. ŠKD
Všetky odd. ŠKD
Všetky odd. ŠKD
Sedmáková - II.odd.
Horniaková -III.odd.

V rámci turistického krúžku deti navštívili zaujímavé a pekné miesta v Piešťanoch a ich
blízkom okolí. Zapojili sa tiež do zberu gaštanov a tiež do zberu papiera v októbri a v máji.
Zberom plastových vrchnáčikov nezabudli na Dávidka Rusnáka, ktorému aj takto chceli
pomôcť v boji s jeho chorobou.
Do všetkých oddelení ŠKD boli zakúpené pomôcky na výtvarnú a pracovnú výchovu. Pribudli
aj lego stavebnice pre dievčatá i chlapcov do všetkých oddelení. Deťom ich priniesol Mikuláš
a radosti nebolo konca kraja keď deti obdaroval aj balíčkom so sladkosťami. A nezabudol
pritom ani na všetkých zamestnancov školy.
Činnosti a hry s deťmi sme vyberali podľa ich záujmov, podporovali sme prirodzený pohyb a
telesné aktivity formou hier na školskom dvore a vo fit-parku na sídlisku. Zapájali sme sa do
kultúrnych podujatí školy, spolupracovali sme so školským CVČ i s triednymi učiteľmi.
Vychovávateľky sa metodicky vzdelávali, sledovali odbornú tlač a vzájomne sa informovali
o aktuálnych otázkach v oblasti výchovy a vzdelávania detí.

1.8.3 PK jazykov a komunikácie
1. Základné údaje:
Vedúca PK:

Mgr. Katarína Miskolciova (RUJ – FRJ - ETV)

Členovia PK: Mgr. Milena Blazekova (SJL – VYV)
Mgr. Desana Laukova (SJL – ANJ)
Mgr. Miroslava Kovalinkova (SJL - NEJ)
Mgr. Martina Pechova ( I.st. - ANJ)
Mgr. Sidonia Podhradska ( I.st. - ANJ)
Mgr. Monika Vatrtova ( I st. - ANJ)
2. Analýza práce PK v šk. roku 2020/2021
Hlavné ciele a úlohy PK:
Zlepsovať uroven vedomostí a zrucností z materinskeho jazyka a cudzích jazykov. Rozvíjať
esteticke cítenie ziakov aj prostredníctvom projektovych prac. Viesť ziakov k hrdosti na
hodnoty vytvorene slovenskym narodom, ale aj inymi europskymi narodmi.
a/ plniť ulohy vyplyvajuce z Planu prace skoly a Pedagogicko- organizacnych pokynov MSVVS
SR.
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V skolskom roku sme plnili ulohy vyplyvajuce z Planu prace skoly, Skolskeho vzdelavacieho
programu a Pedagogicko-organizacnych pokynov MS SR. Postupovali sme podľa ucebnych
osnov a tematickych vychovno-vzdelavacích planov, ktore sme prisposobovali vzhľadom ku
skratenej dotacii hodín pocas distancneho vzdelavania podľa usmernení MS SR.
b/ pri hodnotení sme postupovali podľa Metodickych pokynov na hodnotenie a klasifikaciu
ziakov a uplatnovali odporucany system hodnotenia ziakov z dovodu distancneho vyucovania.
3. Špecifické úlohy a ciele:
1. Zvyšovať úroveň výchovno – vzdelávacieho procesu:
Rozvíjali sme kľucove kompetencie ziakov ako prípravu na celozivotne ucenie sa. Zamerali
sme sa na komunikacnu a citateľsku gramotnosť ziakov, venovali sme zvysenu pozornosť
cítaniu s porozumením. Na hodinach SJL a cudzích jazykov sme pocas on-line vyuke
prisposobovali vyucovacie metody, aby ziaci co najefektívnejsie a v primeranom rozsahu mali
moznosť ovladnuť ucivo potrebne k ďalsiemu vzdelavaniu.
2. Podporovali sme nadanych a talentovanych ziakov ich zapajaním do suťazí a olympiad.
Na hodinach SJL vyucujuce zadavali tvorive ulohy, rozvíjali schopnosti a interpretacne
zrucnosti.
3. Vytvarali sme podľa mozností za pomoci asistentov uciteľa podmienky pre ziakov zo
znevyhodneneho domaceho prostredia, ktorí sa nemohli zucastnovať on-line vyucovania.
Dodrziavali sme odporucania specialneho pedagoga o postupe pri praci ziakov so SVVP a IVV
Informovali sme a konzultovali s rodicmi elektronickou formou cez skolsku stranku portalu
Edu page. Ziaci so SVVP zvladli pozadovane ucivo v ramci svojich schopností.
4. Monitorovali sme vedomosti ziakov s cieľom zlepsovať ich uroven.
Na zaklade analyz pracovnych vysledkov ziakov sa vyucujuce snazili v case prezencneho
vyucovania odstranovať nedostatky sustavnym precvicovaním a venovaním sa
problematickym javom. Viedli ziakov aj k zodpovednej domacej príprave. Volili rozne formy
prace, aby ziaci nepociťovali nadmernu zaťaz, ale aby potrebne ucivo co najlepsie zvladli.
Zakladnou strategiou vyucovania cudzích jazykov bol doraz na schopnosť komunikovať v
cudzom jazyku, pouzívať zakladne frazy, spoznať realie krajín podporene obrazkovym
materialom. Na hodinach sme vsuvali do vyucovacieho procesu voľne rozhovory na
kazdodenne temy, aby odburali stres. Hlavnym cieľom stale ostava schopnosť ziakov viesť
kratke dialogy na kazdodenne temy na primeranej urovni. Na rozsirovanie slovnej zasoby a
precvicovanie gramatickych javov ziaci vyuzívali nainstalovane softvery alebo on-line cvicenia.
Vsetci clenovia predmetovej komisie pokracovali vo sebavzdelavaní sledovaním odbornej
literatury, casopisov a roznych internetovych portalov.
SJL
V predmete slovensky jazyk a literatura sme sa po navrate do skoly zameriavali predovsetkym
na postupnu adaptaciu ziakov na prezencnu formu vyucby, prehodnotili sme ciele (niektore
ucivo sme presunuli do vyssích rocníkov) a v podstate sme az do konca skolskeho roka hlavne
opakovali, systematizovali a utvrdzovali prebrate ucivo.
V deviatom rocníku sme sa v druhom polroku sustredili na prípravu na prijímacie skusky
a dokladne sme si vysvetlili a preopakovali (formou prípravnych testov) kompletnu
gramaticku, slohovu aj literarnu zlozku.
V zavere sk. roka sme si overili splnenie stanovenych cieľov jednoduchymi testami. Uvedene
vystupne testy tak poskytli ziakom spatnu vazbu, ci a do akej miery si dokazali stanovene ucivo
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osvojiť. Zaverecne hodnotenie teda zohľadnuje domacu pracu, snahu a tiez moznosti ziakov
pocas nestandardneho online obdobia a tiez obdobie po navrate do skoly.
Pocítacova miestnosť bola po nastupe na prezencnu vyucbu opať vyuzívana na zdokonalenie
pravopisu / CD s doplnovacími diktatmi/ ako aj na precvicovanie vedomostí z jazyka aj
literatury / CD s roznymi testami/. Vyucujuce vyuziju na precvicovanie internetovu stranku
www.zborovna.sk, www.skolahrou.sk, www.datakabinet.sk,
na ktorej budu vyhľadavať
vhodne testy a ine pomocky na vyucovanie.

Účasť žiakov na súťažiach a akciách školy počas šk. roku 2020/2021:
a) Olympiáda SJL : nezúčastnili sme sa
b) Hollého pamätník: próza - 2. kategória: 1. miesto - Alexandra Drličková – 6. A
postup do okresného kola
poézia – 2.kategória: 1. miesto – Nina Frederika Drličková – 5. r.
postup do okresného kola
Školské kolo prebiehalo on-line formou vzhľadom na pandemickú situáciu a dištančnú výučbu.
c) literárna súťaž – Piešťany očami detí - okresné kolo:
1. miesto - Bojnová Sára – 5. r.
2. miesto – Galová Natália – 5. r.
3. miesto – Tamajková Alexandra – 5. r.
2. miesto – Ferancová Sofia – 7. r.
Termín vstupných previerok bol z dôvodu minuloročnej mimoriadnej pandemickej situácie
posunutý na október 2020. Polročnú previerku pre 5. - 9. roč. sme nepísali (dištančné
vzdelávanie). Výstupné previerky boli napísané a vyhodnotené v plánovanom termíne.
Školské slohové písomné práce a niektoré učivo, ktoré sme kvôli danej situácii nestihli
prebrať, presúvame do nasledujúcich ročníkov. Hodnotenie vzhľadom na situáciu
miernejšie, váha známok štandardná, počet otázok zredukovaný, nároky znížené.
NEJ
V predmete nemecký jazyk sme sa zameriavali predovšetkým na osvojovanie
a utvrdzovanie slovnej zásoby a po návrate do školy sme tiež veľa opakovali. Na
vyučovacích hodinách sme sa zamerali na zlepšenie komunikácie v NEJ, na správny
písomný prejav.
RUJ
V RUJ sme sa sústredili na zvládnutie základnej slovnej zásoby, základnej konverzácie,
schopnosti vytvárať jednoduché vetné spojenia. Odstraňovali sme chyby v spájaní písmen,
venovali sme sa precvičovaniu azbuky a nácviku čítania.
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Po nástupe na prezenčnú formu vyučovania sme doplnili prácu so žiakmi o formy a metódy
výuky, ktoré nebolo možné používať v dostatočnom rozsahu pri dištančnom vzdelávaní:
viac sme používali fonetické cvičenia z nahrávok CD, venovali sme sa nácviku čítania, písali
diktáty.
Vzhľadom na nedostatočnú úroveň ovládania jazyka, účasť žiakov na olympiáde z ruského
jazyka nebola možná.
ANJ
V anglickom jazyku sme sa zamerali hlavne na rozvoj slovnej zásoby a jej použitie v praxi a
používanie základnej primárnej gramatiky v nižších ročníkoch a vo vyšších ročníkoch na
rožšírenie znalosti základnej gramatiky a výnimiek pri jej používaní.
Tiež sme sa zamerali na rovoji posluchu a čítaní s porozumením vo všetkých ročníkoch,
pričom sme používali rôzne texty, zvukové nahrávky a filmy. Následne žiaci tvorili a
odpovedali na otázky z textu a k textu, či posluchovým nahrávkam alebo filmom vyberaným
primerane k ich veku a znalostiam jazyka.
Do výuky sme zaradili aj tvorbu projektov, kde žiaci mohli zužitkovať svoje znalosti jazyka
a poznatky o anglicky hovoriacich krajinách ako aj ich kultúre, napr. Sviatky, kuchyňa.
Zúčastnili sme sa jazykového projektu.
Anglická olympiáda:
Nakoľko situácia nepriala tomu, aby sme dostatočne prípravili žiakov na olympiádu z
anglického jazyka, prihlásili sme len jedného žiaka, Michaela Richtárika z 6.A. Kedže ide o
žiaka, ktorý strávil viac ako 9 rokov anglicky hovoriacej krajine, postúpil priamo do
krajského kola kategórie C, kde sa zúčastnil na online olympiáde a umiestnil sa po náročnej
súťaži na peknom 5. mieste.
Vzájomné hospitácie:
Vzajomne hospitacie vyucujuce vykonali v obmedzenom pocte:
I. polrok

II. polrok

Blažeková

0

1

Lauková

0

1

Miškolciová

1

2

Kovalinková

0

2

4. Záver:
Vzhľadom na nepriaznivu pandemicku situaciu, kedy distancna forma vyucovania trvala az 5
mesiacov, zasadnutia PK sa konali iba dve, a to: v septembri a juni. V ostatnom case sa clenovia
oboznamovali a informovali e-mailom, telefonicky alebo cez Edu page. Ulohy a ciele sa podarilo
plniť viac ci menej uspesne, neprebrate ucivo alebo nedostatocne utvrdene ucivo sme presunuli
do ďalsieho skols. roka.
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1.8.4 PK cudzích jazykov a komunikácie – adaptačné obdobie
Správa o adaptačnom období po mimoriadnom prerušení prezenčného vyučovania
(aktivity, priebeh, zistene problemy)
8. - 9. roč.
adaptacne obdobie: 19. 4. - 30. 4. 2021
5. , 6., 7. roč. adaptacne obdobie: 26 4. - 3. 4. 2021
1. týždeň:

- podporiť socializaciu
- bez skusania, hodnotiť len slovne
1.+ 2. týždeň: - nepísať testy, písomky
Zápis do tried. knihy:
a) aktivity zamerane na rozvoj komunikacie a riesenie konfliktov
b) aktivity zamerane na prevenciu problemoveho spravania
c) aktivity zamerane na rozvoj pozitívnej klímy v triede
d) aktivity zamerane na rozvoj empatie a tolerancie
e) aktivity zamerane proti sikane
TA koordinoval triedny uciteľ, cinnosti sa realizovali podľa odporucaní vonku, ulohy pridavali
postupne – od menej casovo narocnych, menej obtiaznych k narocnejsím.
SJL, NEJ - uč. Mgr. M. Kovalinková + Mgr. M. Blažeková
Adaptačné obdobie 8. ročník:
Trieda zostala po niekoľkych dnoch opať doma, nakoľko jedna ziacka bola covid pozitívna.
Mala som s nimi iba jednu hodinu nemciny a rozpravali sme sa o tom, co robili pocas
distancneho studia, cím sa zaoberali, co cítili, co im toto obdobie dalo a vzalo.
Adaptačné obdobie 9. ročník:
V deviatom rocníku ucím slovensky jazyk, nemecky jazyk a obciansku nauku. Pocas
distancneho vyucovania sme sa pripravovali hlavne na prijímacie pohovory, robili sme rozne
prípravne testy. V tomto duchu sme pokracovali aj pocas adaptacneho obdobia, nakoľko ziaci
cítili deficit a iniciatívne pracovali na zlepsovaní si vedomostí. Popritom sme sa rozpravali
o tom, co cítia, ako prezívali rozne vladne opatrenia a nariadenia, co im toto obdobie vzalo
alebo aj dalo.
Adaptačné obdobie 5., 6., 7. ročník:
V ramci adaptacneho obdobia sa so ziakmi rozpravame sa o tom, co cítia a ako prezívali rozne
vladne opatrenia a nariadenia, ci im toto obdobie nieco dalo alebo vzalo. Pocas vyucovacích
hodín sme si na zaklade vhodnych textov pripomenuli dolezitosť vzajomnych vzťahov a
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komunikacie. Zameriavali sme sa hlavne na rozvíjanie pozitívnej klímy v triede a na rozvoj
vzajomnej tolerancie. Zaroven opakujeme hravou formou prebrate ucivo.
Niektorí ziaci pocas distancneho vyucovania vobec nepracovali, nepísali si poznamky,
nedokazali si najsť system. Ide o ziakov, ktorí nie su schopní prebrať za svoje vysledky vlastnu
zodpovednosť a pravdepodobne tu zlyhala aj rodicovska podpora a kontrola. Naopak,
mnohym deťom rodicia pomahali s ulohami az do tej miery, ze v sucasnosti nie su schopne nic
samostatne robiť.
Opať sa vsak potvrdzuje, ze ziaci, ktorí svedomito pracovali pocas riadneho vyucovania, sa
zapajali aj v case distancneho vyucovania. Títo ziaci primerane reaguju aj pocas adaptacneho
obdobia a postupne nabiehaju na pravidelne skolske povinnosti a rezim.
V adaptacnom období u ziakov 2. stupna po nastupe do skoly sme sa zamerali na opakovanie
a prehlbovanie uciva formou didaktickych hier, prepojením s inymi predmetmi, uplatnovaním
medzipredmetovych vzťahov, napr. prepojením vedomostí zo slovenskeho jazyka s dejepisom,
vytvarnou vychovou, geografiou. Ziakom sme vytvorili priestor na vzajomnu komunikaciu,
obnovenie vzťahov, ktore boli v období distancneho vzdelavania prerusene ci obmedzene.
Ziaci prejavili zaujem o tento sposob vyucovania a postupne sa obnovuju bezne sposoby
vyucovania a vzťahy uciteľ – ziak, ziak – spoluziaci.
RUJ – uč. Mgr. K. Miškolciová
6.A, 6.B + 7.A
1. tyzden adaptacneho obdobia sme venovali spoznavaniu realií Ruskej federacie formou
prezentacie a dokumentarnych filmov.
Vyuzili sme okruhle vyrocie (60 rokov) letu prveho kozmonauta – Jurija Gagarina, do vesmíru
a hovorili sme o vzniku kozmickeho programu byvaleho ZSSR, prvych letoch zvierat a umelej
druzice Sputnik I. Temu sme vyuzili na voľnu diskusiu ziakov a upevnovanie vzťahov v triede.
Ustnou formou sme opakovali slovnu zasobu s dorazom na schopnosť konverzacie v ruskom
jazyku.
Ziaci tvorili dialogy, trenovali preklad z materinskeho jazyka do ruskeho a opacne.
V oboch rocníkoch bolo potrebne precvicovať spravne spajanie písmen azbuky, v ktorych
robili chyby.
V 2. tyzdni sme uskutocnili vyklad a voľny rozhovor k blíziacemu sa 76. vyrociu konca II.
svetovej vojny a porazky fasizmu, kde sovietska armada zohrala rozhodujucu ulohu pri
oslobodení nasej krajiny.
Pokracovali sme v opakovaní prebratych lekcií, nacviku písania a cítania bez hodnotenia v
znamkou.
Snazili sme vytvoriť príjemnu atmosferu na hodine, aby sme odburavali stres a napatie po
dlhej distancnej vyuke. Ziakom boli s obsahom hodín a sposobom vyuky spokojní,
nezaznamenali sme ziadne problemy so zvladnutím vyucovania.

