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Východiská a podklady: 
 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 

1. Vyhlášky MŠVVaŠ SR  č. 435 /2020 Z.z.   o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení s účinnosťou od 01.01.2021 

2. Koncepčného zámeru rozvoja ZŠ, M. Rázusa 1672/3, Zvolen do roku 2023 

3. Analýz plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení a predmetových komisií 

4. Analýz plnenia plánov práce školského špeciálneho pedagóga a sociálneho pedagóga 

5. Informácií o činnosti Rady školy pri ZŠ, M. Rázusa 1672/3, Zvolen 

6. Školského vzdelávacieho programu na školský rok 2019/2020 

7. Výchovného programu ŠKD 

8. Správy o výsledkoch ŠŠI 
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I. 1. Základné identifikačné údaje o škole (§ 2ods. 1 písm. a) 
 

Tab.č.1 

Názov školy:         Základná škola, M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen 

Adresa školy:     M. Rázusa 1672/3, 960 01 Zvolen 

Telefónne číslo:  045/53 60 574; 0911 794 323; 0907 871 828 riaditeľ školy 

                        045/54 01 408 zástupkyne riaditeľa školy 

                     045/53 60 091 ekonomický úsek                                      

Webové sídlo školy: www.6zs-zvolen.sk           e-mailová adresa:  6zs@6zs-zvolen.sk                                           

Adresa elektronickej pošty:  ico://sk/37888421  

 

Vedúci zamestnanci školy (§ 2ods. 1 písm. a) 
 

Tab.č.2 

Meno a priezvisko Funkcie 

Mgr. Ondrej Kanka riaditeľ školy (menovaný od 01.08.2021) 

PaedDr. Jana Verešová zástupkyňa riaditeľa školy pre 1. stupeň ZŠ 

Mgr. Katarína Hamaliarová zástupkyňa  riaditeľa školy pre 2. stupeň ZŠ 

Mgr. Bronislava Jakubčinová zástupkyňa  riaditeľa školy pre 2. stupeň ZŠ 

Elena Bahledová vedúca vychovávateľka ŠKD 

Martina Rafaelisová vedúca školského stravovania 

 

Údaje o zriaďovateľovi (§ 2 ods. 1 písm. b) 
 

Tab.č.3 

Názov:                 Mesto Zvolen 

Adresa školy:     Námestie slobody 2525/22, 960 01 Zvolen 

Štatutár:             Ing. Lenka Balkovičová, primátorka 

Telefónne číslo:  045/ 5330 006                              

Webové sídlo školy: www. zvolen.sk                      e-mailová adresa: primatorka@zvolen.sk                                           

Adresa elektronickej pošty:  ico://sk/00320439                            
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Údaje o činnosti rady školy a o činnosti  poradných orgánov riaditeľa  školy (§2 ods. 1 písm. c) 
 

Rada školy pri ZŠ, M. Rázusa 1672/3, Zvolen bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe 

v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách 

dňa 10. júna 2020. Funkčné obdobie začalo dňom 10. júna 2020 na obdobie 4 rokov. 

Členovia rady školy: 

P. č. Meno a priezvisko, titul Funkcia Zvolený /delegovaný/ za  * 

1. Svetlana Povalačová predseda nepedagogických zamestnancov 

2. Zuzana Hrešová, Ing. podpredseda rodičov 

3. Martina Prinerová, Mgr, zapisovateľ pedagogických zamestnancov 

4. Dana Hošková, Ing.   pedagogických zamestnancov 

5. Ľubica Manišová Caganová, Ing.   rodičov 

6. Róbert Markech, Ing.   rodičov 

7. Andrea Cimermanová,JUDr.   rodičov 

8. Vladimír Chamula, Mgr.   za zriaďovateľa 

9. Lucia Mesárošová, Mgr.   za zriaďovateľa 

10. Lukáš Richtárech, MHA, Ing. Mgr.   za zriaďovateľa 

11. Miroslav Slížik, PhD., PhDr. Mgr.   za zriaďovateľa 

 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2020/2021: 
 

Počet zasadnutí: 3x prezenčne, 1x per rollam 

 

1. Zasadnutie: 28.9. 2020   

 schválenie štatútu Rady školy 

 Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie šk. roka 2020/21  

 

2. Zasadnutie: 20.10. 2020 per rollam   

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

 Správa o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v 

školskom roku 2019/2020 (tvorí prílohu vyššie uvedenej správy) 

 

3. Zasadnutie: 20.5. 2021 

 Stretnutie k voľbe riaditeľa ZŠ, M. Rázusa 1672/3 vo Zvolene 

 Príprava konkurzného konania 

 

4. Zasadnutie: 1.6.2021 

 Voľba riaditeľa  ZŠ, M. Rázusa 1672/3 vo Zvolene 
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Údaje o činnosti poradných orgánov  riaditeľa školy (§2 ods. 1 písm. c)  
 

1. Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľa školy. 
 

MZ 1. - 2. ročníka ZŠ 7 Mgr. Andrea Rybárová 

MZ 3. - 4. ročníka ZŠ 7 Mgr. Jana Cerovská 

MZ ŠKD 8 Iveta Skučková 

MZ špeciálnej pedagogiky 8 Mgr. Zlata Michálková 

Predmetová komisia cudzích jazykov 8 Mgr. Denisa Ostrožlíková 

Predmetová komisia slovenského jazyka a literatúry 12 Mgr. Eva Oravcová 

Predmetová komisia MAT- FYZ 7 Mgr. Dana Molnárová 

Predmetová komisia prírodovedných predmetov 5 Mgr. Pavel Hovorka 

Predmetová komisia výchovných predmetov 10 Mgr. Lýdia Štrihová 

Výchovná komisia 5 Mgr. Alena Ťavodová 

 

2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy 

2.1 Predmetové komisie a metodické združenia 

 PK, MZ na škole sú zriadené riaditeľom školy ako  poradné orgány. Vedením PK, MZ na príslušný školský rok 

poveruje riaditeľ školy jedného z pedagogických zamestnancov. Členmi sú pedagogickí zamestnanci – učitelia, 

vychovávatelia pôsobiaci na škole a odborní zamestnanci.  Činnosť PK, MZ sa riadi plánom práce, ktorý schvaľuje 

riaditeľ školy na príslušný školský rok. Poradné orgány riaditeľa školy sa stretávajú spravidla každý druhý mesiac. V 

prípade nutnosti operatívneho riešenia vzniknutých situácií sú zvolané mimoriadne zasadnutia.  Zo zasadnutí sa 

vyhotovujú zápisnice predkladané zástupcom riaditeľa ZŠ podľa zodpovednosti za zverený úsek. Zástupkyne RŠ, sa 

zúčastňujú jednotlivých zasadnutí, v prípade potreby je pozvaná aj školská špeciálna pedagogička Mgr. Zlata 

Michálková a odborní zamestnanci školy sociálny pedagóg Mgr. Jozef Vierik a Mgr. Lenka Konôpková, školská 

psychologička. 