Úprava obsahového a výkonnostného štandardu učiva po období dištančného
vyučovania (presun neprebratého učiva do školského roku 2021/2022)
SJL + NEJ - Mgr. Miroslava Kovalinková
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Ucivo, ktore z dovodu distancneho vyucovania nestihneme prebrať v tomto skolskom roku,
presuvam do vyssieho rocníka nasledovne:
NEJ 8. roč.: Nemcinu sme mali pocas distancneho studia len jedenkrat do tyzdna, a tak
planovane lekcie 11. a 12. z ucebnice Beste Freunde 1.2 musíme presunuť do ďalsieho rocníka.
NEJ 7. roč.: Vzhľadom na to, ze v tejto triede planujem od septembra uciť z inej ucebnice,
niektore gramaticke javy sa tam budu opakovať, a tym preopakujeme aj sucasne ucivo
a vedomosti zjednotíme.
NEJ 6. B: V tomto prípade presuvame do ďalsieho rocníka lekcie c. 5 a 6.
SJL 7. roč.: V ramci slovenskeho jazyka sme pocas distancneho vyucovania eliminovali
predovsetkym diktaty, testy a slohove prace. V Dalsích rocníkoch je preto potrebne zacleniť
nasledovne ucivo: písanie príhovoru (2 hod.), zopakovať a preveriť pomnozne podstatne
mena (2), umelecky opis (6), diktat zamerany na císlovky (2), dynamicky opis a opis
pracovneho postupu (6), písanie ciarky pred spojkami (2), predlozky (2), celkova
systematizacia a opakovanie slovnych druhov (2), diktat zamerany na vsetky slovne druhy (2).
Tiez sa nam nepodarí venovať sa projektovej praci - samostatne spracovanie vybranej temy,
príprava materialu a prezentacia (5).
V ramci slovenskej literatury by sme mali zvladnuť vsetko naplanovane ucivo, keďze pocas
distancneho vyucovania ziaci cítali texty aj doma a na vyucovacej hodine sme potom dany text
spolocne rozoberali.
SJL 6. roč.: V ramci slovenskeho jazyka sme pocas distancneho vyucovania aj v tomto prípade
eliminovali diktaty, testy a slohove prace. V ďalsích rocníkoch je preto potrebne zacleniť
nasledovne ucivo: zopakovať a preveriť zamena (2), zopakovať a preveriť tvorenie slov (2),
staticky opis (4), charakteristika (2), dynamicky opis (2), zopakovať a preveriť slovesne
sposoby (2). Tiez sa musíme venovať ucivu, ktore za zameriava na hlavne vetne cleny (4),
prisudzovací sklad, vety podľa clenitosti. Spomínane ucivo bude treba
systematizovať, upevnovať a nasledne spojiť s novymi vedomosťami v nasledujucom rocníku.
V tomto skolskom roku sa nam nepodarí vytvoriť ani projekty zamerane na informovanie –
samostatne spracovanie vybranej temy, príprava materialu a prezentacia.
V ramci slovenskej literatury sa budeme vo vyssom rocníku venovať aj dramatickemu umeniu
(5), ktore uz v tomto skolskom roku pravdepodobne nestihneme.
Mnohe temy sa vo vyssích rocníkoch opakuju a nasledne sa k nim pridavaju ďalsie vedomosti
z danej problematiky. V tejto suvislosti budeme venovať zvysenu pozornosť zacleneniu
neprebraneho uciva, sustredíme sa na dokladne zopakovanie a systematizaciu daneho uciva
a na nasledne spojenie nadobudnutych vedomostí s novymi poznatkami.
SJL - Mgr. Milena Blažeková
Presunute ucivo do ďalsieho rocníka:
V 5. ročníku v ramci SJL sme pocas distancneho vyucovania eliminovali diktaty, testy
a slohove prace, preto presuvame ucivo do ďalsieho rocníka, dokladne zopakujeme pravopis
prídavnych mien a podstatnych mien.
Z literatury pravdepodobne nestihneme prebrať zľudovene piesne, komiks a legendy.
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8.ročník – v SJL presunieme do vyssieho rocníka slohovu casť – uvaha , nakoľko je rovnako
zahrnuta v osnovach 9.rocníka a zopakujeme ucivo formou diktatov zameranych na nezivotne
podstatne mena muz.rodu zakoncene na –r, -l, cudzie slova a ciarky v suvetí a v jednoduchej
vete.
6.rocník – rovnako ako p. Kovalinkova
ANJ - Mgr. Desana Lauková
Ucivo, ktore z dovodu distancneho vyucovania nestihneme prebrať v tomto skolskom roku,
presuvam do vyssieho rocníka nasledovne:
ANJ 9. roč.: Anglictinu sme mali pocas distancneho studia len dvakrat do tyzdna, a tak
planovane lekciu 6. z ucebnice Project 4 uz nestíhame prebrať. Adaptacne obdobie ako aj
posledne mesiace prezencneho vyucovania do konca skolskeho roka venujeme prevazne
opakovaniu a upevnovaniu uciva, aby ziaci mohli co najplynulejsie nabehnuť na ucivo strednej
skoly.
ANJ 8. roč.: Anglictinu sme mali pocas distancneho studia len dvakrat do tyzdna, a tak
planovane lekciu 2. z ucebnice Project 4 musíme presunuť do ďalsieho rocníka.
ANJ 7. roč.: Anglictinu sme mali pocas distancneho studia len dvakrat do tyzdna, a tak
planovane lekciu 4 z ucebnice Project 3 musíme presunuť do ďalsieho rocníka.
ANJ 6. A a B: V tomto prípade presuvame do ďalsieho rocníka lekciu 6 z ucebnice Project 2.
ANJ 5. roč.: V prípade 5. rocníka nie je potrebne presuvať ziadnu lekciu do ďalsieho rocníka,
lebo deti napreduju veľmi dobre a ucivo zvladaju dobre vedomostne I casovo.
ANJ 4. roč.: V 4. rocníku napredujeme s deťmi pomalsie, kedze pre deti v tomto veku nie je
distancne vzdelavanie uplne vyhovujucim sposobom vzdelavania, a preto je dobre postupovať
pomalsie. Preto z tohto rocníku budeme prenasať do ďalsieho lekcie 7. a 8. z ucebnice Family
a Friends. Koniec 4. rocníka budeme radsej venovať upevnovaniu uz prebrateho uciva.
RUJ - Mgr. Miškolciová
RUJ 6. A + 6. B
Pocas distancneho vzdelavania sme prebrali pať lekcií zo siestich, ktore obsahuje ucebnica na
jeden skols. rok, t. j. vsetky uvedene temy. 6. lekcia je zamerana na opakovanie a utvrdzovanie
slovnej zasoby a komunikacnych schopností ziakov.
Predpokladam, ze 5. lekciu nepreberieme celu, bude potrebne vratiť sa k nej v nasledujucom
rocníku. Nasledne sa budeme venovať poslednej 6. lekcii zameranej na opakovanie
celorocneho uciva.
Pocas distancneho vzdelavania som vynechavala písanie diktatov, nacvik cítania bol
nedostatocny, taktiez bude potrebne viac precvicovania písania a nacviku spravnej
vyslovnosti.
Distancne vyucovanie nebolo priaznive pre vyuzívanie posluchu CD s nacvikom vyslovnosti a
ustnej praci s cviceniami prisluchajucimi k lekciam. Tejto metode vyuky sa budeme venovať v
prezencnom vyucovaní v ďalsom rocníku.
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Budeme opakovať a utvrdzovať vsetky gramaticke javy, ktore sme prebrali v tomto s kolskom
roku.
RUJ 7. A
Ziaci 7. roc. vyrazne zaostavali vo vyuke RUJ, nakoľko uz v predchadzajucom skols. roku stratili
casť prezencneho vyucovania kvoli pandemickej situacii. V skupine su aj ziaci so specialnymi
vychovno-vzdelavacími potrebami a slabsí ziaci, ktorí potrebuju pomalsie tempo a nemaju
zvladnute zakladne ucivo.
Z tychto dovodov bolo nutne vratiť sa k ucivu predchadzajuceho rocníka, opakovať a uciť sa
ako slovnu zasobu, gramaticke javy, konverzaciu, písanie a cítanie v ruskom jazyku.
Pocas distancneho vzdelavania sme zopakovali lekcie 1. - 4., dobrali 5. a 6. lekciu I. dielu
ucebnice a 1. lekciu II. dielu.
V nasledujucom skols. roku budeme pokracovať II. dielom ucebnice.
Budeme sa venovať metodam vyuky a skusania, ktore nebolo vhodne pouzívať pri distancnom
vzdelavaní, t.j. diktaty, cítanie, nacvik vyslovnosti a ustne vyplnanie cvicení podľa CD.

1.8.5 PK prírodovedných predmetov
Cieľom činnosti PK Človek a príroda bolo zlepšiť úroveň prípravy žiakov na vyučovanie,
naučiť ich systematickej príprave na vyučovanie takých predmetov ako je chémia, biológia
a fyzika. Všeobecne vieme, aké náročné je nájsť si k žiakovi cestu, ktorá mu potom ukáže, ako
sa na jednotlivé predmety pripravovať, vytvoriť si k nemu kladný vzťah a hlavne môžem
konštatovať, že celoročná práca členov PK bola na dobrej úrovni. Väčšina vytýčených úloh
bola splnená a boli dosiahnuté aj úspechy v rámci jednotlivých súťaží.
Plnenie úloh vyplývajúcich z plánu práce predmetovej komisie oblasť človek
a príroda a plnenia POP na školský rok 2020/2021
1) uskutočňovali sme výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými
školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných
hodnôt; vlastenectva a občianskej zodpovednosti; na rozvíjanie komunikácie
v štátnom a materinskom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti
v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie
2) implementovali sme do obsahu jednotlivých spoločenskovedných predmetov
mediálnu, environmentálnu, multikultúrnu, dopravnú, regionálnu výchovu, úctu
k ľudovej kultúre, ochranu života a zdravia, tvorbu projektov a prezentačné zručnosti,
osobnostný a sociálny rozvoj ako prierezové témy
3) zúčastnili sme sa projektu ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia a úspešne sme
ho ukončili, implementovali sme programovanie do vyučovania informatiky
4) vyhlasovali sme aktivity k Svetovému dňu nefajčenia, Medzinárodnému dňu proti
zneužívaniu drog a obchodovaniu s drogami, Európskemu týždňu boja proti drogám

5) posilnili sme výchovu žiakov k zdravému životnému štýlu a v rámci vyučovacích hodín
sme realizovali podľa témy aktivity na podporu zdravia a zdravého životného štýlu 22

tvorenie jedálničkov a potravových pyramíd, oboznámenie sa s obalom potravín
a výrobkov všeobecne
6) podieľali sme sa na plnení úloh, ktoré vyplývajú z Národného programu prevencie
obezity
7) vo výchovno-vzdelávacom procese sme rešpektovali nielen požiadavky učebných
osnov, ale i potreby žiakov každej triedy, realizovali sme hl. úlohy PK podľa vhodnej
témy a situácie na hodine
8) využívali sme metódy individuálneho štúdia a využitia rôznych zdrojov informácií
v príprave na vyučovanie, využívali sme možnosti práce s internetom, projektové
vyučovanie
9) realizovali sme čitateľskú a informatickú výchovu, využívali sme možnosti školskej
knižnice ako miesto pre vyhľadávanie informácií s požiadavkou na doplnenie
prírodovedného knižného fondu,rozvíjali sme čitateľskú gramotnosť žiakov
10)rozvíjali sme komunikačné schopnosti žiakov a prácu s informáciami, učili sme žiakov
prezentovať výsledky svojej práce i svoje postoje a rozvíjali sme hodnotiace myslenie
žiakov
11)vo výchovno-vzdelávacom procese sme venovali pozornosť životnému prostrediu
a dôležitosti prírody ako takej, navštívil nás známy včelár, ktorý nám poskytol
zaujímavú prednášku o včelárstve
12)overovali sme vedomosti, schopnosti a zručnosti žiakov podľa obsahového
a výkonového štandardu
13)uskutočňovali sme výchovu k ľudským právam, pozornosť sme venovali problematike
diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, intolerancie, antisemitizmu
14)zapájali sme žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam. Výchovu k
ľudským právam v triede a škole sme usmerňovali tak, aby sa stala integrálnou
súčasťou celoživotného procesu podpory a ochrany ľudských práv, aby podporila
hodnotu človeka ako ľudského jedinca a rozvoj medziľudských vzťahov v
demokratickej spoločnosti
15)dôsledne sme uskutočňovali vlasteneckú výchovu, vychovávali sme človeka hrdého na
svoj pôvod, na svoju vlasť a národ
16)uplatňovali sme vo vyučovaní názornosť, podporovali a hodnotili sme tvorivosť
žiakov
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17)naučili sme žiakov získavať nové informácie nielen z učebnice, ale aj z odborných
časopisov a odbornej, príp. inej doplnkovej literatúry a z iných zdrojov – internet,
získané informácie vedia prezentovať
18)pokračovali sme v realizácii projektu Škola podporujúca zdravie, oboznamovali sme
žiakov so škodlivými účinkami fajčenia, alkoholu a drog na zdravie, organizovali sme
aktivity zamerané na túto problematiku, uskutočnili sme prednášku o organických
látkach v bežnom živote
19)viedli sme žiakov k dodržiavaniu Vnútorného poriadku školy
20)rozvíjali sme osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť žiakov, s dôrazom na
environmentálnu výchovu a vzdelávanie k rozvoju osobnosti, zameranú najmä na
vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu,
zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych postojov a
správania sa k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a
poškodzovaním životného prostredia, rozvoja environmentálnej výchovy, pokračovali
sme v separácii a zbere druhotných surovín a bateriek
21)nepripustili sme v triede záškoláctvo, šikanovanie a prejavy násilia
22)zabezpečovali sme ochranu detí pred drogovými závislosťami a zneužívaním, využívali
sme na to vhodné témy z učiva, situácie zo života, riešili sme ich veľmi citlivo
a nenásilne
23)priebežne sme hodnotili sociálnu atmosféru v triedach a v školách a vytvárali sme
podmienky na tvorivú atmosféru, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje žiakov k
učeniu.
24)venovali sme pozornosť rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti žiakov vo všetkých
predmetoch
25)mimoriadnu pozornosť sme venovali talentovaným žiakom – celoročne, zapájali sme
ich do súťaží, projektov a predmetových olympiád
26)venovali sme opäť zvýšenú pozornosť využívaniu IKT vo vyučovacom procese
a rozvíjaniu kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti avšak so zvýšenou pozornosťou
ochrany žiakov pri používaní internetu
27)vypracovali sme individuálne plány pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami, dodržiavali sme Metodické pokyny, odporúčania KPPP a školského
špeciálneho pedagóga
28)využívali sme stránky –bezpečné používanie internetu
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www.bezpecnenainternete.sk , www.zodpovedne.sk, www.ovce.sk, www.infovek.sk,
www.zborovna.sk, www.stur.sk,www.statpedu.sk, www.litcentrum.sk,
www.oskole.sk, www.iuventa.sk, www.minedu.sk
Výsledky predmetových olympiád :
CHE:
Olympiáda
Školské kolo (úspešní riešitelia postúpili do okresného kola)
8. ročník – R. Lekár (ÚS - 1. miesto), S. Košťálová (ÚR – 2. miesto)
Okresné kolo
8. ročník – R. Lekár (ÚS – 3. miesto), S. Košťálová (ÚR – 4. miesto)
Astronómia – Čo vieš o hviezdach
Okresné kolo
Okres Piešťany, II. kategória
8. ročník – R. Lekár (ÚS – 1. miesto)
Krajské kolo
Trnavský kraj, II. kategória
8. ročník – R. Lekár (5. miesto)
Spotrebiteľská výchova žiakov
7. ročník – S. Macháčová, A. Kalmanová, S. Ferancová (neumiestnili sme sa s časopisom)
Dodrziavali sme vsetky kriteria hodnotenia ziakov podľa Metodickych pokynov a kladli sme
doraz na humanizaciu vyucovacieho procesu.
Vysledny nahľad na priebeh distancneho vzdelavania:
Pocas skolskeho roka 2020/2021 pracovala PK podľa planu prace, ktory vychadzal zo
zakladnych pedagogickych dokumentov a POP na dany rok 2021, kedy bolo vyucovanie opať
prerusene od 26.10.2020 z dovodu COVID-19 .
Distancne vzdelavanie prebiehalo formou zadavania prezentacii s vykladom noveho uciva a
domacich uloh cez edupage a bezkriedy.sk.
Komunikacia so ziakmi prebiehala prostredníctvom aplikacie ZOOM.
Domace ulohy boli zadavane cez edupage a bezkriedy.sk. Vyuzívali sa naďalej pracovne zosity,
ktore mali ziaci doma. Kontrolovali sa na on-line hodinach. Na preopakovanie uciva mohli ziaci
vyuziť rozne internetove stranky odporucane vyucujucimi.
Bol vytvoreny on-line rozvrh, podľa ktoreho sa zacali vyucovať hlavne predmety.
Sposob hodnotenia – ziaci sa hodnotili slovne aj znamkami. Na vysvedcení boli ziaci hodnotení
znamkou. Hodnotenie ziakov prebiehalo formou on-line testov cez edupage, vypracovaním
projektov alebo na on-line hodinach formou odpovedí.
Ziaci boli preverovaní ustne, písomne, formou projektov a inymi samostatnymi pracami
a pocas karanteny prebiehalo hodnotenie aj
formou on-line testov cez edupage,
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vypracovaním projektov alebo na on-line hodinach formou odpovedí.
V chémii a biológii a vo fyzike neprehli žiadne výrazné zmeny výučby počas jej dištančnej
formy, plány sú splnené.
Avšak výučba organiky sa presunula na október a príklady (ktoré sa budú aj naďalej u nás na
škole vyučovať) až na marec. Organická chémia aj napriek dištančnej výučbe prebiehala
formou FASTu.
V ďalšom školskom roku budeme pracovať podľa pripravených tematických plánov a naďalej
sa budeme venovať talentovaným, slabo prospievajúcim i začleneným žiakom.
Žiaci sa zúčastnili online astronomickej súťaže, aj olympiád z chémie, či environmentálnej
súťaže s časopisom.
So zaclenenymi ziakmi pracovali vsetci vyucujuci, pretoze su takmer v kazdom rocníku. Ku
kazdemu ziakovi sa pristupovalo individualne. Na on-line hodiny sa pripajali aj pedagogicke
asistentky.
V diskusii sme sa opäť venovali možnostiam globálneho vzdelávania a environmentálnej
výchovy a súťaží čí možných projektov. Diskutovali sme o dôležitosti čitateľskej gramotnosti
a možnostiach, ako ju neustále zvyšovať u žiakov prostredníctvom rôznych aktivít.
Veľa z vyučujúcich aj počas karantény využilo webináre a školenia pre učiteľov.
Zdravie obyvateľov je podľa Svetovej zdravotníckej organizácie ovplyvnené úrovňou
zdravotníctva, genetickou výbavou, prostredím, v ktorom žijeme, ale hlavne spôsobom života.
Práve spôsob života do veľkej miery určuje, aké kvalitné bude zdravie populácie v budúcnosti.
Medzi najvýznamnejšie faktory pozitívne vplývajúce na zdravý životný štýl patrí zlepšenie
stravovacích návykov, zvýšenie pohybovej aktivity a úprava telesnej hmotnosti. Toto je
v súlade s Európskym politickým rámcom Zdravie, ktorého úlohou je venovať pozornosť
výchove žiakov k zdraviu a zdravému životnému štýlu a aktívne ich zapájať do programov,
ktoré podporujú takúto výchovu.
Treba sa zamerať k uvedomelej spotrebe zdrojov a pozitívnemu prístupu k životnému
prostrediu. Dôležitou úlohou je preto rozvoj podpory žiakov k dobrovoľníckym aktivitám aj
prostredníctvom prepojenosti aktivít žiakov 1. a 2. stupňa ako inovatívnej, zábavnejšej a
zaujímavejšej formy vzdelávania.
Práca s talentami je dôležitou súčasťou výchovy a vzdelávania na školách, ktorej cieľom je čo
najintenzívnejšie vytvárať podmienky, aby mladí ľudia mali šancu v budúcom období
skvalitňovať svoj spôsob života a rovnako aj spoločnosti ako celku. Vyhľadávanie talentov
spočíva na pedagógoch škôl, ktorí vo vyučovacom procese majú možnosť poznať, kto je
talentovaný. Výber a príprava talentov na súťaž vyžaduje od pedagogických pracovníkov škôl
dokonalú prípravu.
Vyučujúci a súťaže či prednášky za šk. rok 2020/21:
CHE – kat. D (Blahová)
ASTRONÓMIA – Blahová
MATEMATIKA – Šišanová
Časopis „po zelených stopách“ – Blahová
CHE - Program FAST – 9. ročník - Blahová
PROGRAMOVANIE s microbitmi – Lackovičová, Blahová
Doučovanie na olympiády – Blahová, Šišanová
Svetový deň epilepsie (prednáška) – Blahová
Deň narcisov (prednáška) – Blahová
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Individuálne doučovanie žiačky Tamajkovej – všetci vyučujúci
Cieľom činnosti PK Matematika a práca s informáciami bolo zlepšiť úroveň prípravy žiakov
na vyučovanie, naučiť ich systematickej príprave na vyučovanie takých predmetov ako je
matematika a informatika. Všeobecne vieme, aké náročné je nájsť si k žiakovi cestu, ktorá
mu potom ukáže, ako sa na jednotlivé predmety pripravovať, vytvoriť si k nemu kladný
vzťah a hlavne môžem konštatovať, že celoročná práca členov PK bola na dobrej úrovni.
Väčšina vytýčených úloh bola splnená a boli dosiahnuté aj úspechy v rámci jednotlivých
súťaží.
Plnenie úloh vyplývajúcich z plánu práce predmetovej komisie oblasť človek
a príroda a plnenia POP na školský rok 2020/2021
1) uskutočňovali sme výchovu a vzdelávanie v súlade s princípmi a cieľmi stanovenými
školským zákonom s dôrazom na rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných
hodnôt; vlastenectva a občianskej zodpovednosti; na rozvíjanie komunikácie
v štátnom a materinskom jazyku a na zodpovedný život v slobodnej spoločnosti
v duchu porozumenia, znášanlivosti a tolerancie
2) implementovali sme do obsahu jednotlivých predmetov mediálnu, environmentálnu,
multikultúrnu, dopravnú, regionálnu výchovu, úctu k ľudovej kultúre, ochranu života
a zdravia, tvorbu projektov a prezentačné zručnosti, osobnostný a sociálny rozvoj,
finančnú gramotnosť ako prierezové témy
3) zúčastnili sme sa projektu ENTER pre školy 2020 – Digitálna generácia a úspešne sme
ho ukončili, implementovali sme programovanie do vyučovania informatiky
4) vo výchovno-vzdelávacom procese sme rešpektovali nielen požiadavky učebných
osnov, ale i potreby žiakov každej triedy, realizovali sme hl. úlohy PK podľa vhodnej
témy a situácie na hodine
5) využívali sme metódy individuálneho štúdia a využitia rôznych zdrojov informácií
v príprave na vyučovanie, využívali sme možnosti práce s internetom, projektové
vyučovanie
6) realizovali sme čitateľskú a informatickú výchovu, využívali sme možnosti školskej
knižnice ako miesto pre vyhľadávanie informácií s požiadavkou na doplnenie
matematického knižného fondu, rozvíjali sme čitateľskú gramotnosť žiakov
7) rozvíjali sme komunikačné schopnosti žiakov a prácu s informáciami, učili sme žiakov
prezentovať výsledky svojej práce i svoje postoje a rozvíjali sme hodnotiace myslenie
žiakov
8) vo výchovno-vzdelávacom procese sme venovali pozornosť životnému prostrediu
a dôležitosti prírody ako takej aj v rámci informatiky
9) overovali sme vedomosti, schopnosti a zručnosti žiakov podľa obsahového
a výkonového štandardu
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10)uplatňovali sme vo vyučovaní názornosť, podporovali a hodnotili sme tvorivosť
žiakov
11)učili sme žiakov získavať nové informácie nielen z učebnice, ale aj z odborných
časopisov a odbornej, príp. inej doplnkovej literatúry a z iných zdrojov – internet,
získané informácie vedia prezentovať
12)viedli sme žiakov k dodržiavaniu Vnútorného poriadku školy
13)nepripustili sme v triede záškoláctvo, šikanovanie a prejavy násilia
14) priebežne sme hodnotili sociálnu atmosféru v triedach a v školách a vytvárali sme
podmienky na tvorivú atmosféru, ktorá podporuje pocit bezpečia a motivuje žiakov k
učeniu.
15)venovali sme pozornosť rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti žiakov
16)mimoriadnu pozornosť sme venovali talentovaným žiakom – celoročne, zapájali sme
ich do súťaží, projektov a predmetových olympiád
17)venovali sme opäť zvýšenú pozornosť využívaniu IKT vo vyučovacom procese
a rozvíjaniu kompetencií detí a žiakov v tejto oblasti avšak so zvýšenou pozornosťou
ochrany žiakov pri používaní internetu
18)postupovali sme podľa individuálnych plánov pre žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, dodržiavali sme Metodické pokyny, odporúčania KPPP a
školského špeciálneho pedagóga
19)využívali sme stránky –bezpečné používanie internetu
www.bezpecnenainternete.sk , www.zodpovedne.sk, www.ovce.sk, www.infovek.sk,
www.zborovna.sk, www.stur.sk, www.statpedu.sk, www.litcentrum.sk,
www.oskole.sk, www.iuventa.sk, www.minedu.sk
Výsledky predmetových olympiád :
MAT:
Pytagoriáda
školské kolo (úspešní riešitelia postúpili do okresného kola)
5. ročník – D. Kudri (úspešný, ďalej len ÚS), S. Bojnová (ÚS), A. Tamajková, P. Krajc, M. Kopál
6. ročník - D. Seko (ÚS), D. Tuchyňa, M. Krovina
7. ročník – L. Ondrisová, S. Macháčová, N. Pavlis
8. ročník – R. Lekár (ÚS)
Okresné kolo
5. ročník – D. Kudri (ÚS - 2. miesto), S. Bojnová (ÚS - 24. miesto)
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6. ročník – D. Seko (ÚS – 20. miesto)
8. ročník – R. Lekár (ÚS – 14. miesto)
Záverečné zhrnutie:
Celoročnú prácu členov PK zhodnotila vedúca Mgr. Lívia Blahová kladne.

1.8.6 PK spoločensko-vedných predmetov - GEG, DEJ, OBV, NAV, ETV
PK pracovala v zložení: Mgr. Vašeková – dejepis, Lacko, Šišanová – geografia, Vašeková,
Miškolciová , Kovalinková – OBN Jánošková Valentovičová – ETV, Vlasák – NV.
Členovia PK mali pridelené kabinety- DEJ, GEG ,ON, EV, NV
Výchovno-vzdelávací proces fungoval nasledovne:
Od 2.9. 2020 – do 23.10.2020 - vyučovací proces v škole
Od 26.10.2020 - do 29.3. 2021 – prerušené vyučovanie COVID - 19
Od 29. 3. 2021 – nástup žiakov , ktorí nemali prístup k dištančnému vzdelávaniu / skupiny
5+1 /
Od 19.4. 2021 – nástup žiakov 8. a 9. Ročníka
Od 26.4. 2021 – žiaci ostatných ročníkov
ROZHODNUTIE: Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č.
245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto: S
účinnosťou od 26. októbra 2020 do odvolania mimoriadne prerušuje školské vyučovanie.
Dejepis, Geografia
•
•
•
•
•
•
-

-

vyučovanie prebiehalo podľa učebných plánov aj v čase prerušeného vzdelávania,
časová dotácia 1 hodina nebola krátená
žiaci sa vzdelávali cez elektronickú komunikáciu ZOOM , využívali email
a EDUPAGE
učitelia žiakom zadávali úlohy v primeranom rozsahu a náročnosti
žiaci na hodinách využívali IKT
vypracovávali projekty, pracovné listy, prezentácie
žiaci sa na hodiny prihlasovali pravidelne, na hodinách pracovali, aktívne sa zapájali
do vyučovacieho procesu
Učitelia zadávali domáce úlohy, ktoré následne kontrolovali a ohodnotili
Povzbudzovali a motivovali žiakov do ďalšej práce
Žiakom, ktorí nemali internet a IT, učitelia úlohy a pracovné listy posielali v písomnej
forme
Na hodinách žiaci používali knihy, učebnice , sledovali zadávané videá na youtube
Učitelia v adaptačnom období / po návrate žiakov do školy / podporovali socializáciu
žiakov , žiakov neskúšali , hodnotili ich vedomosti len slovne. Robili so žiakmi aktivity
na rozvoj komunikácie, riešenie konfliktov, aktivity proti šikane.
V danom období sa nevyskytli žiadne problémy.
Učivo bolo riadne prebraté a nemusí sa presúvať do vyššieho ročníka
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-

Dejepis , geografia boli vo všetkých triedach na konci šk. roka 2020/2021
hodnotené známkou

-

Všetci žiaci prospeli, pri hodnotení žiakov sa nehodnotila len kvalita ich vedomostí,
zručností a návykov, ale aj usilovnosť, ochota spolupracovať . Pri hodnotení učitelia
zohľadňovali vekové a individuálne osobitosti žiakov a prihliadali na ich momentálnu
psychickú a fyzickú disponovanosť.
Učitelia pracovali podľa TVVP
2 žiaci sa pripravovali a zúčastnili sa okresnej olympiády v dejepise, obsadili 3 . a 4.
miesto. Žiaci otázky vypracovávali online.
Učitelia naďalej zvýšenú pozornosť venovali integrovaným žiakom, žiakom so
špeciálno-pedagogickými potrebami a spolupracovali s CPPPaP.
Učitelia pri svojej práci využívali youtube - videá, zborovňa.sk, bezkriedy, alfbooks,
Editor máp – aplikáciu, webovú stránku Mapy slovakia
https://slovakia.travel/kam-ist/turisticke-regiony
https://dromedar.zoznam.sk/cl/1000016/1593905/Pat-najuzasnejsich-miest-USA-ktore-musite-vidiet--Obrovska-arizonska--podkova--a-dalsie-lahodky
https://zaujimavysvet.webnoviny.sk/17-zaujimavosti-a-faktov-o-europe/
https://www.aktuality.sk/clanok/193703/top-10-najzaujimavejsie-fakty-o-europe/
https://cestovanie.sme.sk/c/20761469/top-patnast-najkrajsich-miest-v-europe.html

-

-

Náboženská výchova, etická výchova
•
•
•
•
•
•
•

žiakom boli počas dištančného vzdelávania zadávané úlohy cez EDUPAGE
úlohy boli kontrolované a hodnotené
Náboženská výchova v 5. – 9. na vysvedčení hodnotená známkou
Žiaci sa naučili kriticky myslieť, kultivovane diskutovať a akceptovať názory iných
Naučili sa rozvíjať vzťah k etickým , morálnym a duchovným hodnotám
Nadobudli úctu k citovému životu iných
Učitelia sa na hodinách zameriavali na odbúranie agresivity žiakov a zlepšenie
vzťahov medzi deťmi a vzťahov učiteľ - žiak

Občianska náuka
• Plány v roč. 5. – 9. boli splnené, učivo žiaci prebrali a nepresúva sa do vyššieho ročníka
• Žiaci pracovali s textom v učebnici, projektovými prácami , ktoré boli slovne hodnotené
• Žiaci zvládli dištančné a adaptačné obdobie dobre
• Občianska náuka bola na vysvedčení hodnotená známkou
• Žiaci si osvojili pravidlá a normy spoločenského spolunažívania
• Budovali si tolerantný prístup k iným názorom, postojom, hodnotám a kultúram
• Učili sa aktívnemu občianstvu a osobnej angažovanosti
• Žiaci pracovali s učebnicou a úlohami, ktoré dostávali cez EDUPAGE
• Učitelia využívali: Zborovňa.sk, bezkriedy.sk
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Učitelia společensko-vedných predmetov jasne a zrozumiteľne formulovali ciele vyučovacích
hodín, učivo sprístupňovali zrozumiteľným spôsobom, efektívnym využívaním internetu.
Pozornosť žiakov podnecovali stimulujúcimi otázkami a úlohami vyžadujúcimi získanie
informácií z rôznych zdrojov.
Žiaci v prevažnej miere prejavovali záujem o učenie, úspešne riešili úlohy zamerané na rozvoj
porozumenia a formovania vlastných postojov a názorov.

1.8.7 PK výchov - TEV, HUV, VYV, THD+TchV
Práca PK bola v II.polroku školského roka ovplyvnená mimoriadnou situáciou počas
pandémie Covid-19. Vyučovanie prebiehalo za mimoriadnych podmienok a okolností.
Výchovno-vzdelávacia činnosť bola prerušená, všetci žiaci školy sa začali vyučovať cez on-line
hodiny prostredníctvom internetovej platformy – ZOOM.
Žiaci počas dištančného vzdelávania predmety tejto komisie v rozvrhu nemali. Posielali však
žiakom cez EduPage rôzne motivačné úlohy, cvičenia, či odporúčania k jednotlivým
predmetom.
Správa o adaptačnom období po mimoriadnom prerušení prezenčného vyučovania:
(aktivity, priebeh, zistené problémy)
8. - 9. roč. adaptačné obdobie: 19. 4. - 30. 4. 2021
5. , 6., 7. roč. adaptačné obdobie: 26 4. - 3. 4. 2021
1. týždeň: - podporiť socializáciu
- bez preverovania vedomostí a zručností žiakov písomne a ústne, hodnotiť len slovne
1.+ 2. týždeň: - nepísať testy, písomky
Zápis do tried. knihy:
a) aktivity zamerané na rozvoj komunikácie a riešenie konfliktov
b) aktivity zamerané na prevenciu problémového správania
c) aktivity zamerané na rozvoj pozitívnej klímy v triede
d) aktivity zamerané na rozvoj empatie a tolerancie
e) aktivity zamerané proti šikane
Triedne aktivity koordinoval triedny učiteľ, činnosti sa realizovali podľa odporúčaní vonku,
úlohy pridávali postupne – od menej časovo náročných, menej obtiažnych k náročnejším.
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VYV – žiaci sa zapájali do súťaží zadaných a zverejnených na EduPage:
- Vesmír očami detí
-

Galéria talentov

-

Valentínsky pozdrav

-

Práce uverejnené v školskom časopise a na WEBstránke školy.

HUV – žiaci preberali učivo v rámci tematických plánov pri dodržaní všetkých nariadení
podľa vyhlášok MŠ SR.
TEV – žiaci sa zapájali do projektov a súťaží zadaných a zverejnených na EduPage:
- Účasť na projekte Olympijský odznak všestrannosti, kde sme sa prihlásili do
školského kola a čakáme na vyhodnotenie.
-

Pozdravy olympionikom – najlepšie (30 ks) blahoželania zaslané na SOV.

-

Cvičenia na stránke školy – projekt: športovo-tréningový portál HÝB SA DOMA
https://www.hybsadoma.sk/ , ktorý pripravili dobrovoľníci pod záštitou
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Národného
športového centra.

V dištančnom vzdelávaní v telesnej výchove sme využívali linky na webové stránky pre
žiakov 1. – 9. roč.:
http://adidas.cvicte.sk/adidas/tabata-na-cerstvom-vzduchu-v-jeseni-tychto-8-cv
https://www.spiner.sk/frajer-neymar-dokaze-zonglovat-s-pomarancom-ci-toaletnympapierom/
https://www.youtube.com/watch?v=loZKxFndxTc&list=PLkmykHQm4aKU68m_kROV43mISL-_nWkU
https://www.youtube.com/watch?v=-aAYMgLnK-8
https://protrening.sk/produkt/koordinacny-rebrik-9m/
https://akozonglovat.sk/3-lopticky/
Odporúčali som denne precvičovať celé telo jednoduchými cvičeniami, ktoré sa dali robiť aj
v domácom prostredí podľa vlastnej chuti a náročnosti – teda akúkoľvek pohybovú aktivitu.
Pre náročnejších napr. domáci kruhový tréning (hlavne pre vyššie ročníky, s ktorými sme
cvičenia robili v škole). Ďalej kardio cvičenie a posilňovanie v jednom – TABATU. Pre žiakov
preferujúcich relaxačnú a pokojnejšiu podobu pohybu sme odporúčali vyhľadať na internete
cvičenie jógy, pilatesu, rôzne posilňovacie cvičenie s vlastnou váhou tela, skákanie na švihadle,
hádzanie a chytanie tenisovej loptičky o zem, nad seba, o stenu sám, či vo dvojici, dribling (v
nižších ročníkoch) až po žonglovanie s loptou (na chodbe, aby nespôsobili doma škody!), ale
aj obyčajný tanec a krútenie sa do rytmu hudby.
Po nástupe do školy sme so žiakmi využívali vonkajšie prostredie na vychádzky do okolia
školy, za nepriaznivého počasia sme v triede súťažnou formou preberali druhy športov i témy
SOV, prípadne sme robili rôzne súťaže v rámci triedy. Neskôr sme cvičili v areále školy na
stanovištiach a robili zväčša chôdzu na rôzne vzdialenosti na dráhe i v teréne s povinnosťou
dodržiavať všetky vyhlášky a nariadenia.
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V rámci hodín TSV sme na ihrisku so žiakmi odstránili roztrhané siete. Práve v jednej z nich
sa nám so žiakmi podarilo zachrániť zamotaného ježka, čo vedenie školy zverejnilo aj na
stránke školy.
THD + TchV – žiaci sa počas dištančného vzdelávania zapájali do projektov a súťaží
zadaných a zverejnených na EduPage:
Zúčastnili sme sa okresného i krajského kola technickej olympiády formou online –
výsledky:
- Melicher Kristián - úspešné riešenie v okresnom (1.miesto) a krajskom kole
(5.miesto) Technickej olympiády.
-

Tuchyňa Dominik - úspešné riešenie v okresnom kole Technickej olympiády
2021.

1.8.8 MZ triednych učiteľov
PLÁN PRÁCE METODICKÉHO ZDRUŽENIA TRIEDNYCH UČITEĽOV ŠKOLSKÝ ROK
2020/2021
Vedúca MZ: RNDr. Katarína Šišanová
Členovia MZ: všetci vyučujúci na 1. a 2. stupni ZŠ
Analýza

stavu

a úrovne

výchovno-vzdelávacieho

procesu

z predchádzajúceho

školského roku
Na našej škole pretrváva dobrá úroveň výchovno-vzdelávacích výsledkov. Vyučujúci kladne
motivovali a usmerňovali žiakov pri príprave na športové a vedomostné súťaže, Testovanie 5
aj na Testovanie 9 a prijímacie pohovory, ktoré boli v uplynulom školskom roku rozhodnutím
Ministerstva školstva, vedy a športu SR z dôvodu pandémie zrušené.