PK, MZ plní funkciu organizačno - riadiacu, kontrolno -hodnotiacu a vzdelávaciu (odborno-metodickú). Cieľom 

činnosti je realizácia účasti pedagogických zamestnancov na upevňovaní demokratického štýlu riadenia, 

ovplyvňovaní kvalifikácie a profesijného rastu učiteľov, vychovávateľov a zvyšovaní úrovne výchovno - 

vzdelávacieho procesu školy. V závere školského roka predkladajú vedúci predmetových komisií a metodických 

združení analýzu činnosti a návrhy na zlepšenie činnosti MZ, PK, záujem o vzdelávanie a profesijný rast členov 

metodických orgánov ako aj návrhy na  modernizáciu a doplnenie MTZ. 
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2.2 Výchovná komisia 

Výchovná komisia pracuje v zložení výchovný poradca, školský špeciálny pedagóg, sociálny pedagóg a zástupca 

riaditeľa školy pre príslušný stupeň. Zasadnutia sa podľa potreby zúčastňujú aj triedni učitelia, príp. pracovníci 

CPPPaP alebo odboru sociálnych vecí a rodiny Zvolen. Výchovná komisia rieši vzniknuté výchovné problémy 

nahlásené pedagogickými zamestnancami. Závažné výchovné problémy sa riešia za prítomnosti zákonných 

zástupcov žiakov. 

2.3 Ďalšie poradné orgány riaditeľa školy: 

 2.3.1 Pedagogická rada 

Pedagogická rada  je najkvalifikovanejším orgánom skupinového pedagogického rozhodovania a kontroly na škole. 

Je jednou z organizačných foriem činnosti  pedagogického zboru školy, ktorá spája osobnú zodpovednosť 

jednotlivca (riaditeľa školy) so skupinovým poradenstvom ostatných pedagogických zamestnancov školy. Riadi sa 

rokovacím poriadkom a schádza sa spravidla päť krát ročne. 

Poslanie pedagogickej rady: 

a)  prerokúva zásadné otázky výchovy a vyučovania, pedagogickú koncepciu školy,  vyjadruje svoje stanoviská k 

dosiahnutým výsledkom vo výchove a vzdelávaní v škole i mimo nej a k opatreniam na odstránenie zistených 

nedostatkov, 

b)  v riadenej diskusii o pedagogických otázkach prostredníctvom výmeny názorov usiluje o dosiahnutie potrebnej 

zhody a jednoty v postupe  pedagogického zboru školy pri výchove a  vzdelávaní   žiakov. 

Zasadnutia pedagogickej rady 2020/2021:  27.8.2020, 18.11.2020, 27.1.2021, 19.4.2021.,24.6.2021 

2.3.2 Rodičovská rada 

Rodičovská rada (združenie rodičov) je dobrovoľnou spoločenskou organizáciou riadiacou sa vlastnými stanovami. 

Pracuje vo vytvorených triednych aktívoch a celoškolskou rodičovskou radou. Cieľom rodičovskej rady je 

zabezpečovať: 

 kvalitnú výchovu a vzdelávanie detí založené na princípoch humanizmu, vlastenectva, vedeckosti a 

demokracie, 

 ochranu práv detí, ktoré sú zakotvené v Deklarácii práv dieťaťa, 

 ochranu záujmov rodičov týchto detí, vyplývajúcich z ich prvoradej zodpovednosti za výchovu a vzdelávanie 

detí v zmysle zákona o rodine, ochranu učiteľov s morálnym kreditom proti nátlakovým skupinám a 

intrigánstvu. 

Rodičovská rada zároveň tvorí aj OZ Rodičia a priatelia 6. ZŠ Zvolen. OZ spolupracuje so zamestnancami školy 

a orgánmi štátnej správy a samosprávy. Poskytuje pomoc pg. zboru pri organizovaní činností mimo vyučovacieho 

procesu spojených so vzdelávaním, prezentáciou a propagáciou školy, financuje náklady spojené s rozvojom ďalších 

aktivít školy. 
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2.3.3 Žiacka školská rada 

Žiacka školská rada je samosprávna skupina žiakov, ktorí ako zástupcovia svojich spolužiakov vyjadrujú ich názory a 

záujmy na pôde školy, predkladajú návrhy na nové aktivity v škole a hľadajú riešenia aktuálnych problémov. Tvorí 

medzičlánok medzi žiakmi a učiteľmi. Koordinátorkou žiackej školskej rady je Mgr. Martina Malčeková. 

Počet členov žiackej školskej rady  je 17 a tvoria ju žiaci 2. stupňa ZŠ. 

Frekvencia stretnutí ŽŠR je 1x v mesiaci. V prípade potreby zasadá ŽŠR operatívne.  

Predseda:  Lenka Jochimová 

Vzhľadom na pandémiu sa mnoho plánovaných aktivít nekonalo: Mikuláš, súťaž vo vianočnej výzdobe tried, 

vianočné trhy, karneval pre 2.stupeň. 

Realizácia aktivít:  

 Deň učiteľov - poďakovanie prostredníctvom Edupage 

 projekt k ochrane životného prostredia - Zelený Zvolen - online stretnutie v spolupráci so ZŠ 

Hrnčiarska 1, Zvolen  

 aktivity k ľudským právam, pomoc ľuďom - môj dobrý skutok  

 Valentínska pošta 

 Deň Zeme - online formou  

 rozlúčka so školským rokom po triedach. 
 

I.2.  Údaje o počte  žiakov školy  (§ 2 ods. 1 písm. d) 
 

Tab. č.5 

Ročník 
Stav k 15. 9. 2020 

Počet tried Počet žiakov Z toho so ŠVVP Počet odd. ŠKD Počet detí v ŠKD 

1. 4 71 5  62 

2. 4 74 7  62 

3 3 64 5  51 

4. 3 50 7  31 

5. 4 93 19  11 

6. 3 60 8   

7. 4 78 20   

8. 3 76 16   

9. 3 61 14   

Spolu 31 627 101 8 217 
 

Počet tried/žiakov 

špeciálnych na 1. stupni špeciálnych na 2. stupni nultého ročníka 1. st. ZŠ 2. st. ZŠ 

0/0 0/0 0/0 14/259 17/368 

 

I.3.  Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ (§2 ods. 3 písm. b) 
 

Tab. č.6 

Počet žiakov Z celkového počtu zapísaných detí (stav k 30.4.2021) Počet tried 

spolu dievčatá  pokračujúce v PPV nezaškolení v MŠ samostatné (spojené) 

92 45 18 3 4 

Legenda: PPV-povinné predprimárne vzdelávanie  
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I.4.  Údaje o počte prijatých žiakov na vzdelávanie v strednej škole (§ 2 ods.3 písm. c, d) 
 

Počet žiakov 9. roč. 

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ 

Gymnáziá Konzervatóriá 
SOŠ/4- ročné,  

5-ročné 
SOŠ/3- ročné SOŠ/2-ročné 

62 

Podané prihlášky  

24 1 44 2 0 

Prijatí žiaci 

21 0 39 2 0 
 

žiaci z nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na vzdelávanie v strednej škole  
Tab. č.8 

Ročník 

 

Počet podaných 

prihlášok na SŠ 

Počet prijatých  

žiakov na SŠ  

Stredná škola,  

na ktorú bol žiak prijatý 

5. roč. 3 3 GĽŠ, Zvolen 

6. roč. 0 0  

7. roč. 1 1 SOŠ technická , Zvolen 

8. roč. 

4 4 2 - Gymnázium A. Kmeťa, Banská Štiavnica 

1- Súkromné evanjelické gymnázium, Banská Bystrica 

1 - Gymnázium Metodova, Bratislava 

 

I.5.  Výsledky hodnotenia  žiakov podľa poskytovaného stupňa  vzdelania (§ 2 ods. 3 písm. e)   
 

Tab. č. 9 : 1.stupeň ZŠ 

 

Roč. 

 

Tr. 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SJL MAT ANJ PVO PDA VLA INF HUV VYV PVC TSV 
Ø 

tr. 

I. 

1.A 

Sl
o

vn
é 

 

h
o

d
n

o
te

n
ie

 

 Sl
o

vn
é 

 

h
o

d
n

o
te

n
ie

  

    

 abs. 

  

Sl
o

vn
é 

 

h
o

d
n

o
te

n
ie

        

 abs. 

  

  

  

 abs. 

  

  

  

 abs. 

  

  

  

abs.  

  

  

 

1.B       

1.C       

1.D       

II. 

2.A 2,00 1,78   1,50     1,00 1,00 1,00   1,00 1,33 

2.B 1,47 1,44   1,33     1,00 1,00 1,00   1,00 1,18 

2.C 1,06 1,19   1,06     1,00 1,00 1,00   1,00 1,04 

2.D 1,33 1,41   1,24     1,00 1,00 1,00   1,00 1,14 

III. 

3.A 2,29 2,10 1,67   1,57 1,76 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,44 

3.B 1,52 1,59 1,43   1,27 1,36 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,22 

3.C 1,52 1,48 1,14   1,29 1,19 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,16 

IV. 

4.A 1,94 1,89 1,39   1,83 2,06 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,41 

4.B 1,47 1,67 1,13   1,20 1,27 1,07 1,00 1,00 1,00 1,00 1,18 

4.C 1,67 1,67 1,33   1,07 1,47 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,22 

Spolu 1,63 1,62 1,35 1,28 1,37 1,52 1,01 1,00 1,00 1,00 1,00 1,23 
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Tab. č. 10 : 2.stupeň ZŠ 

Poznámka: Predmety TSV, VYV, HUV, ETV, NBV – boli hodnotené absolvoval/ absolvovala 
 

Prospech žiakov  
 
Tab. č. 11 

P r o s p e ch    ž i a k o v 

Spolu 

počet žiakov 

Z  toho Priemerný prospech 

prospelo Neprospelo Neklasifikovaní I. stupeň/II. stupeň Spolu 

626 603 9 14 1,23/1,59 1,41 

  

Pochvaly za správanie a prospech  
 
Tab. č. 12 

Pochvaly za správanie a prospech na konci klasifikačného obdobia 

Spolu 
z toho 

od tried. uč. v % od riad. školy v % 

253 161 25,71 92 14,69 

 

Znížené známky zo správania  
 

Tab. č. 13 

Znížené známky zo správania 

Spolu 
z toho 

na 2. stupeň na 3. stupeň na 4. stupeň 

11 5 3 3 
 

Roč. Tr. 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

SJL ANJ NEJ FRJ MAT INF FYZ CHE BIO DEJ GEG OBN THD RaPP 
Ø 

triedy 

5. 

5.A 1,50 1,64     1,59 1,00     1,52 1,32 1,64   1,00   1,40 

5.B 1,55 1,50     1,27 1,00     1,27 1,23 1,36   1,00   1,27 

5.C 1,74 1,39     1,78 1,09     1,52 1,43 1,48   1,17   1,45 

6. 

6.A 1,57 1,62     1,38 1,00     1,38 1,48 1,57   1,05   1,38 

6.B 2,06 1,65     1,76 1,00 1,41   2,00 2,06 1,76 1,19 1,00   1,59 

6.C 1,84 2,05     1,47 1,00 1,32   2,26 2,11 2,16 1,00 1,00   1,62 

6.D 1,80 1,63     1,50 1,00 1,50   1,55 1,55 1,35 1,20 1,00   1,41 

7. 