Upevňovali

environmentálne vedomie žiakov, rozvíjali úctu k životu, výchove k manželstvu a rodičovstvu.
Pri výchove k demokracii učitelia venovali pozornosť problematike prejavov rasizmu
a intolerancie, rozvíjali vedomie ľudských práv a práv dieťaťa. Individuálne sa venovali
slabšie prospievajúcim žiakom. V školskom roku 2019/2020 robili opravnú komisionálnu
skúšku štyria žiaci: siedmaci Beníčková, Marková a Vavrinec (všetci z MAT, SJL a ANJ) a ôsmak
Richtárik (z SJL a MAT). Skúšku nespravili Beníčková a Marková, preto nepostúpili do
vyššieho ročníka. Dôvodom opravnej skúšky bola absencia práce žiakov počas dištančnej
formy štúdia v čase prerušenia prevádzky školy v období pandémie COVID-19.
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Postupovú skúšku z DEJ a SJL robila siedmačka Richtáriková, ktorá doteraz navštevovala
školu v zahraničí. Skúšku spravila a postúpila do ôsmeho ročníka.
Naši žiaci sa počas školského roka zúčastňovali športových a predmetových vedomostných
súťaží - olympiád. Mnohé okresné kolá boli v uplynulom školskom roku zrušené (všetky
súťaže, ktoré mali prebehnúť po 16.3.2020). Vyučujúci podporovali a vhodne usmerňovali
žiakov pri výbere mimoškolských aktivít.
Hodnotenie učebníc v reformných ročníkoch bolo zrealizované v rámci predmetových komisií
jednotlivých predmetov.
Hlavné úlohy a ciele
1. Vo všetkých ročníkoch klásť dôraz na dodržiavanie pravidiel slušného správania,
pestovanie vôľových a charakterových vlastností, prehlbovanie mravnej výchovy,
enviromentálnej

výchovy,

protidrogovej

výchovy,

výchovy

k plánovanému

rodičovstvu, sexuálnej výchovy, výchovy proti intolerancii, rasizmu a xenofóbii
Termín: priebežne

zodp.: všetci učitelia

2. Riešiť úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti
ľudských práv dieťaťa.
Termín: priebežne

zodp.: všetci učitelia

3. Osobné a sociálne kompetencie žiakov potrebné k reálnemu uplatňovaniu ľudských
práv ďalej rozvíjať podľa „ Osnov základných poznatkov, zručností a želateľných
postojov a hodnôt v oblasti výchovy a vzdelávania k ľudským právam“
Termín: priebežne

zodp.: všetci učitelia

4. V zmysle Dohovoru o právach dieťaťa je potrebné priebežne monitorovať správanie sa
žiakov a ich zmeny, využívať účinné nástroje na riešenie prvých príznakov záškoláctva,
problémového alebo agresívneho správania, šikanovania, fyzického alebo psychického
týrania, delikvencie, užívania návykových látok, sexuálneho zneužívania, prejavov
extrémizmu.
Termín: priebežne

zodp.: všetci učitelia
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5. Eliminovať problémy segregácie rómskych žiakov, vytvárať vhodné podmienky pre ich
vzdelávanie v triedach s ostatnou populáciou.
Termín: priebežne

zodp.: všetci učitelia

6. Prevenciu drogových závislostí realizovať ako integrálnu súčasť výchovnovzdelávacieho procesu.
Termín: priebežne

zodp.: všetci učitelia

7. Rozvíjať osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť detí a žiakov, s dôrazom na
enviromentálnu výchovu a vzdelávanie k rozvoju osobnosti, zameranú najmä na
vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu,
zvýšenie povedomia v oblasti separácie odpadov a vytvárania správnych postojov
a správania žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním
a poškodzovaním ŽP.
Termín: priebežne

zodp.: všetci učitelia

8. Implementovať do ŠkVP témy Národného štandardu finančnej gramotnosti.
Termín: priebežne

zodp.: všetci učitelia

9. Implementovať do ŠkVP čitateľskú gramotnosť, čítanie s porozumením.
Termín: priebežne

zodp.: všetci učitelia

10. Koordinovať spoluprácu medzi triednymi a ostatnými učiteľmi.
Termín: priebežne

zodp.: všetci učitelia

11. Žiakom 5.ročníka pomôcť prekonať prechod z 1.stupňa na 2.stupeň ZŠ.
Termín: priebežne

zodp.: všetci učitelia

12. Pri hodnotení žiakov postupovať podľa Metodického pokynu č.22/2011 na hodnotenie
žiakov ZŠ.
Termín: priebežne

zodp.: všetci učitelia
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13. Pri hodnotení a klasifikácii žiaka so zdravotným znevýhodnením dodržať ustanovenie
§55 ods.44 zákona č. 245/2008 Z.z. zásady podľa prílohy č.2 metodického pokynu

č.

22/2011 na hodnotenie žiaka ZŠ a vychádzať z odporúčaní príslušného poradenského
zariadenia pre konkrétneho žiaka a príslušného vzdelávacieho programu pre žiaka so
zdravotným znevýhodnením.
Termín: priebežne

zodp.: všetci učitelia

14. Dodržiavať školský poriadok, režim dňa, projekt Zdravá škola.
Termín: priebežne

zodp.: všetci učitelia

15. Sledovať výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov, všetky problémy riešiť s rodičmi.
Termín: priebežne

zodp.: všetci učitelia

16. Venovať zvýšenú pozornosť žiakom z neúplných a sociálne slabších rodín.
Termín: priebežne

zodp.: všetci učitelia

Plán zasadnutí MZ
I.

November 2020- klasifikačná porada: rozbor výchovno-vzdelávacích výsledkov
a správania žiakov za 1.štvrťrok

zodp.: všetci učitelia
II.

Január 2021 - klasifikačná porada: rozbor výchovno-vzdelávacích výsledkov
a správania žiakov za 1.polrok

zodp.: všetci učitelia
III.

Apríl 2021 - klasifikačná porada: rozbor výchovno-vzdelávacích výsledkov
a správania žiakov za 3.štvrťrok

zodp.: všetci učitelia
IV.

Jún 2021 - klasifikačná porada: rozbor výchovno-vzdelávacích výsledkov
a správania žiakov za 2.polrok

zodp.: všetci učitelia
1. Triedni učitelia vyhodnotili prospech, správanie a dochádzku žiakov vo svojich
triedach za tretí štvrťrok školského roka 2020/2021. Písomné hodnotenia boli
odovzdané pani zástupkyni Jankechovej na ďalšie spracovanie na pedagogickú radu.
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Prospech: na 1.stupni boli napomínané 3 žiaci: 4tr. -

Radošinská zo

všetkých predmetov, 2.A – V.Biháriová z predmetov SJL, MAT, ANJ a PVO a 1.tr. – D.Pilo
z predmetov MAT, SJL a PVO.
Na 2.stupni boli z 1 predmetu napomínaní 3 žiaci, z 2 predmetov bolo napomínaných
6 žiakov, z 3 predmetov boli napomínaní 3 žiaci, zo 4 predmetov bol napomínaní 3 žiaci
- N.Kopaseková zo 7.triedy z predmetov BIO, FYZ, SJL a ANJ, J.Turčík zo 7.triedy
z predmetov BIO, CHEM, FYZ a OBN a K.Gogolová z predmetov ANJ, NEJ, MAT a FYZ z 5
predmetov boli napomínaní: B.Bihari z 5.triedy z predmetov MAT, GEG, ANJ, SJL a DEJ,
P.Ratajský zo 7.triedy z predmetov ANJ, MAT, CHEM, FYZ a GEG, F.Samko zo 7.triedy
z predmetov BIO, CHEM, FYZ, OBN a RUJ a M.Valo zo 7.triedy z predmetov ANJ, BIO,
FYZ, OBN a RUJ, zo 6 predmetov V.Beníčková zo 7.triedy z predmetov GEG, MAT, NEJ,
CHEM, FYZ a OBN a M.Vavrinec z 8. triedy z predmetov MAT, NEJ, ANJ, FYZ, CHEM
a BIO, zo 7 predmetov J.Kovalčík zo 6.A z predmetov SJL, ANJ, MAT, NEJ, OBN, BIO a FYZ
a P.Ratajský zo 7.triedy z predmetov NEJ, OBN, SJL, ANJ, BIO, FYZ a CHEM a z 9
predmetov žiačka 7.triedy A.Marková z predmetov ANJ, SJL, NEJ, MAT, BIO, CHEM, FYZ,
OBN a GEG.
Správanie: Napomenutie ani pokarhanie na 1.stupni nebolo udelené žiadne.
Na 2.stupni bolo napomenutie triednym učiteľom udelené 2 žiakom (A.Marková
a N.Kopaseková) a pokarhanie triednym učiteľom bolo udelené 1 žiačke (Cingelová –
za 38 vymeškaných neospravedlnených hodín). Pochvala za reprezentáciu školy (účasť
v súťažiach) bola udelená 5 žiakom.
Dochádzka: v 1. štvrťroku vymeškali žiaci 1.stupňa spolu 783 vyučovacích hodín,
z toho 124 bolo neospravedlnených (F.Lakatoš z 1.triedy) a žiaci 2.stupňa 435
vyučovacích hodín, z toho bolo 48 neospravedlnených (Marková 5h., Kopáseková 5h.,
Cingelová 38h.).
2. Postupný návrat detí do školy prebiehal nasledovne:
8.3. – deti zamestnancov kritickej infraštruktúry
29.3. – žiaci v skupinkách 5 + 1 vyučujúci
12.4. – návrat celého 1.stupňa
19.4. – návrat žiakov 8. a 9. ročníka
26.4. – návrat všetkých ostatných žiakov (5., 6., 7.roč.) a prechod celej školy na
prezenčnú formu vyučovania.
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Po návrate žiakov do školy žiaci prešli/prechádzajú na základe odporúčaní MŠVVaŠ SR
2-3 týždňovým adaptačným obdobím, cieľom ktorého je:
-

zistiť reálny priebeh dištančného vzdelávania u jednotlivých žiakov

-

poskytnúť žiakom a rodičom spätnú väzbu na vypracované zadania z dištančného
vzdelávania

-

venovať pozornosť precvičeniu učiva preberaného počas dištančného vzdelávania

-

venovať pozornosť podpore opätovnej adaptácie na školské prostredie a
socializácii žiakov v školských kolektívoch

Počas adaptačného obdobia sa neodporúčalo realizovať preverovanie vedomostí a
zručností žiakov písomným a ústnym preskúšaním minimálne 2 týždne po nástupe na
prezenčné vzdelávanie.
Počas adaptačného obdobia sa bolo potrebné zamerať na aktivity zamerané na rozvoj
komunikácie a riešenie konfliktov, na aktivity zamerané na prevenciu problémového
správania, na aktivity zamerané na rozvoj pozitívnej klímy v triede, na aktivity
zamerané na rozvoj empatie a tolerancie a na aktivity zamerané proti šikane.
3. Pani zástupkyňa Jankechová informovala prítomných triednych učiteľov, že
napomienky, pokarhania aj pochvaly treba vypisovať prostredníctvom tlačív ŠEVT–u
a následne zaslať rodičom a je potrebné informovať rodičov aj prostredníctvom
internetovej ŽK. Upozornila všetkých vyučujúcich, aby nezabúdali priebežne zapisovať
výsledky súťaží do tabuľky TALENTY.
4. Vyučujúci boli upozornení p. zástupkyňou, aby známky priebežne zapisovali do IŽK.

1.9 OSTATNÉ ORGÁNY NA ŠKOLE
1.9.1 Komisia BOZP
Predseda: Mgr. Lacko Ladislav - zástupca zamestnancov
Členovia: Marta Kováčová
- účtovníčka - hospodárka školy
Beata Orihelová
- vedúca ŠJ
Mgr. Anna Valentovičová Jánošková - člen OZ ZO
Iveta Stolárová
- nepedagogický zamestnanec
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Všetci zamestnanci dodržiavajú predpisy v tejto oblasti. Pravidelne sa uskutočňuje podľa
harmonogramu revízia a údržba komínov, športového náradia, plynových horákov,
protipožiarnej klapky, požiarneho vodovodu, hasiacich prístrojov, elektrického ručného
náradia, el. zariadenia (veľké zabudované veci) tlakových nádob, plynovej a teplovodnej
kotolne, regulačnej stanice plynu, elektroinštalácie kotolne, bleskozvodov, výťahov.
Protipožiarnu kontrolu, ktorá preverovala stav organizačného a technického zabezpečenia
ochrany pred požiarmi uskutočnila p. Urbánková. Neboli zistené žiadne chyby. Pri nástupe do
zamestnania zamestnanec absolvuje vstupnú lekársku prehliadku. U novoprijatých
zamestnancov školy sa uskutočňuje školenie BOZ a PO.

1.9.2 Voľnočasové aktivity školy – CVČ
Centrum voľného času /CVČ/ je výchovno-vzdelávacím zariadením pre všetkých žiakov ZŠ.
Poslaním CVČ je vytvárať podmienky pre aktívne napĺňanie voľného času mimo vyučovania,
pre oddych, regeneráciu duševných a fyzických síl, pre rozvoj talentov, tvorivostí a schopností
žiakov. CVČ pracuje podľa vopred vypracovaného plánu práce, v ktorom je rozdelená činnosť
na: pravidelnú, príležitostnú, hospitačnú, metodickú, publikačnú, finančnú a prázdninovú.
Od 01. 10. 2020 a od 11.01. 2021 do 30.04. 2021 prebiehala v škole výchovno – vzdelávacia
činnosť mimoriadnym spôsobom s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva,
vedy, výskumu s športu zo dňa 01. 10. 2020. Bola obmedzená práca CVČ – pravidelnej aj
príležitostnej činnosti. V školskom roku 2020/2021 bola činnosť rozdelená na:
Pravidelnú činnosť - práca záujmových útvarov a žiackeho parlamentu bola pozastavená
z dôvodu pandemických opatrení. Záujmové útvary sa neschádzali a nepracovali počas celého
školského roka
Príležitostná činnosť - pozostávala z organizovania rôznych jednorazových akcií podľa
záujmu detí z oblasti športu, kultúry a umenia, ekologickej činnosti, spoločenskej
a organizovania rôznych tvorivých dielní. V oblasti príležitostnej bolo bodovanie tried, ktoré
prebiehalo 2x v období september - december. Hodnotili sa triedy po skončení vyučovania:
čistota, nástenky, celková výzdoba a vzhľad triedy.
Jednotlivé akcie môžeme rozdeliť do oblastí:
kultúra a umenie - tvorivé dielne rôzneho zamerania u nás v MsK
- imatrikulácia prvákov
- zhotovenie mikulášskych, vianočných a veľkonočných pozdravov a darčekov
pre seniórov v Domove dôchodcov v Moravanoch nad Váhom
- besedy o knihách, prezentácie kníh a workshopy v Msk a Elektrárni
súťaže – celoslovenská súťaž Viktoria Regia – Lily Jankechová 2. miesto, Lívia Kľúčovská 3.
miesto a Zuzana Vetríková 5. miesto
- zapojili sme sa do celoslovenských súťaží: „Jeseň na školách“ – Naturpak, Tvoríme
z EKO odpadu – Asekol, fotografická súťaž „Zelený objektív“, výtvarná súťaž „Vojaci očami
detí“
- Galéria talentov – fotografická súťaž „Mesto, kde žijem“ – 3. miesto Simona Kurtišová
v kategórii 1. – 4. roč.
spoločenská činnosť –vysielania v školskom rozhlase RR ku Dňu učiteľov, ku Dňu ochrany
zvierat, Recyklácia, ku Dňu Zeme
- finančná zbierka: Biela pastelka – pre nevidiacich a slabozrakých
športová činnosť - olympiáda pre žiakov 1. – 4. roč. a pre MŠ
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ekologická činnosť - zber papiera 7427 kg , zber gaštanov 2629 kg, tvorivé dielne výrobky
z ekoodpadov, zber elektroodpad 180 kg, zber bateriek 100 kg, zber tonerov, cartrigov 442
ks, zber mobilov 97 ks – najlepšie triedy a jednotlivci budú odmenení na konci šk. roka
PROJEKTY: v tomto šk. roku sme sa zapojili do rôznych projektov: projekt Recyklohry –
zbieranie opotrebovaných elektrospotrebičov, použitých monočlánkov, bateriek, tonerov,
cartrigov, mobilov a plnenie rôznych úloh.
V rámci príležitostnej činnosti sme aktívne spolupracovali s MsK, MsKS a MsÚ.
Metodická činnosť - bola zameraná na prácu s dobrovoľnými pracovníkmi, ktorí hlavne
pomáhali pri organizovaní príležitostných podujatí. Jednotlivé metodické pomoci boli
individuálne.
Publikačná činnosť - sa dotýkala propagácie činnosti CVČ v miestnej tlači - Piešťanský
týždeň, Radnici, AB, Moje noviny, na internetový portál PN-ky a pre náš školský rozhlas,
kroniku a časopis. Propagovali sme úspechy detí v rôznych súťažiach, jednotlivé podujatia
a celkovú činnosť CVČ.
Finančná činnosť - v tomto školskom roku sa nevyberali žiadne poplatky, nakoľko bola
pozastavená činnosť záujmových útvarov z dôvodu pandemických opatrení.
Prázdninová činnosť – v tomto školskom roku sa neuskutočnila z dôvodu pandemických
opatrení.
Žiacky parlament
V tomto školskom roku sme neorganizovali žiadnu činnosť, parlament sa neschádzal,
z dôvodu mimoriadnych opatrení a usmernení Ministerstva školstva, vedy, výskumu s športu.