7.A 1,71 1,65 1,30 1,50 2,00 1,00 1,76 1,82 2,29 1,82 1,94 1,27 1,50 2,00 1,68 

7.B 2,12 1,65 1,13 1,00 1,41 1,00 1,41 1,65 1,76 1,88 1,71 1,24 1,00 1,75 1,48 

7.C 1,67 2,00 1,25 2,25 2,24 1,05 1,71 1,86 1,95 1,95 1,67 1,43 1,00 1,60 1,69 

8. 

8.A 2,13 2,09 1,40 1,36 2,00 1,00 1,67 1,71 1,88 1,58 1,75 1,22 1,00 3,00 1,70 

8.B 2,31 2,04 1,53 1,00 2,27 1,12 1,73 1,92 1,96 1,92 1,50 1,19 1,00 1,83 1,67 

8.C 1,92 2,00 1,17 2,33 2,33 1,00 1,75 2,17 1,67 2,00 1,54 1,54 1,00 1,00 1,67 

9. 

9.A 1,77 1,73 1,92 2,00 2,23 1,00 1,64 2,18 1,95 2,18 2,05 1,23 1,00 1,00 1,71 

9.B 2,05 2,43 1,71 2,33 2,48 1,33 2,19 2,14 2,19 2,19 1,95 1,33 1,00 1,00 1,88 

9.C 2,40 2,25 1,59 3,00 2,45 1,05 2,20 1,85 2,05 2,10 1,95 1,80 1,00 1,00 1,91 

9.D 1,90 2,05 1,20 1,67 1,90 1,05 1,81 1,67 1,76 1,81 1,76 1,24 1,00 1,00 1,56 

Priemer 1,88 1,85 1,42 1,84 1,89 1,04 1,70 1,90 1,82 1,80 1,71 1,30 1,04 1,52 1,59 
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Údaje o vymeškaných hodinách 
 
Tab. č. 14 

Počet vymeškaných  hodín za oba polroky podľa výkazu 3_01 

Spolu 
z toho 

ospravedlnené % neospravedlnené % 

35 221 34 589 98,2  632 1,8 
 
Hodnotenie žiakov sa realizovalo v súlade s Usmernením k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu  

žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného 

v súvislosti s ochorením COVID-19. 

 

I.6.  Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy (§ 2 ods. 1 písm. e, f) 
 
Tab. č. 15 

Počet PZ 

*spolu/ z toho 

splnenie 

KP 

nesplnenie 

KP  

doplňujúci 

si KP 

počet 

učiteľov 

počet 

vychovávateľov 

počet 

PA 

Šk. šp. 

pedagóg 

Ostatní 

PZ 

58 - - 41 8 8 1 - 
Legenda: PA – pedagogickí asistenti;  KP - kvalifikačný predpoklad 

*Počet všetkých PZ 
 

Tab. č. 16 

Počet zamestnancov  

spolu počet PZ počet OZ  
Počet NZ, z toho  

počet zamestnancov HSÚ* zamestnanci ŠJ 

84 58 2 14 10 
Poznámka:*Do počtu zamestnancov hospodársko-správneho útvaru (HSÚ) sú zaradení hospodárky, resp. ekonómky, 

školník...  
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I.7. Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2 ods. 1 písm. g) 

 
Tab. č. 17 

Údaje o aktivitách  organizovaných ZŠ Údaje o aktivitách, do ktorých sa ZŠ zapojila 

Európsky deň jazykov Les ukrytý v knihe 

Európsky týždeň boja proti drogám Čas premien  

Turistické pátranie po hesle Div sa svete divadlu! 

Súťaž v logických úlohách pre žiakov,  rodičov a učiteľov Pod lupou 

Olympijský deň Ypsilon - slovina je hra 

Športový poldeň žiakov 4.B - Stožok Európsky týždeň športu 

Tvorivé dielne Beseda s ilustrátorkou Barborou Paulovičovou 

Dopoludnie na kolesách Detský literárny Zvolen 

Záchrana žubrienok Projekt OP ART  

Medzinárodný deň lesov a Deň vody  Tiché správy Zeme  

Majstrovský pohár HKM ZV: Marko Halama  Udržateľnosť – fotografická súťaž 

Deň počítačovej bezpečnosti “Zlatka in” 

Pasovanie prvákov POS Zvolen: “Remeslo má zlaté dno” 

V krajskej knižnici ĽŠ Zvolen - žiaci 2. a 3. roč. KKĽŠ: “Čo je nové v knižnici, čo sa oplatí čítať?” 

Píšeme si listy so ZŠ Libhošť Hovorme o jedle  

online virtuálna prehliadka KKĽŠ Zvolen Ekotop film  

Čitateľský kvíz pre žiakov ich súrodencov a rodičov: 

“Svet je kniha” 

Kreatívne programovanie a modelovanie 6.B KKĽŠ ZV 

Divadelné predstavenie 4. C – “O Popoluške inak” Beseda so  spisovateľkou  B. Kardošovou – KKĽŠ ZV 

Anketa o naj knihu našej školy PIRLS testovanie žiakov 4.ročníka/Čitateľská gramotnosť 

V krajine Rozprávkovo  – hravé čítanie žiakov  Príbeh hudby 

Práca s herbárom J. Fándlyho poznávanie domáceho 

liečenia v minulosti a slov už dnes nepoužívaných 

Beseda: Obchodovanie s ľuďmi  

Bylinkový týždeň SNG ZV: Online túry za zámocké múry  
Práca policajta, druhy polície, bezpečne na ceste i doma 

- beseda s príslušníkom polície 
Experimentálne overovanie metódy Jolly Phonics – 

záverečné testovanie žiakov 4.ročn 
Starostlivosť o životné prostredie; čistá planéta - beseda 

o študentkou Technickej univerzity ZV 
 

Bezpečne na internete -šk. psychológ  
Včely a včelárstvo - zážitkové vyučovanie  
Október- mesiac úcty k starším  
Svetový deň zdravia  
Svetový deň slobody tlače  
Svetový deň masmédií  
Zber mobilov /recyklo hry   
Kozmo a jeho dobrodružstvá - 1.B/šk.psychológ  
„Deň na kolesách“   
Namaľuj svoje zdravie  
Svetový deň bez mobilu  
Dobro a zlo v rozprávkach  
Farebný týždeň - separácia odpadu  
Dňa zdravia- online prezentácia s kvízom  
Pohybom ku zdraviu – pravidelné cvičenia na zdravé 

držanie tela 
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Aktivity ŠKD sa organizovali v jednotlivých oddeleniach.  