1.9.3 Činnosť koordinátora primárnej protidrogovej prevencie
Prevencia drogových závislostí je jednou z hlavných výchovných priorít školy, je súčasťou
prierezových tematík školského vzdelávacieho programu:
* prevencia obezity, závislostí, zdravý životný štýl,
* rozvoj telesnej zdatnosti žiakov,
* prevencia šikanovania,
* prevencia HIV/AIDS,
* prevencia kriminality, sexuálneho zneužívania,
* riziká dospievania, podpora duševného zdravia,
* práva dieťaťa.
Plánovaná činnosť bola zameraná predovšetkým na primárnu prevenciu, pomocou ktorej sme
chceli predchádzať sociálno-patologickým javom, rizikovým faktorom a situáciám. Osobitná
pozornosť bola venovaná žiakom zo znevýhodneného sociálneho prostredia.
V priebehu školského roka sme zamerali akcie a nástenku na chodbe školy:
September - október
- zdravý životný štýl, dôraz na duševné zdravie
November - december
- alkohol ohrozuje zdravie,
Január
- február
- povedzme násiliu STOP, prevencia šikanovania
Marec
- apríl
- zdravé telo, význam pohybu – šport a tanec
Máj
- jún
- pozor na drogovú závislosť, fajčenie ohrozuje zdravie,
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Priebežne

- priateľstvo, pozitívne medziľudské vzťahy

Využívali sme učebný text Raynerová: Nenič svoje múdre telo, „ Vieme, že ...“, Program
rozvoja osobnosti žiaka pre 2.stupeň ZŠ a rôzne ďalšie príručky s aktivitami a hrami, všetky
dostupné prostriedky na odhaľovanie a zamedzenie šikanovania na škole, v prípade potreby
sme spolupracovali s CPPPaP, Mestským úradom, Štátnou a Mestskou políciou v Piešťanoch
a sledovali sme www stránky o problematike primárnej prevencie:
www.prevenciasikanovania.sk, www.drogynie.sk, www.statpedu.sk,
www.zachranari.sk, www.unicef.sk, www.zodpovedne.sk

1.9.4 Výchova k manželstvu a rodičovstvu
Výchove k manželstvu a rodičovstvu v školskom roku 2020/2021 roku sme venovali náležitú
pozornosť vo všetkých predmetoch na I. a II. stupni vzdelávania. Vyučujúci postupovali podľa
platných učebných osnov a plánu práce koordinátora VMR. Ciele výchovy boli v septembri
zakomponované do plánov PK a MZ. Ich plnenie sa priebežne vyhodnocuje. Učitelia využívali
vhodné témy na hodinách, ťažiskové sú však na I. stupni – prírodoveda, náboženská výchova,
literárna výchova na hodinách čítania. Na II. stupni sú to najmä: biológia, etická výchova,
občianska výchova, náboženská výchova, pracovné vyučovanie.
I. stupeň
Na hodinách prvouky v prvých ročníkoch, prírodovedy v 2. - 4. roč. získavali žiaci
informácie o zmenách, ktoré sprevádzajú obdobie dospievania a o biologických
zákonitostiach života ľudského jedinca. Dostali základné poznatky o stavbe ľudského tela a
jeho fungovaní. Venovali sme pozornosť témam zdravej výživy, zdravého spôsobu života,
osobnej hygieny a predchádzaniu chorobám.
V literárnej výchove, na hodinách cudzích jazykov vyučujúci využívali rozbor textov na
diskusie o rodičovských a súrodeneckých vzťahoch, o priateľstve a láske. Dôraz sme kládli na
vytváranie úprimných medziľudských vzťahov založených na úcte k človeku a mravných
postojov v živote.
II. stupeň
V biológii žiaci získavali poznatky o fyziológii a anatómii ľudského tela, funkciách jeho
orgánov, ochrane zdravia a predchádzaní nebezpečným chorobám.
V spoločenskovedných predmetoch boli informovaní o psychických a emocionálnych
zmenách v období dospievania, rozdieloch medzi pohlaviami, partnerských vzťahoch a
ľudskej sexualite. V VII. ročníku beseda „Keď dospievam“.
V občianskej výchove alebo náuke sa žiaci učili o spoločensko-mravných a právnych
normách správania, v súvislosti s tým o rizikovom správaní a negatívnych účinkoch fajčenia,
alkoholu a drog na zdravie a správanie jednotlivca. Uskutočnili sme besedy s mestskou
políciou – Tabakizmus, Šikana, Alkoholizmus, Gamblerstvo, Nelegálne drogy, Trestno-právna
zodpovednosť, Domáce násilie, Slovensko bez drog
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Obsah náboženskej výchovy sa zameriaval na formovanie morálne a duchovne zrelej
osobnosti, ktorá koná vo svojom živote v súlade s Božími prikázaniami. Žiakov učíme
orientovať sa a vedieť nachádzať skutočné hodnoty v spleti rôznych postojov a názorových
odlišností. Žiakov na hodinách náboženskej výchovy vedomostne pripravujeme na prvé sväté
prijímanie a sviatosť birmovania. Vyučujeme katolícke a evanjelické náboženstvo.
Na hodinách telesnej výchovy sa vyučujúci snažili o formovanie pozitívneho postoja žiakov
k sebe samému, k svojmu telu a vzhľadu. Upevňovali u žiakov správne zdravotné a hygienické
návyky, vytvárali kladný vzťah k telesným cvičeniam ako súčasti zdravého životného štýlu.
Z projektu sme dostali nové obloženie, sprchy, WC, šatne a nové pomôcky.
Tieto poznatky boli podporované cielenými činnosťami a aktivitami, ktoré škola uskutočnila
v rámci projektu ,,Škola podporujúca zdravie”.
Vo vyučovaní sme využívali dostupné pomôcky a literatúru, ktoré vlastní škola. Poznatky
sme sprostredkovali metódami zážitkového učenia, rozhovorov, besied a ankiet. Dbali sme na
zásady komplexnosti a primeranosti veku žiakov.
Témy VMR začleňovali a realizovali vyučujúci aj na triednických hodinách. Využívali rozličné
formy práce: premietanie filmov, tvorivé úlohy, skupinové vyučovanie. Využívame aj
doplnkové učebnice, ktoré vlastní škola: Ako poznám sám seba, Ako zmeniť sám seba?
Žiaci 9. roč. v rámci prípravy na budúce povolanie sa zúčastňovali návštev Dňa otvorených
dverí na stredných školách, o ktoré majú záujem spolu s výchovnou poradkyňou.
Pri osvojovaní poznatkov sme kládli dôraz na formovanie postojov detí a ich vedeniu
k zodpovednosti za vlastné zdravie a konanie.

1.9.5 Činnosť školskej knižnice
Učiteľská knižnica je systematicky usporiadaná zbierka odbornej literatúry – kníh,
časopisov, zriadená a udržiavaná z rozpočtu školy. Je určená predovšetkým na informačné
a dokumentačné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu. Učitelia našej školy
využívajú dané možnosti výpožičiek odbornej literatúry v príprave na vyučovanie i pri
zvyšovaní svojej kvalifikácie – 1. a 2. kvalifikačná skúška.
Žiaci majú možnosť vybrať si knihu primeranú svojmu veku, beletriu i náučnú. Poznávajú
spisovateľov, ilustrátorov, vydavateľstvá. Literatúrou si zvyšujú zdroj informácií, poznatkov,
zážitkov, rozširujú si rečovú kultúru, rozvíjajú vyjadrovanie a slovnú zásobu, zlepšujú si
čitateľskú zručnosť. Návštevami v školskej knižnici, deti nadobudnú pozitívny vzťah
k literatúre, čo prispeje k rozvoju čitateľských zručností a hlavne zlepší porozumenie čítaného
textu. Knihou vzbudzujeme záujem, túžbu po nových vedomostiach. Chceme naučiť
žiakov zmysluplne tráviť svoj voľný čas.
Využitie kníh zvyšuje čitateľskú kultúru žiakov, zlepšuje výkon žiakov, aby čítali plynule
a s porozumením, na nácvik techniky čítania a spestrenie hodín slovenského jazyka
a literatúry. Ďalej slúži aj na poskytnutie detských kníh zahrnutých do zoznamu
mimočítankového čítania, rovnako aj na prípravu na školské súťaže: „Rozprávkové
vretienko“, „Šaliansky Maťko“, „Európa v škole“, Hollého pamätník“, „Čítanie s Osmijankom“,
„Zázračný oriešok“... Fyzika, chémia, dejepis, zemepis, prírodopis – príprava žiakov na
olympiády (geografická, biologická), príprava referátov, projekt. prác žiakov II. stupňa.
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V súčasnosti naša školská knižnica plní základné knižnično-informačné služby, hlavne
výpožičky a ich presnú evidenciu. Dnešná elektronizovaná knižnica podporuje samostatnosť
a tvorivosť žiakov pri získavaní a utvrdzovaní poznatkov, formuje ich vzťah k vzdelávaniu
a samoštúdiu.
V tomto školskom roku sa výpožičky realizovali podľa potreby vyučujúcich a žiakov.
Žiaci I. stupňa využívajú príležitostne aj spoluprácu s Mestskou knižnicou Piešťany. Ide
najmä o niektoré tvorivé dielne a workshopy, či besedy so spisovateľmi, či ilustrátormi. Aj
v tomto školskom roku sme ich niekoľko zúčastnili.
Mali sme aj viaceré zaujímavé besedy s hosťami aj na našej škole.
Aj takýmito zaujímavými aktivitami sa snažíme vzbudzovať záujem detí o čítanie v dnešnej
dobe.
V II. polroku školského roka sme od marca mali prerušenú činnosť školskej knižnice
z dôvodu obmedzení pri šírení vírusových ochorení spojených s pandémiou COVID-19, ktoré
sa týkali celého výchovno-vzdelávacieho procesu.

1.9.6 Spolupráca s CPPPaP
Diagnostická činnosť
- bola zameraná na diagnostiku najmä žiakov
s problémami v správaní, ako aj emocionálnymi problémami. Zahŕňala aj skupinovú
diagnostiku - sociometrickú diagnostiku vo vybraných triedach a v prípadoch
problematických vzťahov v rámci triedneho kolektívu. Súčasťou tejto oblasti bola tiež
psychologická diagnostika žiakov deviateho ročníka zameraná na profesionálnu orientáciu.
Diagnostika bola zameraná na intelektové schopnosti, osobnosť žiaka a prihliadali sme aj
k výsledkom predchádzajúcej diagnostiky. Prebiehala v októbri a novembri. Diagnostiku sme
nevykonávali celoplošne, ale iba pre žiakov a žiačky, ktoré mali záujem zistiť viac. Uskutočnili
sme aj poradenské stretnutia s rodičmi a žiakmi zamerané na pomoc pri výbere školy
z viacerých možností – podpora rozhodovacieho procesu žiaka/žiačky. V spolupráci s CPPPaP
Piešťany a CŠPP Vrbové sme diagnostikovali a rediagnostikovali žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí vyžadovali individuálne alebo skupinové začlenenie
alebo zvýšený individuálny prístup bez začlenenia, ako aj žiakov s inými ťažkosťami.
Preventívna činnosť - bola zameraná na monitorovanie a intervencie v prípade výskytu
neprimeraných či rizikových prejavov v správaní u žiakov. V rámci tejto prevencie
spolupracovali triedne učiteľky s CPPPaP Piešťany. V tomto školskom roku sme sa zamerali
tiež na prácu s deťmi v prechodových ročníkoch – piatom ročníku, z dôvodov primárnej
prevencie. Cieľom týchto stretnutí a dlhodobej práce bola práca so vzťahmi, rozvoj
emocionálnych a sociálnych zručností a podpora detí v budovaní ich sociálnej kompetencie
a vzájomnej spolupráce.
Poradenská, konzultačná činnosť - bola zameraná na individuálne poradenstvo pre
rodičov, učiteľov a žiakov. Pre žiakov 9. ročníkov sme v priebehu zimných mesiacov
uskutočnili stretnutia zamerané na profesijnú orientáciu pri voľbe povolania. Niektoré žiačky
a žiaci prejavili záujem o podrobnejšiu konzultáciu k výberu povolania a rozhodovaciemu
procesu. Rodičia využívali poradenské služby týkajúce sa najmä výchovných problémov alebo
problémov s učením. Niektorí prejavili záujem aj o prácu na iných témach, ktoré priamo
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nesúviseli s výchovno-vzdelávacím procesom, len nepriamo. Týkali sa zvyčajne krízovej
situácie v rodine, tikových porúch u dieťaťa, straty v rodine. Rodičov sme oslovovali aj
v prípadoch, kedy sa u dieťaťa prejavovali ťažkosti s pozornosťou, v učení či správaní
s cieľom zahrnúť do intervenčného procesu aj rodinu a jej vplyvy na dieťa. S učiteľkami sme
konzultovali najmä individuálny prístup k žiakom s ŠVPU, ako aj problémové správanie
jednotlivcov i celých kolektívov. V spolupráci s CPPPaP Piešťany sme poskytovali metodickú
pomoc učiteľom pri vypracovávaní individuálnych výchovno-vzdelávacích plánov
začlenených žiakov. Škola získala metodický materiál pre výchovnú poradkyňu. Poradňa
robila reedukáciu nápravy žiakov.
Iné činnosti – Školský špeciálny pedagóg PaedDr. Miriama Sádecká, koordinátor
protidrogovej prevencie Mgr. Monika Vatrtová a profesijný a kariérový poradca Mgr. Ita
Vašeková sa zúčastňovali na poradách v CPPPaP v Piešťanoch. Súčasťou porád je aj zdieľanie
skúseností školských koordinátorov a prehlbovanie spolupráce medzi nimi. V priebehu
školského roka sa zúčastnili viacerých vzdelávacích aktivít.

1.9.7 Zdravá škola
Certifikát MZ a MŠ SR o zaradení do národnej siete škôl podporujúcich zdravie ZŠ F. E.
Scherera získala v roku 1994. Za dvadsaťdva rokov sa činnosť rozvinula do niekoľkých oblastí
a naďalej sa rozvíja. Nosnými oblasťami sú prevencia pred negatívnymi celospoločenskými
javmi, humanizácia výchovno-vzdelávacieho procesu, protidrogová prevencia, duševné
zdravie, záujmová a športová činnosť, podpora súťaživosti, zdravá výživa a zdravý životný
štýl, ako aj zlepšovanie a ochrana životného prostredia v škole a okolí. Na pedagogickej rade
pravidelne informuje triednych učiteľov a vedenie školy o realizácii projektu Zdravá škola p.
Talačová. Každé tri mesiace sa na pedagogickej rade tento projekt kontroluje.
Náš projekt podpory zdravia sme prijali na báze dobrovoľnosti z presvedčenia
o zmysluplnosti, ľudskosti tejto práce a z lásky k deťom. Pri stanovení cieľov vychádzame
z plánu práce školy a potrieb kúpeľného mesta Piešťany. Ochrana zdravia nie je samostatný
predmet je zaradená v tematických plánoch viacerých predmetov a odráža sa v celom živote
našej školy.
Zdravý životný štýl okrem pohybovej kultúry, zdravého stravovania budeme realizovať ako
základ drogovej prevencie dieťaťa. Besedy, ktoré sa uskutočňujú sa týkajú príkladov
prevencie alkoholu drog a tabaku. Chceme tak získať dôveru dieťaťa, pomáhať mu prijímať
hodnoty, ktoré mu uľahčia návykové látky odmietnuť, pomôcť dieťaťu strániť sa nevhodnej
spoločnosti a posilniť ich sebavedomie.
Prednáška spojená s diskusiou lektorky firmy „Čas premien“ so žiačkami 7. ročníka sa
zamerala na sexuálnu výchovu, zmeny vo vyvíjajúcom sa organizme, škodlivosť predčasných
sexuálnych skúseností a výchovu k rodičovstvu. Výchovnej a psychologickej prevencii
dospievania, sa zúčastnili žiačky 7. a 6. ročníka. Primárnu prevenciu sociálno-patologických
javov s akcentom na drogovú závislosť a šikanovanie medzi žiakmi uskutočňovali triedni
učitelia. V rámci projektu riaditeľka vypracovala plán prevencie obezity u žiakov.

1.9.8 Správa školskej jedálne
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V školskom roku 2020/2021 sa v školskej jedálni ZŠ F.E. Scherera pripravovalo stravovanie
pre žiakov a zamestnancov ZŠ F.E. Scherera a tiež pre deti a zamestnancov MŠ Scherera
Piešťany.
Od 1.10.2020 sme začali variť aj pre ZŠ M.R.Štefánika Piešťany po rekonštrukcii školskej
kuchyne.
Do 30.6.2021 sa podľa § 4 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR
SR v znení neskorších predpisov sa poskytovala dotácia pre každé dieťa, ktoré navštevovalo
posledný ročník MŠ a žiakov ZŠ.
K 1.10. 2020 bolo na stravovanie prihlásených stravníkov:
Základná škola
145 z toho I. stupeň
79
F. E. Scherera
II. stupeň
66
Materská škola
120
Dospelí
39
Základná škola
M.R.Štefánika
Dospelí
Spolu:

214

z toho I. stupeň
II. stupeň

131
83
24

542 obedov
120 desiata, olovrant

1.10 KOMISIE NA ŠKOLE
1.10.1 Komisia na ochranu osobných údajov
Predsedníčka Horváthová Eva

Administratívna

Členovia

Účtovníčka - hospodárka
Zástupkyňa riaditeľky
Učiteľka
Školský špeciálny pedagóg
Vedúca ŠJ

Kováčová Marta
Kocianová Gabriela
Gregoričková Ľubica
Sádecká Miriama/Mgr. Urbanová
Orihelová Beata

pracovníčka

1.10.2 Komisia o sprístupnení informácií
Predsedníčka
Podpredsedníčka
Členovia

Jankechová Miriama
Gregoričková Ľubica
Valentovičová Jánošková Anna
Vatrtová Monika
Jankechová Miriama
Horváthová Eva
Podhradská Sidónia

Zástupkyňa riaditeľky
Učiteľka
Členka OZ ZO

Predsedníčka RŠ
za triednych učiteľov
za nepedagogických
zamestnancov
za pedagogických zamestnancov

1.10.3 Komisia pre prešetrenie pracovnej disciplíny
Predsedníčka

Valentovičová Jánošková Anna
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Členka OZ ZO

Podpredsedníčka
Členovia

Podhradská Sidónia
Vatrtová Monika
Gregoričková Ľubica
Jankechová Miriama

Riaditeľka školy
Predsedníčka RŠ
Učiteľka
Zástupkyňa riaditeľky

1.10.4 Komisia pre integráciu
Predsedníčka
Členovia

Riaditeľka školy
Psychologička CPPPaP
Učiteľka
Výchovná poradkyňa
Špeciálna pedagogička
Špeciálna pedagogička

Predsedníčka
Členovia

Zástupkyňa riaditeľky

Podhradská Sidónia
Bugarová Jana
Gregoričková Ľubica
Vašeková Ita
Vatrtová Monika
Sádecká Miriama
Triedni učitelia
1.10.5 Komisia škodová
Jankechová Miriama
Valentovičová Jánošková Anna
Lacko Ladislav
Mikesková Viera
1.10.6 Komisia inventarizačná
Predsedníčka
Členovia

Gregoričková Ľubica
Kováčová Marta
Horváthová Eva
Orihelová Beata
Šerjeniková Jarmila

Členka OZ ZO

za BOZP
za Rodičovské združenie
Učiteľka
Účtovníčka - hospodárka
Administratívna pracovníčka
Vedúca ŠJ
Hlavná kuchárka

1.10.7 Komisia vyraďovacia
Predsedníčka
Členovia

Jankechová Miriama
Gregoričková Ľubica
Mikesková Viera
Horváthová Eva
Valentovičová Jánošková Anna

Zástupkyňa riaditeľky
Učiteľka
Vedúca ŠSZČ
Administratívna pracovníčka
Členka OZ ZO

1.10.8 Komisia likvidačná
Predsedníčka
Členovia

Lacko Ladislav
Potrok Miloš
Kováčová Marta

Učiteľ
Školník
Účtovníčka - hospodárka

2) ÚDAJE O POČTE ŽIAKOV ŠKOLY VRÁTANE ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNOVÝCHOVMÝMI POTREBAMI A O POČTE DETÍ V ŠKOLSKOM ZARIADENÍ
____________________________________________________________________________________________________________________________________
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Školský rok 2020/2021 sa začal 01. 09. 2020, vyučovanie začalo 02. 09. 2020, ukončený bol
30. 06. 2021. Školu navštevovalo 235 žiakov, z toho žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami 29. Žiaci sa vyučovali v 11 triedach. Na I. stupni bolo 5 tried - 118
žiakov a na II. stupni 6 tried – 117 žiakov.
V školskom klube detí bolo na začiatku školského roka v 3 oddeleniach zapísaných
žiakov, k mimoriadnemu prerušeniu školského vyučovania v školách navštevovalo ŠKD 74
žiakov. Po ukončení mimoriadneho prerušenia vyučovania od 08. 03. 2021 navštevovalo ŠKD
20 detí rodičov s nevyhnutným výkonom práce. Po nástupe detí I. stupňa dňa 12.04.2021 až
do konca školského roku navštevovalo ŠKD 64 detí. Školský klub detí: I. oddelenie bolo v III.
triede, II. oddelenie malo vlastný samostatný priestor, v I. triede a III. oddelenie bolo v učebni
HUV. Za ŠKD od januára 2020 sa platilo 10 €, v mesiaci júl 15 €. V mesiaci júl navštevovalo
v mesiaci júl 18 detí. Poplatok určilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Piešťany o určení
výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Školskom klube detí
s účinnosťou od 01.01.2020.