 

OSR: 

- Uvítacia diskotéka spojená s „Jesennou olympiádou“ plná súťaží, hier a zábavy 

- Pozdravy pre starých rodičov pri príležitosti Úcty k starším  

- Projekt: „Napíšte neznámym starkým do domova“  

- Rovesnícke aktivity 

- MDD: “Cestou z rozprávky do rozprávky” 

- Deň matiek 

- Deň otcov 

 

RVĽK:  

- koniec salašníckej sezóny: „Mitrovanie“ na Demetra 

- sv. Hubert – patrón poľovníkov 

- Ako naši predkovia vinšovali na Blažeja 

- výroba Svetlonosov, tekvičiek, adventných kalendárov, vianočných pozdravov 

- Dni, keď vyčíňajú strigy: Svätá Barbora, Mikuláš, Lucia, Tomáš,Sv. Vilija 

- Koštovka vianočných oblátok s medom 
- Hromnice, Fašiangy - výroba fašiangových masiek 

- Veľkonočné variácie, maľovanie vajíčok 

 

 

OŽZ: 

- Týždeň boja proti drogám: Rodina bez cigariet 

- 8. ročník projektu o zdravej výžive: „ Hovorme o jedle“ 

- Svetový deň umývania rúk 

- Hýbme sa spolu (online TSV s Mgr. Richardom Pikulíkom) 

 

FG:  

- Projekt NBS: Päť peňazí 

 

ENV: 

- Zber gaštanov, šípok, jesenných listov - výroba dekorácií 

- Ako prikrmovať vtáky, aby prezimovali bez ujmy 

- Meluzína, osuheľ, mráz 
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Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach 
 
Tab. č. 18 

Názov súťaže, olympiády 
Umiestnenie -  dosiahnuté výsledky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

okresné kolo krajské kolo celoslovenské kolo 

Biologická olympiáda E - botanika 
1. miesto 1.miesto 2.miesto 

2. miesto   

Biologická olympiáda E - zoológia 
1. miesto   

2. miesto   

Biologická olympiáda  C  1. miesto    

Biologická olympiáda D 
1. miesto   

2. miesto   

Chemická olympiáda 2. miesto   

Matematická olympiáda 9 1. miesto   

Matematická olympiáda 5 3. miesto   

Pytagoriáda 6 2. miesto   

Pytagoriáda 6 4 úspešní   

Pytagoriáda 3 3. miesto   

Pytagoriáda 3 7 úspešní   

Pytagoriáda 4 3 úspešní   

Pytagoriáda 5 9 úspešní   

Pytagoriáda 7 3 úspešní   

Detský literárny Zvolen 2.kat. 1 laureátka    

Detský literárny Zvolen 1.kat. 1 ocenená práca   

Detský literárny Zvolen 2.kat. 3 ocenené práce   

Olympijský odznak všestrannosti  3. miesto  

Hviezdoslavov Kubín - próza 1.kat.  3.miesto/región  

Les ukrytý v knihe 7 ocenení   
 

I.8.  Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená ( § 2 ods. 1 písm. h) 
 
Tab. č. 19 a)  Interné projekty školy 

Názov projektu Zameranie 
Počet 

zapojených žiakov 

Počet 

zapojených PZ 

Náklady  

(€) 

Zber druhotných surovín ENV 609 31   

Separácia odpadu ENV 609 31   

Škola podporujúca zdravie OŽZ, OSR 250 14   

Peer program OŽZ, OSR 12 1   

Týždeň športu OŽZ 609 31   

Prestávky v pohybe TSV, OŽZ 609 12  
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Týždeň mozgu OŽZ 609 31  

Týždeň boja proti drogám OŽZ 609 31  

Európsky deň jazykov MKV 609 8   

Environmentálne programy ENV 609 31   

Kyberšikana OSR, OŽZ 400 5   

 
Tab. č. 19 b) Projekty vyhlasované MŠVVaŠ SR a inými rezortmi (aktuálne výzvy) 

Názov projektu Zameranie 
Počet zapojených  

Dotácia (v €) 
Vlastné  

fin. zdroje (v €) žiakov učiteľov 

Rovnosť šancí pre každého Vytvorenie 

inkluzívneho tímu 

34 57 174 385,80 

na 36 mes. 
14 865 

Čítame radi Rozvoj ČG 120 3 800  
Učme deti zodpovednosti  

v online priestore 

IKT 627 2 1100  

Program doučovanie žiakov 

základných škôl  

s ťažkosťami v učení, spôsobenými 

pandémiou 

vých.-vzd. 20 2   

Biodiverzita ENV 609 31 2 000  

Recyklohry ENV 609 31   

Tréneri v škole OŽZ 120 6   
Olympijský odznak všestrannosti TSV 609 3   
NŠC: Testovanie pohybových 

predpokladov žiakov 1. a 3. roč. 

TSV 137 9   

Škola priateľská k deťom OŽZ 609 31   
IT akadémia IKT 128 7   

 
Tab. č. 19 c) Medzinárodné projekty 

Názov projektu Zameranie 
Počet zapojených  Dotácia  

(v€) 

Vlastné 

finančné zdroje žiakov učiteľov 

e- twinning 
ENV 16 1     

jazykové 15 1     

Záložka do knihy Podpora 

kreatívneho čítania 
70 2 

    

Škola, do ktorej chodím - 

Ulica, na ktorej bývam 

online forma 

RVĽK, MKV 60 3 

   

Poznámka: Farebne vyznačené projekty neboli realizované z dôvodu trvania núdzového stavu a mimoriadnej 

situácie.   
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I.9.  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole (§ 2 ods. 1 

písm. i)  
 

Rok konania 

komplexnej 

inšpekcie 

Hodnotenie ŠŠI 

veľmi dobrý dobrý priemerný málo vyhovujúci nevyhovujúci 

2014 

Riadenie školy         

Podmienky výchovy 

a vzdelávania 

        

  Vyučovanie  

v škole 

      

Klíma školy: otvorená 

Silnou stránkou školy je: 

 pozitívna klíma a kultúra podporujúca  pokojné a motivujúce prostredie pre žiakov a učiteľov, 

 zapájanie sa učiteľov do tvorby a realizácie projektov, čo  vedie k skvalitneniu podmienok  vyučovania a pomáha 

žiakom získavať a rozvíjať potrebné kompetencie, 

 výrazná angažovanosť vedenia školy a učiteľov pri vytváraní podmienok na zvyšovanie úrovne výchovno-

vzdelávacieho procesu, 

 poskytovanie kvalitnej špeciálnopedagogickej starostlivosti začleneným žiakom so ŠVVP, 

 školský vzdelávací program korešponduje so zameraním a cieľmi školy, 

 vedenie školy podporuje učiteľov v profesijnom raste, čím im umožňuje získavať vedomosti a zároveň ich 

využívať na dosiahnutie cieľov školy, 

 funkčný vnútorný systém kontroly a hodnotenia vytvára podmienky na skvalitňovanie práce školy. 

 

 Pozitívom v oblasti riadenia školy je zapájanie žiakov do školských a mimoškolských aktivít, ich prezentácia v 

škole a na verejnosti. 

 Zlepšenie si vyžaduje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri dodržiavaní počtu žiakov v 

triedach vzhľadom na počet integrovaných žiakov, pri vedení triednej dokumentácie – katalógové listy žiakov. 

Oblasti zlepšenia sú možné v zdokonaľovaní kompetencií žiakov v oblasti IKT a v rozvoji ich hodnotiacich a 

sebahodnotiacich zručností. 

Opatrenia: 

1. § 13 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov (prekročenie 

najvyššieho určeného počtu žiakov v triede základnej školy 2. stupňa vzhľadom na počet integrovaných žiakov so 

zdravotným znevýhodnením)- odstránené; zmena právnych predpisov 

2. § 22 ods. 4 vyhlášky MŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole v znení neskorších predpisov (nezaznamenanie 

všetkých výchovných opatrení do katalógového listu žiaka) – odstránené 
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Školská inšpekcia na hodnotenie škôl/školských zariadení používa tieto hodnotiace výrazy: 

veľmi dobrý             výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, mimoriadna úroveň 

dobrý                  prevaha pozitív, formálne, menej významné vecné nedostatky, nadpriemerná úroveň 

priemerný               vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň 

málo vyhovujúci    prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľne slabé miesta, podpriemerná úroveň 

nevyhovujúci          výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce priebeh výchovy a vzdelávania 

otvorená klíma školy je charakteristická vzájomnou dôverou v učiteľskom zbore, súdržnosťou jeho kolektívu, 

angažovanosťou učiteľov, demokratickým štýlom riadenia školy, pričom systém riadenia je pevný a stabilný 

uzavretá klíma školy je charakteristická nedôverou medzi učiteľmi a ich slabou angažovanosťou. V riadení školy je 

cítiť formalizmus, riaditeľ si udržiava odstup, chod a smerovanie školy sú učiteľom nejasné 

 

I.10.  Údaje o priestorových podmienkach  a materiálno-technických  podmienkach školy (§ 2 ods. 1 

písm. j)   
                  

Kmeňové triedy:  31 1.stupeň 14 

2.stupeň 17 

Odborné učebne: 11 Chémia 1 

Fyzika 1 

Biológia 1 

Geografia 1 

Výtvarná výchova 1 

Cudzie jazyky 2 

Hudobná výchova 1 

Učebne IKT 3 

Dielne 1 

Oddelenia ŠKD: 8 samostatné 4 

v kmeňových triedach 1. stupňa 4 

Športový areál telocvičňa 2 

posilňovňa 1 

multifunkčné ihrisko 1 

futbalové ihrisko 1 

atletický ovál s doskočiskom 1 
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asfaltové basketbalové ihrisko 1 

Školská jedáleň Kapacita: 136 miest na sedenie 1 

Iné špecifické priestory 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubovňa 1 

EKO učebňa v átriu školy 1 

Školská knižnica 1 

Rehabilitačná miestnosť 1 

Kabinety PZ 12 

Kabinet šk. špeciálneho pedagóga a soc. pedagóga 1 

Kabinet pg. asistentov 1 

Kabinet výchovného poradcu 1 

Kabinet vychovávateliek ŠKD 1 

Kabinety TSV 2 

Náraďovne 3 

Šatne - telocvičňa 3 

Zborovňa 1 

 

I.11. Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých má škola nedostatky (§ 2 ods.   

1 písm. k) 
        
Tab. č. 21 

SILNÉ STRÁNKY 

 profilácia a zameranie školy, 

 kvalifikovaný pedagogický zbor, 

 tímová spolupráca, supervízia, 

 školský špeciálny pedagóg, 

 sociálny pedagóg, 

 školský psychológ, 

 asistenti učiteľa pre žiakov so ŠVVP, 

 inkluzívny tím, 

 spolupráca  s predškolskými zariadeniami, 

 spolupráca so zariadeniami súvisiacimi s výchovou a 

vzdelávaním, 

 triedne kolektívy tvorené žiakmi s rôznymi vlohami, 

vlastnosťami a potrebami – úroveň socializácie 

žiakov, 

SLABÉ STRÁNKY  

 stav športového areálu, 

 stav šatníkových skríň pre žiakov 1. st. ZŠ,  

 rezervy v kvalifikovanosti výučby INF, THD, 

 dostupnosť online výučby pre žiakov zo SZP, 

 stav okenných žalúzií - potreba revitalizácie 

príp. výmeny  
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 výsledky v práci so žiakmi vyžadujúcimi si osobitnú 

starostlivosť, 

 využívanie inovatívnych spôsobov výučby, zážitkové 

vyučovanie, vyučovanie v prírode, exkurzie, 

 realizácia projektov, 

 rozvíjanie a podpora nadania žiakov - umiestnenie 

žiakov v súťažiach a olympiádach, 

 kultúrno-spoločenské aktivity pre žiakov, tradičné 

aktivity školy, 

 výhodná poloha školy z hľadiska bezpečného 

prístupu, 

 atraktívne okolie školy– rozsiahle trávnaté plochy, 

dostatok zelene, park J. D. Matejovie, turistický 

chodník do kúpeľov Sliač, dostupnosť do Arboréta 

Borová Hora, 

 pestrá ponuka činností v ŠKD, 

 športoviská: multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko, 

basketbalová plocha, telocvične, posilňovňa, 

  školská jedáleň, 

 zubná ambulancia v budove školy. 