3) POČET ZAPÍSANÝCH ŽIAKOV DO PRVÉHO ROČNÍKA, POČET A ÚSPEŠNOSŤ ŽIAKOV
NA PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH A ICH NÁSLEDNOM PRIJATÍ NA ŠTÚDIUM NA
STREDNEJ ŠKOLE
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.1 Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka
V školskom roku 2020/2021 nastúpilo do 1. ročníka 24 žiakov, z toho 1 si plní povinnú školskú
dochádzku v zahraničí. Trom žiakom centrum pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie odporučilo odklad o jeden školský rok.

3.2 Počet deviatakov, ich úspešnosť na prijímacích skúškach a prijatí na štúdium
na stredné školy
________________________________________________________________________________________________
V školskom roku 2020/2021 končilo základnú školu 13 žiakov 9. ročníka. Prihlášku na
strednú školu si podalo 13 žiakov deviateho ročníka, traja žiaci 5. ročníka na osemročné
gymnázium, Piešťany a jeden končiaci žiak 7. ročníka.
3.3 Rozmiestnenie deviatakov
Prijatí žiaci z deviateho ročníka
Prijatí žiaci z piateho ročníka
Prijatí žiaci zo siedmeho ročníka

13
1
1
D
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Stredná priemyselná škola
elektrotechnická Pieštany

3

Stredná odborná škola drevárska
Topoľčany

1

Dávid Drška

SOŠ obchodu a služeb Piešťany

2

Gymnázium Hlohovec

1

1

Adam Vavrinec
Milan Ratajský
Lucia Gaurová

Hotelová akadémia Piešťany

1

1

Zuzana Vetríková

Súkr. SOŠ pedagogická a sociálna
Bratislava

1

1

Vanesa Cingelová

Stredná škola – Obchodná akadémia pre
žiakov s tel. p. Bratislava

1

1

Eliška Jankechová

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nové Mesto nad Váhom
Stredná odborná škola regionálního
rozvoja Rakovice
Stredná odborná škola technická

1

1

Tamara Kukučková

1

1

Veronika Stienová

1

Martin Mikovini

Gymnázium P. C. Piešťany – osemročné
gymnázium
Stredná odborná škola regionálního
rozvoja Rakovice – nižšie končiaci žiak

1

Daniel John Kudri

1
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1

1

Adam Juriš
Klúčovská Lívia
Peter Strečanský

Andrea Marková

4) VYHODNOTENIE HODNOTENIA PROSPECHU, DOCH8DZKY A
SPRÁVANIA ŽIAKOV
VYHODNOTENIE VÝCHOVNO - VZDELÁVACÍCH VÝSLEDKOV ZA I. POLROK 2020/2021

PROSPECH
Celkové hodnotenie žiakov
Počet
žiakov

%

(k 31 .01. 2021)

229 + 9z

100

11

Z toho 1. roč.
Prospeli
Neprospeli
Neboli klasifikovaní
Z toho 2. – 4. roč.
Prospeli s vyznamenaním
Prospeli veľmi dobre
.
Prospeli
Neprospeli
Neboli klasifikovaní

23 + 1z
19
0
4 (**) + 1z
89 + 4z
78
8
3
0
0 + 4z

10,1
79

1

Z toho 5. – 9. roč.
Prospeli s vyznamenaním
Prospeli veľmi dobre
Prospeli
.
Neprospeli
Neboli klasifikovaní

117 + 4z
53
33
20
4
7 (*) + 4z

50,8
43,8
27,3
16,5
3,3
9,1

6

Spolu 2. – 9. roč.
Prospeli s vyznamenaním

206 + 8z
131

89,9
61,2

10

SPOLU
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Počet tried

20,8
39,1
83,9
8,6
3,2

4

4,3

Prospeli veľmi dobre
41
19,2
Prospeli
23
10,7
Počet žiakov
Neprospievajúci
žiaci
v
predmetoch
Neprospeli
4
1,9
1. – 4.
5. – 9.
Neboli klasifikovaní
7 (*) + 8z
7,0
Jazyk
a komunikácia
jazyk iba
a literatúra
Neklasifikovaní
žiaci (**)Slov.
– uveďte
tých žiakov, ktorí nie sú klasifikovaní zo žiadneho
Anglický
jazyk
4
predmetu
Nemecký
jazyk
(*) počet žiakov, ktorí boli
v celkovom
prospechu hodnotení ako neklasifikovaní, neboli
Ruský jazyk
klasifikovaní z 1 – 10 predmetov,
predĺžený termín na klasifikáciu do 31.03.2021
Matematika
a práca s
Matematika
3
z – v zahraničí
informáciami
Počet žiakov
Počet oddelení
ŠKD Informat. výchova
Príroda a spoločnosť
Spolu Prírodoveda
76
3
Vlastiveda
Priemer počtu žiakov na oddelenie
25,3
Človek a príroda
Fyzika
Chémia
Biológia
Človek a spoločnosť
Dejepis
Geografia
2
Občianska výchova- náuka
Iné/vypísať/
Etická výchova
Iné/vypísať/
Výtvarná výchova
Spolu neprospievajúci

4 + 1 (neprospel z 2
predmetov a z 1 nebol
klasifikovaný –
celkový prospech
neklasifikovaný)

(fyzické osoby - žiaka
započítať iba 1x,aj keď
neprospieva z viacerých
predmetov)

SPRÁVANIE
Stupeň

I.

II.

III.

IV.

1 – veľmi dobré

23

38

25

26

Ročníky - počet žiakov
V.
VI. VII. VIII.
26

43

2 - uspokojivé

19

14

IX.

Spolu

13

227

2

2

3 – menej uspokojivé
4 - neuspokojivé
Neklasifikovaní /v zahraničí
a doplnenie zákl. vzdelania/
SPOLU

1

3

24

41

25

1

2

2

27

28

45

50

9
21

14

13

238

Napomenutie tried.
učiteľom – počet žiakov
1. - 4. ročník

5. - 9. ročník

1

11

Pokarhanie
tr. učiteľom
riaditeľom
1.– 4.

5.– 9.

1.– 4.

5.– 9.

1.– 4.

5.– 9.

3

3

1

5

Zameškané hodiny

I.

II.

OSPRAVEDLNENÉ
Priemer na 1 žiaka
NEOSPRAVEDLNENÉ
Priemer na 1 žiaka

1096

Pochvaly
tr. učiteľom
riaditeľom
1.– 4.

5.– 9.

III. IV.

V.

VI. VII. VIII.

IX.

Spolu I.-IX.

1539

501

813

924

968

557

316

290

7004

47,7

40,5

20

31,3

35,5

22,5

26,5

22,6

22,4

30,6

242

5

0

0

0

0

0

0

1

248

10,5

0,1

0

0

0

0

0

0

0,1

1,1

Výkaz o hospitačnej činnosti za I. polrok
Hospitácie
Riaditeľa
Zástupcu
Vzájomné hospitácie
Spolu

1. – 4.
7
10
7
24

5. – 9.
8
5
1
14

ŠKD
3
3
3
9

Mimo tr. č.

Spolu
18
18
11
47

na týž.
0,95
0,95
0,58
2,47

Poznámka: Počítať 19 týždňov

VZDELÁVACIE POUKAZY
Počet prijatých vzdelávacích
poukazov
232

Nevyužívané VP
k 31. 01. 2021 - dôvod

Počet využívaných VP
k 31. 01. 2021

0

232
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ZA II. POLROK šk. roka 2020/2021
PROSPECH
Celkové hodnotenie žiakov
Počet
žiakov
SPOLU (k 30.06. 2021)
Z toho 1. roč.
Prospeli
Neprospeli
Neboli klasifikovaní
Z toho 2. – 4. roč.
Prospeli s vyznamenaním
Prospeli veľmi dobre
.
Prospeli
Neprospeli
Neboli klasifikovaní
Z toho 5. – 9. roč.
Prospeli s vyznamenaním
Prospeli veľmi dobre
Prospeli
.
Neprospeli
Neboli klasifikovaní

226 + 9z
23 + 1z
23
0
1z
90 + 4z
77
12
1
0
4z
113 + 4z
47
31
28
7
4z

Počet tried
%
100
10,2
95,8
4,2
40
81,9
12,8
1,1
4,3
49,8
40,2
26,5
23,9
6
3,4

11
1

4

6

Spolu 2. – 9. roč.
203 + 8z
89,8
10
Prospeli s vyznamenaním
124
58,8
Prospeli veľmi dobre
43
20,4
Prospeli
29
13,7
Neprospeli
7
3,3
Neboli klasifikovaní
8z
3,8
Neklasifikovaní žiaci (*) – uveďte iba tých žiakov, ktorí nie sú klasifikovaní zo žiadneho predmetu
z – v zahraničí
Počet žiakov
Počet oddelení
ŠKD
Spolu
64
3
Priemer počtu žiakov na oddelenie
21,3
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Počet žiakov

Neprospievajúci žiaci v predmetoch
Jazyk a komunikácia

Matematika a práca s
informáciami
Príroda a spoločnosť
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Iné/vypísať/
Iné/vypísať/

1. – 4.

5. – 9.

Slov. jazyk a literatúra
Anglický jazyk
Nemecký jazyk
Ruský jazyk
Matematika
Informat. výchova
Prírodoveda
Vlastiveda
Fyzika
Chémia
Biológia
Dejepis
Geografia
Občianska náuka
Etická výchova
Výtvarná výchova

3
7
2
5

2
3
1
3
1

Spolu neprospievajúci
(fyzické osoby - žiaka
započítať iba 1x,aj keď
neprospieva z viacerých
predmetov)

7

SPRÁVANIE
Stupeň

I.

II.

III.

IV.

1 – veľmi dobré

23

39

25

26

Ročníky - počet žiakov
V.
VI. VII. VIII.
25

40

20

2 - uspokojivé
3 – menej uspokojivé

1

12

SPOLU

Spolu

12

222

1

1

1

2

4 - neuspokojivé
Neklasifikovaní /v zahraničí
a doplnenie zákl. vzdelania/

IX.

1
1

3

24

42

25

1

2

2

27

27

43

53

1
9

20

14

13

235

Napomenutie tried.
učiteľom – počet žiakov
1. - 4. ročník

5. - 9. ročník

Pokarhanie
tr. učiteľom
riaditeľom
1.– 4.

5.– 9.

17

1.– 4.

7

Pochvaly
tr. učiteľom
riaditeľom

5.– 9.

1.– 4.

5.– 9.

1.– 4.

5.– 9.

5

17

9

1

5

Na konci školského roka prospelo 226 žiakov, 7 neprospelo, z toho: 2 žiakom bolo umožnené
komisionálne preskúšanie z dôvodu neplnenie si povinností počas dištančného vzdelávania,
4 žiaci opakujú ročník, 1 žiačka ukončila vzdelávanie poskytované ZŠ.
Jednej žiačke bola umožnená postupová skúška do vyšieho ročníka z dôvodu plnenie povinnej
školskej dochádzky v zahraničí. V 2. – 9. ročníku sme klasifikovali všetky predmety,
v 1.ročníku sme hodnotili slovne.
V šk. roku 2020/2021 sme udelili žiakom nasledujúce pochvaly a knižné odmeny za
dosiahnuté výchovno-vzdelávacie výsledky:
4.1 Pochvaly triednym učiteľom
Trieda
I.

Meno a priezvisko
Gežová Svetlanka
Palkechová Tina
Svetlík Daniel
Borovská Tereza

II.B

III.

Varačka Tommy
Klúčovská Ela
Loj Bianca
Krivošíková Karolína
Tomanová Simona
Zvarková Katarína
Tuchyňová Vivien
Palkechová Nela
Laštík Jakub
Horváthová Dorota
Černáková Natália
Kolena Patrik

VII.

Ferancová Sofia

IV.

Juriš Adam
Miškov Patrik
Víziová Dominika
Brišková Simona
Drličková Alexandra

V.

Dôvod
Za výborné vzdelávacie výsledky, prípravu na vyučovanie, za
vzorné a priateľské správanie
Za výborné vzdelávacie výsledky, prípravu na vyučovanie, za
vzorné a priateľské správanie
Za výborné vzdelávacie výsledky, prípravu na vyučovanie,
vzorné a priateľské správanie
Za výborné vzdelávacie výsledky, prípravu na vyučovanie, za
vzorné a priateľské správanie
Za výborný prospech, zbery a aktivitu
Za výborný prospech, vzorné správanie a aktivitu
Za vzorné správanie a aktivitu v mimoškolskej činnosti
Za vzorné správanie, dochádzku a pomoc spolužiačke
Za reprezentáciu školy vo výtvarných súťažiach
Za výborný prospech a vzorné správanie
Za výborný prospech a vzorné správanie
Za výborný prospech a vzorné správanie
Za výborný prospech a vzorné správanie
Za výborný prospech a vzorné správanie
Za výborný prospech a vzorné správanie
Za výborný prospech, vzorné správanie a reprezentáciu školy v
prednese
Za reprezentáciu triedy a školy v literárnych súťažiach,
príkladné správanie a výborný prospech
Za výborný prospech a vzorné správanie
Za výborný prospech, vzorné správanie a zbery
Za výborný prospech a vzorné správanie
Za vzorné správanie a reprezentáciu školy
Za vzornú reprezentáciu školy a výborný prospech
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Galová Natália
Bojnová Sára
Kudri Daniel John
Kulková Tamara
Drličková Nina Frederika
V. B

Melicher Kristián
Tuchyňa Dominik
Orviský Roman
Richtárik Michael
Strečanská Sofia

VII.

Ondrisová Lucia

Za reprezentáciu školy vo výtvarnej súťaži a výborný prospech
a vzorné správanie
Za reprezentáciu školy vo vedomostnej súťaži a výborný
prospech a vzorné správanie
Za reprezentáciu školy vo vedomostnej súťaži a výborný
prospech a vzorné správanie
Za výborný prospech a vzorné správanie, aktívna účasť v
zberoch
Za výborný prospech a vzorné správanie, reprezentácia školy
(Hollého pamätník)
Za úspešné riešenie okresného kola dejepisnej olympiády
a okresného kola technickej olympiády
Za úspešné riešenie okresného kola technickej a dejepisnej
olympiády a za účasť v aktivitách počas Jarných prádznin 2021
Za účasť v aktivitách počas Jarných prázdnin 2021
Za úspešné riešenie krajského kola olympiády z anglického
jazyka
Za účasť v aktivitách počas Jarných prázdnin 2021 a za
vytvorenie netradičnej KYTICE JARNÝCH KVETOV
Za výborný prospech, vzornú dochádzku a pomoc triednej
učiteľke počas dištančného vyučovania i prezenčného
vyučovania

4. 2 Pochvaly riaditeľom školy
Trieda

Meno a priezvisko

III.
V.
VI.B

Tomanová Simona
Jankechová Lily
Melicher Kristián

VI.B

Tuchyňa Dominik

VI.B

Orviský Roman

VII.

Ferancová Sofia

Dôvod
Za výborný prospech, správanie a reprezentáciu školy
Za výborný prospech, správanie a reprezentáciu školy
Za úspešné riešenie okresného kola dejepisnej a okresného
i krajského kola technickej olympiády, za vzornú dochádzku
a za zbery
Za úspešné riešenie okresného kola technickej a dejepisnej
olympiády, za účasť v aktivitách počas Jarných prázdnin 2021,
za výborný prospech, dochádzku a vzorné správanie
Za účasť v aktivitách počas Jarných prázdnin 2021, za výborný
prospech, dochádzku a vzorné správanie, pomoc pri zbere
Za príkladnú a úspešnú reprezentáciu školy vo výtvarných
súťažiach, výborný prospech a vzornú dochádzku
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Názov súťaže

Zelený objektív –
foto súťaž

Čo pre teba
znamená voda –
lit. súťaž

Galéria talentov –
foto súťaž

Galéria talentov –
výt. súťaž

Vianočná
pohľadnica

Literárna súťaž

My a vírusy
21.st/lit.súťaž

Grafický návrh
obálky žiackej
knižky ŠEVT

4.3 VYHODNOTENIE SÚŤAŽÍ
2020 / 2021
Meno a priezvisko
žiaka
Karolína Melicherová
Kristián Melicher
Róbert Melicher
Nina Frederika
Drličková
Alexandra Drličková
Lily Jankechová
Sofia Ferancová
Eliška Jankechová
Lily Jankechová
Simona Tomanová
Simona Kurtišová
Lily Jankechová
Alexandra Drličková
Sofia Ferancová
Liliana Dršková
Samuel Kováč
Linda Ričanyová
Sandra Matušeková
Klára Smolinská
Karolína Košťálová
Rastislav Lekár
Sára Bojnová
Natália Galová
Alexandra Drličková
Nina Frederika
Drličková
Olívia Chmelanová
Alexandra Tamajková
Sofia Ferancová
Sofia Ferancová
Simona Tomanová
Bianca Loj
Lily Jankechová

Titul, krstné meno
a priezvisko učiteľa

Poč.
detí

Umiestnenie – nie iba prvé tri
miesta
Celosl
Mesto Okres Kraj
.

Mgr. Sidónia Podhradská

účasť
6

Mgr. Viera Mikesková

účasť
účasť
1.
účasť
1.

Mgr. Miroslava Kovalinková
Mgr. Milena Blažeková
PaedDr. Slavomíra
Jančovičová

4

Mgr. Viera Mikesková

3

Mgr. Milena Blažeková

1

3.
účasť
účasť
účasť

účasť
Mgr. Milena Blažeková

6
2.
3.
účasť
1.
2.

Mgr. Milena Blažeková

Mgr. Miroslava Kovalinková
Mgr. Miroslava Kovalinková
PaedDr. Slavomíra
Jančovičová
Mgr. Ľubica Gregoričková
Mgr. Milena Blažeková
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8

účasť
3.
2.

1

cena
poroty

účasť
3

účasť
účasť

Názov súťaže

Olympiáda ANJ
Chemická
olympiáda
Dejepisná
olympiáda

Pytagoriáda

Technická
olympiáda

Vesmír očami
detí

Hollého pamätník

Vojaci očami detí

INÉ SÚŤAŽE
2020 / 2021
Meno a priezvisko
žiaka

Titul, krstné meno
a priezvisko učiteľa

Poč.
detí

Michael Richtárik
Rastislav Lekár
Silvia Košťálová
Kristián Melicher
Dominik Tuchyňa
Daniel John Kudri
Sára Bojnová
Denis Seko
Rastislav Lekár
Kristián Melicher
Dominik Tuchyňa
Sofia Ferancová

Mgr. Desana Lauková

1

Mgr. Lívia Blahová

2

Mgr. Ita Vašeková

2

RNDr. Katarína Šišanová

4

Mgr. Ladislav Lacko

2

Natália Galová

Mgr. Milena Blažeková

Samuel Kováč
Samuel Desat
Jakub Dvorský
Jessica Ciprianová
Ema Današová
Simona Brišková
Jakub Kukučka
Natália Hanicová
Simona Tomanová
Nina Frederika
Drličková
Alexandra Drličková
Zaira Ciprianová
Patrik Kolena
Anja Pavlis
Simona Jesenská
Ema Današová
Sarah Paulechová
Sarah Macháčová
Adela Butková

Mgr. Iveta Remenárová

Umiestnenie – nie iba prvé tri
miesta
Mesto Okres

Kraj

Celosl

5.
3.
8.
4.
3.
4.
2. – 3.
24.
20.
14.
1.
5.
2.
účasť
postu
p

11
účasť

Mgr. Monika Vatrtová
PaedDr. Slavomíra
Jančovičová

účasť

Mgr. Milena Blažeková
Mgr. Martina Pechová
PaedDr. Slavomíra
Jančovičová

4

účasť
účasť
účasť

Mgr. Ľubica Gregoričková
6
Mgr. Viera Mikesková
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účasť

INÉ SÚŤAŽE
2020 / 2021
Meno a priezvisko
žiaka

Titul, krstné meno
a priezvisko učiteľa

Poč.
detí

Medziriadky

Sofia Ferancová
Sandra Matušeková

Mgr. Miroslava Kovalinková
Mgr. Milena Blažeková

2

Čo vieš o
hviezdach

Rastislav Lekár

Mgr. Lívia Blahová

1

Názov súťaže

Umiestnenie – nie iba prvé tri
miesta
Mesto Okres

Kraj

Celosl
účasť
účasť

1.

5.

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
2020/2021
Názov
súťaže

Meno
a priezvisko
žiaka

Všestranný
Žiaci VI.
odznak
A a VI.B
zdatnosti

Meno
a priezvisko
učiteľa

Poč.detí

Mgr. Ladislav
Lacko
Mgr. Ita
Vašeková

25
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Umiestnenie ( iba prvé tri miesta)
MiesOkresné Krajské
Celoslov.
tne

5) UPLATŇOVANIE UČEBNÝCH PLÁNOV
V 1. až 9. ročníku sme vyučovali podľa inovovaného štátneho, školského vzdelávacieho
programu schváleného Radou školy v októbri 2020 a Sprievodcom školského roka 2020/2021.
Uplynulý školský rok bol ovplyvnený epidemiologickou situáciou pandemického
ochorenia COVID-19, riadili sme sa platnými rozhodnutiami, usmerneniami a dodatkami
k ŠVP počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
Na 2. stupni ZŠ:
- od 26.10.2020 - mimoriadne prerušenie školského vyučovania
- od 29.3.2021- nástup žiakov, ktorí nemali prístup k dištančnému vzdelávaniu (skupiny
5+1)
- od 19.4. 2021 – nástup žiakov končiacich ročníkov (8. a 9.)
- od 26.4. 2021 – nástup žiakov ostatných ročníkov
Na 1. stupni ZŠ:
- od 11.1.2021 – mimoriadne prerušenie školského vyučovania
- od 8.3.2021 – nástup žiakov, ktorých rodičia boli zamestnaní s nevyhnutným
prezenčným výkonom práce
- od 12.4. – obnovená prezenčná forma vyučovania
Neprebraté učivo presúvame do vyšších ročnikov podľa Dodatku č. 9 schváleného 9.6. 2021
zameraného na odstránenie alebona minimalizovanie dôsledkov počas mimoriadneho
školského vyučovania v školskom roku 2020/2021 budeme uplatňovať v 2 vzdelávacích
oblastiach:
Jazyk a komunikácia
• SJL - Mgr. Miroslava Kovalinková
• 7. B - opis (charakteristika, dynamický opis), vety podľa členitosti, projekty zamerané
na informovanie – samostatné spracovanie vybranej témy, príprava materiálu
a prezentácia, z literatúry dramatické umenie.
•
Spomínané učivo v rámci predmetu slovenský jazyk a literatúra sa preberá aj vo
vyšších ročníkoch a všetko sa následne systematizuje a upevňuje v deviatom ročníku.
Z toho dôvodu sa sústredíme na dôkladné zopakovanie a systematizáciu doterajších
vedomostí a na následné spojenie nadobudnutých vedomostí s novými poznatkami.
• 8. roč. - písanie príhovoru (slávnostný prejav), dynamický opis a opis pracovného
postupu, predložky, celková systematizácia a opakovanie slovných druhov, projekty
zamerané na informovanie – samostatné spracovanie vybranej témy, príprava
materiálu a prezentácia.
•
•
•
•
•

SJL - Mgr. Milena Blažeková
6. roč. - opakovať a utvrdzovať pravopis prídavných a podstatných mien.
- neabsolvované slohy a diktáty nebudeme písať dodatočne, ale ich zahrnieme
do nasledujúceho učiva aktuálne.
- literatúra - preberieme zľudovelé piesne, komiks a legendy.
7. A - viď SJL - p. Kovalinková
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•

•

9. roč. - zopakujeme neživotné pods. mená muž. r. zakončené na -r, -l, cudzie slová
a čiarky v súvetí a v jednoduchej vete formou diktátov.
- slohová časť - úvaha
NEJ - Mgr. Miroslava Kovalinková
7. A + 7. B - presúvame lekcie 5 a 6.
8. roč. - Vzhľadom na to, že v tejto triede plánujem učiť z inej učebnice, niektoré
gramatické javy sa tam budú opakovať a tým ich preopakujeme a postupne
vedomosti zjednotíme.
9. roč. - presúvame lekcie 11 a 12 z učebnice Beste Freunde.

•

ANJ - Mgr. Desana Lauková

•
•
•
•
•

5. roč. - presúvame lekcie 7 a 8 z učebnice Family a Friends
6. roč. - nie je žiadne zameškané učivo
7. A + 7. B - presúvame lekciu 6 z učebnice Project 2.
8. roč. - presúvame lekciu 4 z učebnice Project 3.
9. roč. - presúvame lekciu 2 z učebnice Project 4.

•

RUJ - Mgr. Katarína Miškolciová

•

7. A + 7. B - presúvame lekciu 6 z učebnice Классные друзья 1 - lekcia je zameraná na
opakovanie a utvrdzovanie slov. zásoby a komunikačných schopností žiakov z
celoročného učiva. Pokračovať budú s učebnicou Классные друзья 2.
Budeme častejšie zaraďovať diktáty, gramatické javy, precvičovať písanie a čítanie s
nácvikom správnej výslovnosti. (používať CD na nácvik)
8. roč. - Vzhľadom k slabým výsledkom žiakov tejto triedy sme prebrali len 1. lekciu
z učebnice Классные друзья 2. V tomto škols. roku budeme utvrdzovať slov. zásobu
a gramatické javy z prvého dielu učebnice, zopakujeme 1. lekciu dielu č. 2 a budeme
pokračovať s lekciami 2 - 6.

•
•
•
•

•
•
•
•

1. Matematika a práca z informáciami
5.ročník - presunuté do 6.ročníka:
Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické myslenie:
- Prečítať údaje z jednoduchej tabuľky
- Zhromažďovať, roztriediť, usporiadať dáta
- Znázorniť dáta jednoduchým diagramom
- Rozlíšiť väčšiu a menšiu pravdepodobnosť
- Zvoliť stratégiu riešenia úloh z bežného života
- Zistiť počet vypisovaním všetkých možností
- Pracovať podľa zvoleného návodu alebo postupu
- Analyzovať jednoduché úlohy na propedeutiku zlomkov a priamej úmernosti
6.ročník – presunuté do 7.ročníka:
Kombinatorika v kontextových úlohách:
- Systematicky usporiadať daný malý počet prvkov podľa predpisu
- Z daných prvkov vybrať skupinu prvkov s danou vlastnosťou a určiť počet týchto
prvkov
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-

Pokračovať v danom systéme usporiadania/vypisovania
Zvoliť stratégiu riešenia kombinatorickej úlohy
Zvoliť optimálny spôsob zápisu riešenia tabuľkou a diagramom

7.ročník – presunuté do 8.ročníka:
Kombinatorika:
- Vypísať (všetky) možnosti podľa určitého systému
- Vytvoriť systém na vypisovanie možností
- Systematicky usporiadať daný počet predmetov
- Vyriešiť primerané kombinatorické úlohy, vrátane použitia pravidla súčtu a súčinu
8.ročník – presunuté do 9.ročníka:
Pravdepodobnosť, štatistika:
- Uskutočniť primerané pravdepodobnostné experimenty
- Posúdiť a rozlíšiť možné a nemožné udalosti
- Rozhodnúť o pravdepodobnosti jednoduchej udalosti
- Vypočítať relatívnu početnosť udalosti
- Spracovať, zhromaždiť a roztriediť údaje v experimente
- Vytvoriť zo zhromaždených údajov štatistický súbor
- Vypočítať aritmetický priemer z údajov v tabuľke alebo grafe
- Zaznamenať a usporiadať údaje do tabuľky
- Prečítať a interpretovať údaje z tabuľky, z kruhového a stĺpcového diagram
- Znázorniť údaje z tabuľky kruhovým a stĺpcovým diagramom a naopak.

6) POČET ZAMESTNANCOV A PLNENIE KVALIFIKAČNÉHO
PREDPOKLADU PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V školskom roku 2020/2021 pracovalo na škole spolu:
 pedagogických zamestnancov
 asistenti
 vychovávateľky
 CVČ
 nepedagogickí zamestnanci
 zamestnanci školskej jedálne

44,7 zamestnancov, z toho:
27,87 (prepočítaný stav)
7
3
1
7
10

Personálne zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu
V školskom roku 2020/2021 pracovalo v našej škole 29 pedagogických zamestnancov, z
toho:
 vedenie školy ( riaditeľka, zástupkyňa RŠ, zástupkyňa pre CVČ)
3
 učiteľky I. stupňa
6
 učitelia II. stupňa
8
 pedagogickí asistenti
7
 vychovávateľky ŠKD
3
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 školský špeciálny pedagóg
 katechéta

1
1

Štatistika pedagogických zamestnancov z hľadiska kariérového stupňa
Pedagogickí
Počet Začínajúci
Samostatní S 1.
S 2.
zamestnanci
atestáciou
atestáciou
Vedenie školy
3
2
1
Učiteľky 1. stupňa
6
5
1
Učitelia 2. stupňa
8
2
6
Pedagogickí asistenti
7
3
4
Vychovávateľky ŠKD
3
3
Šk. špeciálny pedagóg
1
1
Katechéta
1
1
Začínajúcim pedagogickým zamestnancom sme poskytli adaptačné vzdelávanie podľa Zákona
č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktoré úspešne ukončili v priebehu šk. roka 2020/2021.
Štatistika pedagogických zamestnancov z hľadiska dosiahnutého stupňa vzdelania
Pedagogickí
Počet
ÚSO
VŠ 1. stupňa
VŠ 2.stupňa
zamestnanci
Vedenie školy
3
3
Učiteľky 1. stupňa
6
6
Učitelia 2. stupňa
8
8
Pedagogickí asistenti
7
4
1
2
Vychovávateľky ŠKD
3
2
1
Šk. špeciálny pedagóg
1
1
Katechéta
1
1
Všetci pedagogickí zamestnanci spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa Vyhlášky MŠVVaŠ
SR č. 1/2020 o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a odborných
zamestnancoch.

7) VZDELÁVANIE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV ŠKOLY
__________________________________________________________________________________________________________________________

Vyučujúce sa pravidelne zúčastňovali rôznych školení a webinárov a vzájomne sa informovali
o ich obsahu. Riaditeľka ZŠ F. E. Scherera Mgr. Sidónia Podhradská spolu so zástupkyňou Mgr.
Miriamou Jankechovou ukončili základný modul funkčného vzdelávania podľa § 48 zák. č.
138/2019. Pani riaditeľka Mgr. Sidónia Podhradská ukončila aj rozširujúce moduly
„Sebariadenie a manažérska etika“ a „Vnútorné procesy, evalvácia a autoevalvácia školy“.
Zúčastnila sa seminára „Zmeny vo vnútorných procesoch v oblasti školstva v nadväznosti na
novelu ZP“. Učiteľky ZŠ F. E. Scherera získali certifikát pre online dištančnú výučbu: Mgr.
Podhradská Sidónia, Mgr. Miriama Jankechová, Mgr. Milena Blažeková, Mgr. Ľubica
Gregoričková, PaedDr. Slavomíra Jančovičová, Mgr. Miroslava Kovalinková, Mgr. Ladislav
Lacko, Mgr. Desana Lauková, Mgr. Katarína Miškolciová, Mgr. Martina Pechová, Mgr. Iveta
Remenárová, RNDr. Katarína Šišanová, Mgr. Monika Vatrtová, Mgr. Peter Vlasák. Pani
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zástupkyňa Mgr. Miriama Jankechová absolvovala webináre: „Zaujímavé úlohy orientované
na rozvoj kombinatorického myslenia“, „MS Excel – úvod a jeho použitie vo vyučovacom
procese“, „Viete, aké smernice musíte povinne spracovať“, Riadenie, zmeny a inovácie
v škole“. Triedne učiteľky Mgr. Lívia Blahová a Mgr. Nikoleta Lackovičová absolvovali
webináre v projekte: „ENTER pre školy 2020 – digitálna generácia“; webinár „Reč tela“. Mgr.
Lívia Blahová ďalej absolvovala aj webinár „Preverovanie poznatkov cez internet“. Asistenti
učiteľov absolvovali počas dištančného vzdelávania webináre zamerané na prácu so žiakmi
so ŠVVP potrebami. Mgr. Desana Lauková absolvovala interaktívny workshop, ktorý
organizoval Štátny pedagogický ústav, Informačná služba Organizácie Spojených národov vo
Viedni a mimovládna organizácia ZARA so sídlom vo Viedni, zameraný na rozvoj profesijných
kompetencií v oblasti zvyšovania mediálnej gramotnosti súvisiacej s bojom proti nenávisti v
on-line priestore. Mgr. Viera Mikesková absolvovala webinár zameraný na hodnotenie
v predmete VYV. Školská špeciálna pedagogička Mgr. Zuzana Urbanová absolvovala webináre
„Čo pomáha deťom s Aspergerovým syndrómom“ a „Čo pomáha deťom s poruchami učenia
a pozornosti“.
Mgr. Anna Valentovičová-Jánošková absolvovala webináre z etickej
a informatickej výchovy.

8) AKTIVITY A PREZENTÁCIA ŠKOLY NA VEREJNOSTI
____________________________________________________________________________________________________________

NÁZOV AKCIE
Erazmus +

Organizátor

Miesto konania

ZŠ F. E. Scherera

Mestský park Piešťany,

Počet detí
/
rodičov
229/16

ZŠ F. E. Scerera
Zázračný oriešok – detská porota,
slávnostné ukončenie
Mikulášske potešenie

Mesto knižnica Piešťany
ZŠ F. E. Scherera
CVČ pri ZŠ F.E. Scherera

Mesto knižnica,
Kursalon
Domov dôchodcov

4/1
24/2

v Moravanoch nad
Váhom
Vianočné pozdravy

CVČ pri ZŠ F.E. Scherera

Biela pastelka

Únia nevidiacich

Hodina deťom

Nadácia pre deti Slovenska,
Bratislava

Domov dôchodcov
v Moravanoch nad
Váhom
ZŠ F. E. Scherera

24/2

ZŠ F. E. Scherera

120

120

AKTIVITY ŠKOLY V OBLASTI PREVENCIE ŠIKANOVANIA
Aktivita
Medzinárodný deň mieru – rozhlasová relácia
Holokaust
Šikanovanie v škole i v bežnom živote – triednické hodiny
Medziľudské vzťahy – triednické hodiny
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Počet zapojených detí
220
117
117
85

AKTIVITY ŠKOLY V OBLASTI PROTIDROGOVEJ PREVENCIE
Aktivita
Miluj život, nie drogy
Seriál „Opýtaj sa hviezdy“ - súčasť projektu Nebuď otrok drog 6
Páchanie priestupkov a trestnej činnosti - beseda
Zober loptu nie drogy
Športom ku zdraviu
Svetový deň bez tabaku
Vymeň cigaretu za jablko

Počet zapojených detí
220
229
98
76
117
48
117

AKTIVITY V PROJEKTE „ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE“
Aktivita
Zber gaštanov
Svetový deň ochrany zvierat
Svetový deň duševného zdravia
Do školy na bicykli
Didaktické hry
Nefajčiarsky deň
Nenič svoje múdre telo
Zdravý životný štýl
Medzinárodný deň bez internetu
Zdravá výživa - PLANTEX
Červené stužky
Výživový plán
Hovorme o jedle

Počet zapojených detí
220
220
117
220
89
225
112
46
117
225
117
48
220

Počas tohto školského roku naši žiaci dosiahli veľmi dobré výsledky hlavne v oblasti jazyk
a komunikácia, Počas dlhého dištančného vzdelávania sa venovali vlastnej literárnej tvorbe.
Pod vedením svojich pedagógov sa zapojili do mnohých literárnych súťaží a získali
v popredné umiestnenia v okresných a mestských kolách, tí najšikovnejší boli ocenení aj
v celoslovenských súťažiach. Naši žiaci pod vedením pani učiteľky i v tomto náročnom
školskom roku vydali 5 čísiel školského časopisu Sovička, ktoré sú dostupné na webovej
stránke našej školy https://9zspn.edupage.org/?

9) PROJEKTY, DO KTORÝCH JE ŠKOLA ZAPOJENÁ
___________________________________________________________________________________________________

Vychádzali sme zo Sprievodcu školským rokom 2020/2021 MŠVVaŠ SR a plánu hlavných úloh
našej školy. Pokračovali sme v projektoch Zdravá škola, EDUNET – najmodernejší systém
školského internetu, Rozvoj školstva a vzdelávania – Interaktívna tabuľa, Erazmus +, Projekt
na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy, Olympijský
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odznak všestrannosti, Pripravení na Tokio, Recyklohry, Zbierame vrchnáky z plastových fliaš
pre hendikepovaného chlapca, Červené stužky, Čas premien, SUN CE TRADING (poskytnutie
darčekov pri nástupe prvákov do školy), Netrdičné aktivity, Zvýšenie efektivity vzdelávania
žiakov so zdravotným znevýhodnením, Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II,
Podpora a výchovy vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodnenho prostredia v ZŠ, Ochrana
životného prostredia – LED osvetlenie, Eurósky týždeň mobility, Do školy na bicykli –
celonárodná kampaň na podporu udržateľnej mobility, Čítame radi, Enter pre školy –
Digitálna generácia.