PRÍLEŽITOSTI  

 šírenie dobrého mena školy, propagácia aktivít, 

 atraktívnejšie spracovanie webového sídla školy, 

 spolupráca s rodičovskou verejnosťou, 

 vytváranie optimálnych podmienok pre vzdelávanie 

žiakov, 

 podpora vzdelávania PZ a OZ, 

 využívanie potenciálu PZ a OZ, 

 spolupráca PZ (predmety, stupne vzdelávania),  

 utváranie podmienok na realizáciu projektov, 

 modernizácia vybavenia školy, odborných učební. 

 

RIZIKÁ  

 demografický vývoj, 

 narastajúci počet detí so ŠVVP, ADD/ADHD  

 narastajúca náročnosť práce PZ, 

 súbežné prezenčné a online vyučovanie, 

 časté zmeny v šk. legislatíve, 

 neodborné zasahovanie do oblasti pg. 

pôsobenia školy, organizácie školy a pravidiel 

nastavených školou resp. školským zákonom, 

 zvyšujúce sa nároky rodičov/ZZ žiakov 

nesúvisiacich s náplňou práce PZ a OZ, 

 riziko „vyhorenia“ PZ, 

 dvojkoľajnosť výchovy v neúplných rodinách, 

 migrácia žiakov (zmena bydliska = zmena ZŠ) 

 finančné prostriedky dôležité pre chod ZŠ, 

 

Návrhy opatrení: 

 Stav športového areálu: očakáva sa rozhodnutie mestského zastupiteľstva Zvolen 

 Stav šatníkových skríň pre žiakov 1. stupňa ZŠ: vyčlenenie finančných prostriedkov v rozpočte školy 

 Rezervy v kvalifikovanosti výučby INF, THD: inovačné a kvalifikačné vzdelávanie PZ 

 Modernizácia odborných učební FYZ a CHE: rozpočet školy 

 revitalizácia okenných  žalúzií: rozpočet školy 
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II. Ďalšie informácie o škole, ktoré môže správa obsahovať: 
 

II.1.  Voľnočasové aktivity školy (§ 2 ods. 5 písm. b) 
 
Z dôvodu covid 19 krúžková činnosť na pôde školy nebola realizovaná prezenčnou formou. Programátorský krúžok 

pod vedením Mgr. M. Prinerovej bol realizovaný počas dištančného vzdelávania online formou. 

V prvom júlovom týždni bola pre žiakov ŠKD poskytnutá možnosť zúčastniť sa klubových aktivít v čase 8,00 - 16,00. 

Túto možnosť využilo 47 detí. 

 

II.2.  Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu podstatné  (§ 2 ods. 5 písm. d)   

 

II.2.1.  Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  

  
Základná škola je plno organizovaná. Kapacita vzdelávacích priestorov v zmysle zákona 245/2008 Z. z. o 

výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov prepočítaná na kmeňové triedy 

predstavuje možnosť vzdelávania pre 720 žiakov. 

Na realizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu boli určené kmeňové triedy a odborné učebne. Kapacita 

vyučovacích priestorov je z hľadiska súčasných potrieb postačujúca. Vyučovanie prebieha výlučne v dopoludňajších 

hodinách. Rehabilitačná miestnosť, bezbariérový vstup, bezprahové vstupy do učební, bezbariérové toalety na 

každom podlaží, nainštalované pohyblivé plošiny a parkovacie miesta sú pre zdravotne a telesne postihnutých 

žiakov.  Priestory školy sa postupne revitalizujú.  

V areáli školy sú športové plochy – multifunkčné ihrisko, futbalové ihrisko s trávnatou plochou, atletickým 

oválom a doskočiskom, asfaltové ihrisko s basketbalovými košmi. ŠKD pracuje v popoludňajších hodinách v troch 

samostatných  učebniach a päť oddelení zdieľa učebne s kmeňovými triedami I. stupňa. Prevádzka ranného 

školského klubu (6,15 – 7,40 hod.) a podvečerná prevádzka ŠKD (15,30 – 17,00 hod.) je situovaná výlučne do 

samostatných priestorov školy s vlastným uzamykateľným vchodom. 

Triedy sú svetlé, dostatočne priestranné a štandardne  vybavené. Priestory chodieb, vnútorného átria 

a školský dvor sa počas prestávok využívajú na relaxačnú činnosť. Škola prešla komplexnou rekonštrukciou v rámci 

projektu Komplexné zlepšenie vyučovacích podmienok na ZŠ, M. Rázusa 1672/3, Zvolen. Budova je zateplená, má 

plastové okná so žalúziami a zrekonštruované sociálne zariadenia. Osvetlenie v učebniach a spoločných priestoroch 

školy má intenzívnejšiu svietivosť. Spojovacie chodby  jednotlivých podlaží sú zosvetlené pastelovými nátermi 

nástenného obloženia. ZŠ disponuje vlastným samostatne regulovaným ústredným kúrením.  

Škola dodržiava  psycho hygienické zásady vo všetkých činnostiach výchovno – vzdelávacieho procesu. 

Škola sa nachádza v mestskej časti Zlatý Potok, ktorá má charakter satelitného panelového sídliska. Stojí 

mimo centra mesta i mimo priemyselných zón. V jej bezprostrednej blízkosti sa nachádzajú rodinné domy, 

rekreačná zóna s množstvom zelene, záhradkárska oblasť, turistický chodník do kúpeľného mesta Sliač a arborétum 

Borová Hora. Škola je ľahko dostupná prostriedkami MHD. 