10) PRIESTOROVÉ A MATERIÁLNO-TECHNICKÉ VYBAVENIE ŠKOLY
_______________________________________________________________________________________________________________________________________

Plnoorganizovaná škola pre 24 tried bola odovzdaná do prevádzky v roku 1992. Materiálne,
priestorové, technické, hygienické vybavenie je na dobrej úrovni. V škole sa nachádzajú
učebne, kabinety, učebňa VYV, HUV, školská dielňa, kuchynka, počítačové učebne, dve
telocvične, školská a učiteľská knižnica, jazykové učebne, CVČ, ŠKD. Škola poskytuje školské
stravovanie. Vybavenie kabinetov je postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne
obnovovať a vymieňať za modernejšie, mnohé z vybavenia pochádza ešte z prvotného
vybavenia školy. Pri obnove učebných pomôcok sú veľmi nápomocní rodičia. Škola má
k dispozícii átrium. Školské ihrisko máme z projektu. Škola má zabezpečený bezbariérový
prístup, úpravy tried a hygienických zariadení pre potreby žiakov so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami. Počas školského roka sme doplnili veľké množstvo moderných
učebných pomôcok, čo umožnilo tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Každá trieda má
dataprojektor, počítač, interaktívnu tabuľu a tlačiareň alebo multifnkčné zariadenia. Máme
učebňu na vzdelávanie učiteľov. Používame internetovú žiacku knižku. Na testovanie žiakov
používame testy z NUCEMU. Používame aScAgendu. Sme zapojení do Edulab, zborovňa,
SmartBooks. Na škole pracuje vzdelávacie stredisko pre pedagogických zamestnancov.
Zakúpili sme germicitné žiariče, dezinfekčné stojany na každé poschodie. Revitalizovali sme
multifunkčné ihrisko. Doplnili sme učebné pomôcky do kabinetov podľa požiadaviek vedúcich
kabinetov. Realizovali sme školskú záhradu, vysadili sme ovocné kríky a šípové ruže
a ihličnaté stomy. Z finančných prostriedkov zriaďovateľa sa uskutočnila výmena okien v C
pavilóne zo severnej strany, časť F pavilónu a v B pavilóne z átria.

11) FINANČNÉ A HMOTNÉ ZABEZPEČENIE VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ
ČINNOSTI
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

O dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiaka: rozpis finančných prostriedkov pridelených škole
bol v súlade s § 4, ods. 9 zákona, čís. 597/2003 Z. z. a výška prideleného normatívu
prevyšovala percentuálny podiel, ktorý bol povinný zriaďovateľ škole prideliť.
Finančný limit v roku 2020 od Mesta Piešťany bol 181 921 € a finančné prostriedky zo
štátneho rozpočtu boli 559 365 €, peniaze sme získali aj z prenájmu nevyužitých priestorov –
Materská škola, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie atď.,
projekty, zbery, réžia ŠJ, ŠKD boli 28 617 €.
O príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 0,- Sk
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Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy a to:
- o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov:
48 768,00 €
- o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy:
7 002,00 €
O finančných prostriedkoch získaných od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov,
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít:
6 240 € odmeny žiakom – knižné, diplomy, učebné pomôcky, údržba školy, cestovné a stravné
na súťaže a olympiády žiakov.
Rodičovské združenie poskytlo financie na údržbu školy a ceny pre ocenených žiakov na konci
školského roka, cestovné na všetky súťaže žiakov a spoluúčasť na projekt z MŠVVaŠ SR.
Z prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu bežných výdavkov sme realizovali nasledovne:
 pravidelné revízie výťahov, hasiacich prístrojov a hydrantov, plynových zariadení,
Elektrických rozvodov, bleskozvodov, športové náradie v telocviční, komínov,
protipožiarne klapky, elektrické ručné náradie, regulačná stanica plynu, emisie,
 z projektu Mesta Piešťany 0 €
O finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení
podľa financovaných aktivít:
V roku 2020 bola poukázaná finančná čiastka 7 002 € na prácu 26 záujmových útvarov školy

12) KONCEPČNÝ ZÁMER ROZVOJA ŠKOLY NA PRÍSLUŠNÝ ŠKOLSKÝ ROK
A VYHODNOTENIE JEHO PLNENIA
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Pri určovaní cieľov a úloh sme vychádzali z veľmi dobrej úrovne výchovno-vzdelávacej činnosti
pedagogického kolektívu školy, dobrého materiálno-technického vybavenia školy a požiadaviek
rodičov, aby škola deťom poskytovala výchovu a vzdelanie na čo najvyššej úrovni.
* Plne sme rozvíjali vyučovanie jazykov ANJ, RUJ, NEJ.
* Rozvíjali sme vyučovanie informatiky.
* Pracovali sme s talentovanými a mimoriadne nadanými deťmi – robili sme súťaže
a predmetové olympiády.
* Venovali sa 29 začleneným žiakom.
* Skvalitnili sme prácu v ŠKD.
* Rozšírili sme ponuku súťaží, olympiád on line formou.
Pokračovali sme v projektoch Zdravá škola, EDUNET – najmodernejší systém školského
internetu, Projekt na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej
výchovy, Recyklohry, Zbieranie vrchnákov z plastových fliaš pre hendikepovaného chlapca,
Čas premien, SUN CE TRADING (poskytnutie darčekov pri nástupe prvákov do školy),
Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením, Podpora a výchovy
vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodnenho prostredia v ZŠ, Ochrana životného prostredia
– LED osvetlenie, Eurósky týždeň mobility, Do školy na bicykli – celonárodná kampaň na
podporu udržateľnej mobility. Zapojili sme sa do olympijskej súťaže a získali sme strieborné
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a bronzové odznaky. Podporili sme olympionikov v Tokiu zaslaním odkazov pre
olympionikov. Zapojili sme sa do projektu „ENTER pre školy 2020 – digitálna generácia“.
Zapojili sme sa do rozvojového projektu „Čítame radi“a do národného projektu „Pomáhajúce
profesie v edukácii detí a žiakov“.
12. 1 HOSPITAČNÁ ČINNOSŤ V ŠK. ROKU 2020/2021
Vzájomné hospitácie - vyhodnotenie
I. stupeň (1. / 2. polrok)
II. stupeň (1. / 2. polrok)
ŠKD (1. / 2. polrok)
Por.č.

Meno

I.

II.

ŠKD

SPOLU
18/0

1.

Podhradská

7/0

8/0

3/0

2.

Jankechová

10/1

5/7

3/0

3.

Blahová

0/2

0/2

4.

Kovalinková

0/2

0/2

5.

Remenárová

6.

Miškolciová

7.

Lauková

8.

Blažeková

9.

Gregoričková

10.

Vašeková

0/2

0/2

11.

Lacko

0/2

0/2

12.

Šišanová

0/1

0/1

2/0

2/0

0/1

1/2

1/2

0/1

0/2

0/1

0/1

0/2

0/2

12.2 Výsledky inšpekčnej činnosti
Štátna školská inšpekcia vykonala komplexnú inšpekciu v dňoch 23.10.2017 – 26.10.2017
a následnú 03.06.2019.
V šk.roku 2020/2021 nebola na škole vykonaná žiadna inšpekčné činnosť.

12.3 Spolupráca s inými subjektmi
Spolupracujeme s rodičmi a Radou RZ, schôdze ZRPŠ sú 4x ročne (individuálne alebo
online formou podľa epidemiologickej situácie). Rada školy je 11 členná. Spolupráca so
školskými zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie je na vysokej úrovni nakoľko
menované zariadenie sídli v budove školy a máme začlenených žiakov a žiakov imobilných,
nakoľko sme jediná škola bezbariérová. Športové kluby využívajú našu telocvičňu na svoju
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činnosť. Spolupracujeme s Mestskou knižnicou Piešťany, Slovenskými Liečebnými kúpeľmi
sa nesie v znamení besied, kultúrnych programov a workshopov. Spolupracujeme
s Materskou školou – naši žiaci im robia Mikulášsky program, Karneval a Športovú
olympiádu. Zapájame sa do zbierok „Hodina deťom“, „Unicef“ a „Biela pastelka“. V spolupráci
so SOŚ v Rakoviciach sme získali množstvo kvetov, záhradných letničiek, ktorými sme skrášlili
okolie školy.
Zameriavali sme sa na spoluprácu s Mestskou knižnicou, Mestským úradom
a zastupiteľstvom, Radou školy, redakciami časopisu AB, Piešťanský týždeň, Mestskou
políciou, detskou lekárkou, Elektrárňou Piešťany, Centrom pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie, so súkromnými podnikateľmi, Odborovým zväzom, Radou
rodičovského združenia, strednými školami, cirkvami a náboženskými spoločnosťami.
V súvislosti s touto oblasťou sme urobili nasledovné:
▪ zlepšili sme informovanosť verejnosti o dianí na škole cez webové sídlo školy, ktoré sme
prepracovali,
▪ zviditeľňovali školu v časopisoch a novinách a uskutočnili sme kultúrne programy napr.
pre rodičov, materskú škôlku,
▪ úzko spolupracovali s rodičovským združením na výchovných úlohách a materiálnom
rozvoji školy,
▪ organizovali besedy s príslušníkmi polície na témy „Šikanovanie, porušovanie ŠP“„
„Alkoholizmus“, „Nelegálne drogy“, „Tabakizmus“, Nelátkové závislosti“ ( Dominová),
▪ imatrikulovali sme prvákov,
Plnením úloh obsiahnutých v uvedených bodoch sme vytvorili priaznivé podmienky pre
naplnenie cieľov, ktoré sme si kládli vo výchove a vzdelávaní. Uvedené aktivity, úlohy
a činnosti z jednotlivých oblastí sme dôsledne realizovali len aktívnou účasťou všetkých
pedagogických i nepedagogických pracovníkov, rodičov a ľudí, ktorí mali čas, chuť
a entuziazmus pracovať s deťmi a pre deti nielen prezenčne, ale aj dičtančne.
I v podmienkach finančného nedostatku, ktorý je sprievodným znakom tohto i najbližších
rokov, sme sa usilovali o postupnú vnútornú premenu školy, vymenili sme protipožiarne
dvere v telocvičniach (5), sponzorsky sme v pavilón B namontovali žalúzie, všetky chodby sme
vybavili germicitnými žiaričmi a dezifekčnými stojanmi, revitalizovali sme multifunkčné
ihrisko – ochranné siete, vyčistenie povrchu (potrebná je aj výmena mantinelov a povrchu).
Výmena okien v pavilóne C, B a časti F.

13) DOBRÉ VÝSLEDKY ŠKOLY A NEDOSTATKY
__________________________________________________________________________________________

13. 1 Dobré výsledky školy
Školský rok 2020/2021 bol poznačený pandémiou. Počas tohto školského roku naši žiaci
dosiahli veľmi dobré výsledky hlavne v oblasti jazyk a komunikácia, Počas dlhého dištančného
vzdelávania sa venovali vlastnej literárnej tvorbe. Pod vedením svojich pedagógov sa zapojili do
mnohých literárnych súťaží a získali v popredné umiestnenia v okresných a mestských kolách, tí
najšikovnejší boli ocenení aj v celoslovenských súťažiach. Naši žiaci pod vedením pani učiteľky
i v tomto náročnom školskom roku vydali 5 čísiel školského časopisu Sovička, ktoré sú dostupné
na webovej stránke našej školy https://9zspn.edupage.org/?
Niesol sa v znamení projektov, venovaniu sa talentovaným žiakom, olympiádam, súťažiam
v on line prostredí. Trpezlivou prácou so žiakmi a žiakmi so špeciálnymi potrebami.
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O integráciu žiakov v bežných triedach je u rodičov veľký záujem a aj pre žiakov má prínos, že
nie sú vyčlenení v špeciálnych školách. Veľkú pomoc nám priniesli siedmy asistenti učiteľa
a špeciálny pedagogický pedagóg. Škola má kvalifikovaných pracovníkov – špeciálnych
pedagógov, ktorí pomáhajú začleneným žiakom. Školu sme propagovali na webovom sídle
školy, PN-ky, Piešťanský týždeň. V súťažiach, ktoré organizovalo Mesto Piešťany vďaka úsiliu
všetkých pedagogických zamestnancov sme získali 1. miesto v školskom časopise a v rôznych
ďalších súťažiach.
13. 2 Nedostatky
Správca počítačovej učebne by mal byť finančne odmeňovaný. Terajšie riešenie nezodpovedná
náročnosti práce, ktorá vyplýva zo spravovania učebne. Škola by potrebovala finančné
prostriedky pre správcu viacúčelového ihriska. Nemáme kvalifikovaného učiteľa informatiky.

14) VÝSLEDKY ÚSPEŠNOSTI ŠKOLY PRI PRÍPRAVE NA VÝKON POVOLANIA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V školskom roku 2020/2021 končilo základnú školu 13 žiakov 9. ročníka. Prihlášku na
strednú školu si podalo 13 žiakov deviateho ročníka a traja žiaci 5. ročníka na osemročné
gymnázium, Piešťany a jeden končiaci žiak 7. ročníka. Všetci žiaci boli prijatí na ďalšie
štúdium.
Rozmiestnenie deviatakov
Prijatí žiaci z deviateho ročníka
Prijatí žiaci z piateho ročníka
Prijatí žiaci zo siedmeho ročníka

13
1
1
D
1

Stredná priemyselná škola
elektrotechnická Pieštany

3

Stredná odborná škola drevárska
Topoľčany

1

Dávid Drška

SOŠ obchodu a služeb Piešťany

2

Gymnázium Hlohovec

1

1

Adam Vavrinec
Milan Ratajský
Lucia Gaurová

Hotelová akadémia Piešťany

1

1

Zuzana Vetríková

Súkr. SOŠ pedagogická a sociálna
Bratislava

1

1

Vanesa Cingelová

Stredná škola – Obchodná akadémia pre
žiakov s tel. p. Bratislava

1

1

Eliška Jankechová
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Adam Juriš
Klúčovská Lívia
Peter Strečanský

Stredná odborná škola obchodu a služieb
Nové Mesto nad Váhom
Stredná odborná škola regionálního
rozvoja Rakovice
Stredná odborná škola technická

1

1

Tamara Kukučková

1

1

Veronika Stienová

1

Martin Mikovini

Gymnázium P. C. Piešťany – osemročné
gymnázium
Stredná odborná škola regionálního
rozvoja Rakovice – nižšie končiaci žiak

1

Daniel John Kudri

1

1

Andrea Marková

15) PSYCHOHYGIENICKÉ PODMIENKY VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ŠKOLE
____________________________________________________________________________________________________
Dôsledným uplatňovaním psychohygienických zásad vo vyučovacom procese sme
odbúravali u žiakov stres, hlavne v období pred klasifikáciou. Dodržiavali sme plán
písomných prác zo SJL a MAT. Na ostatných predmetoch sme nerobili celohodinové
písomné práce. Spolupracujeme aj so špeciálnou pedagogicko-psychologickou poradňou
Vrbové. Spolupracujeme aj mestskou políciou (p. Dominová, p. Žlnay), ktorí pravidelne robili
besedy pre žiakov II. stupňa.
Ďalej sme vypracovali opatrenia pre neprospievajúcich a slabo prospievajúcich žiakov:
- doučovanie zabezpečí vyučujúci,
- pohovor s triednym učiteľom, výchovným poradcom, psychologičkou a žiakom,
- pohovor triedneho učiteľa s rodičmi,
- vyšetrenie v CPPPaP,
- na odstránenie nedostatkov počas dištančného vzdelávania pre žiakov, ktorí
sa opakovane tohto vyučovania nezúčastňovali.

16) SPOLUPRÁCA ŠKOLY S RODIČMI, O POSKYTOVNÍ SLUŽIEB DEŤOM,
ŽIAKOM A RODIČOM

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Spolupracujeme s rodičmi a Radou RZ, schôdze ZRPŠ sú viackrát ročne(väčšinou dištančnou
formou alebo individuálnymi pohovormi). Rada školy je 11 členná. Spolupráca so školskými
zariadeniami výchovného poradenstva a prevencie je na vysokej úrovni nakoľko menované
zariadenie sídli v budove školy a máme začlenených žiakov a žiakov imobilných nakoľko sme
jediná škola bezbariérová. Športové zväzy využívajú našu telocvičňu na svoju činnosť. Pre
žiakov prvého ročníka uskutočňujeme imatrikulácie. Spolupráca s Mestskou knižnicou
Piešťany, Slovenskými Liečebnými kúpeľmi sa nesie v znamení besied a programov.
Zúčastňujeme sa na celoslovenskej súťaži Viktóra Régia, ktorú organizuje Stredná
záhradnícka škola. Spolupracujeme s Materskou školou – naši žiaci im robia Mikulášsky
program, Karneval a Športovú olympiádu. Filmové a rozhlasové festivaly a pod. Robíme
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zbierky Narcis - Liga proti rakovine, Hodina deťom, Unicef. Počas dištančného vzdelávania
sme žiakom zapožičiavali didaktickú techniku – tablety, notebooky.

17. PODKLADY K ORGANIZÁCII ŠKOLSKÉHO ROKA 2021/2022
-------------------------------------------------------------------------------------Začiatok školského roka 2021/2022 bol 01.09.2021, vyučovanie začalo 02.09.2021
a budeme sa riadiť Sprievodcom školským rokom 2021/2022, aktuálnym školským
semaforom, covid automatom, platnými vyhláškami a nariadeniami.
V školskom roku 2021/2022 budeme mať: I. stupeň
II. stupeň
ŠKD
CVČ

- 5 tried
- 6 tried
- 3 oddelenia
- 1

Škola sa bude venovať výuke cudzích jazykov od prvej triedy, práci s počítačom od druého
ročníka. Naďalej budeme podporovať samovzdelávanie pracovníkov školy, profesijný rast
pedagógov, vypracovávať projekty, pripravovať talentovaných žiakov na súťaže a olympiády
a venovať sa začleneným žiakom.

18. ZÁVER
–––––––––––

Úprimné poďakovanie patrí všetkým učiteľom, vychovávateľkám, správnym
zamestnancom a technicko-hospodárskym pracovníčkam, ktorí sa podieľali na zabezpečovaní
výchovno-vzdelávacieho procesu. Poďakovanie patrí aj primátorovi, pracovníkom mestského
úradu, poslancom mestského zastupiteľstva a pracovníčkam referátu školstva, ktorí nám
v nemalej miere pomáhali úspešne zvládnuť riadenie školy.
Správa bola prerokovaná na pedagogickej rade 11.10.2021.
Správa bola odovzdaná rade školy na vyjadrenie 14.10.2021.
Správa bola odovzdaná na MsÚ Piešťany na schválenie primátorovi mesta 22.10.2021.
Piešťany 13.10.2021

Mgr. Sidónia Podhradská
Riaditeľka Základnej školy
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PRÍLOHA č. 1

Rada školy pri Základnej škole F. E. Scherera,
E. F. Scherera 40, 921 01 Piešťany

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rada školy pri Základnej škole F. E. Scherera v Piešťanoch nemá žiadne námietky k Správe
výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021.
Piešťany 18.10.2021

Mgr. Ladislav Lacko
Podpredseda Rady školy
pri ZŠ F. E. Scherera
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