 

II.2.2  Spolupráca školy s rodičmi o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom 

Spolupráca s rodičovskou verejnosťou je na štandardnej úrovni.  Od roku 2018 je Základnej škole  

nápomocné občianske združenie Rodičia a priatelia 6. ZŠ Zvolen, cieľom ktorého je realizovať a financovať iniciatívy 

v oblasti podpory športových a vzdelávacích aktivít žiakov, formovať vzťah žiakov k zachovávaniu kultúrnych hodnôt 

a k ochrane a tvorbe životného prostredia, napomáhať pri odbornom raste účastníkov výchovnovzdelávacieho 

procesu. Pri napĺňaní cieľa občianske združenie spolupracuje so zamestnancami školy, orgánmi štátnej správy a 
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samosprávy. Poskytuje pomoc pedagogickému zboru pri organizovaní činností mimo vyučovacieho procesu 

spojených so vzdelávaním, prezentáciou a propagáciou školy a jej žiakov. Financuje náklady spojené s rozvojom 

ďalších aktivít 6. Základnej školy M. Rázusa 1672/3 vo Zvolene. 

Počas trvania dištančného vzdelávania: 

 komunikácia s rodičmi a vyučujúcimi prebiehala cez Edupage a dohodnutými komunikačnými 

prostriedkami, 

 väčšina rodičov boli ústretoví a snažili sa zabezpečiť technické zariadenia aj pripojenie na internet a 

bezproblémovú systematickú prípravu svojich detí, 

 pri vzniknutých problémoch úzko spolupracovali s triednymi učiteľmi, vedením školy, 

 škola promptne reagovala na požiadavky zákonných zástupcov detí súvisiacich s výchovno-vzdelávacím 

procesom realizovaným dištančným spôsobom. 
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Príloha 

Doplnenie údajov počas trvania núdzového stavu a  mimoriadnej situácie  

 

1. Informácie o dištančnom vzdelávaní 

S účinnosťou od 26. októbra 2020 sa prerušilo školské vyučovanie v  základných školách pre žiakov v piatom 

až deviatom ročníku.  Žiaci 2. stupňa ZŠ nastúpili na dištančné vzdelávanie. Na edupage  bol zverejnený  rozvrh 

online hodín. Predmety vyučované online pre 2. stupeň boli: SJL, MAT, ANJ, NEJ, FRJ, BIO, CHE, FYZ, GEG, DEJ, OBN. 

Okrem online hodín zadávali  učitelia týchto predmetov žiakom  výučbové materiály, domáce úlohy a testy. 

Predmety THD, INF a RPPaP  boli  realizované projektovou formou.  

Žiaci boli hodnotení priebežne klasifikáciou a slovným vyjadrením spätnej väzby výkonu žiaka a jeho práce 

počas online vyučovania. Hodnotenie žiakov sa realizovalo v súlade s Usmernením k priebežnému hodnoteniu a 

celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového 

stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19. 

Na základe rozhodnutia RÚVZ vo Zvolene 1. stupeň ZŠ (1. - 4. ročník) od 11.12.2020 (piatok) vrátane prešiel 

na dištančnú výučbu.  Pedagogickí zamestnanci, ktorí vyučovali online vždy začiatkom týždňa posielali zadania úloh 

a pracovné listy pre žiakov, ktorí nemali možnosť online pripojenia. Akceptovali sa jedinečné podmienky na 

vzdelávanie. Počas prerušenia vyučovania boli žiaci 1. stupňa hodnotení pomocou slovnej spätnej väzby. Priebežné 

hodnotenie malo predovšetkým motivačný charakter. Žiaci vzdelávajúci sa online boli v jednotlivých triedach 

rozdelení na dve skupiny z dôvodu zvýšenia efektivity vyučovacieho procesu.  

Rozsah aj obsah dištančného vzdelávania online formou bol v súlade s usmernením ŠPÚ. Indikatívna záťaž 

žiakov počas dištančného vzdelávania v sebe zahŕňala všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov (čas, strávený on-

line vyučovaním, resp. inou formou vyučovania; čas, potrebný na vypracovanie úloh, zadávaných či distribuovaných 

žiakom počas on-line vyučovania, telefonicky, e-mailom alebo v papierovej forme; čas, strávený samoštúdiom). 

  V jednotlivých ročníkoch sa dištančné vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie oblasti plánovalo tak, aby 

bol dodržaný rozpis indikatívnej týždennej záťaže žiakov: 

 

 

 

 

 

 

 

2. Informácie o prezenčnej forme vzdelávania 

 

Celá škola sa prezenčne vyučovala do 26.10.2020 v zmysle usmernenia MŠVVaŠ SR. Nebolo možné realizovanie 

výletov a exkurzií, športových výcvikov a školských športových súťaží, zrušili sa presunuté pobyty v škole v prírode 

a iné aktivity. TSV sa vyučovala výlučne v exteriéri, vyučovali sa celé kolektívy tried aj v predmetoch, ktoré sa bežne 

vyučujú v menších skupinách. ŠKD fungoval v režime 1 trieda = 1 oddelenie ŠKD, čo značne komplikovalo personálne 

zabezpečenie.   

Od 16.11.2021 sa v škole mohli vyučovať žiaci 2. stupňa zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorým 

podmienky neumožňovali prístup k dištančnému vzdelávaniu a to v malých skupinách najviac piatich žiakov a jeden 

pedagogický zamestnanec. Opätovne títo žiaci prešli na online vzdelávanie od 11.12.2020 vzhľadom na to, že škola 

bola celoplošne uzatvorená. 
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Po ukončení vianočných prázdnin sa prezenčnej výučby mohli zúčastňovať len deti rodičov z kritickej 

infraštruktúry v počte 5 žiakov plus jeden pedagogický zamestnanec. Triedni učitelia prostredníctvom edupage 

zisťovali záujem o prezenčnú výučbu. Boli sme limitovaní počtom pedagogických zamestnancov, avšak všetkým 

záujemcom bolo vyhovené. Od 8.3.2021 žiaci 2. stupňa (deti zo SZP) sa vzdelávali v počte 5 plus jeden pedagóg. 

Od 19.4.2021 sa prezenčného vyučovania zúčastňovali žiaci 8. - 9. ročníka. Adaptačný proces trval podľa pokynov 

MŠvVaŠ SR dva týždne. V rovnako sme postupovali po návrate žiakov 2. stupňa (5.-7. ročník) k prezenčnému 

vyučovaniu. 

 

3. Informácia o realizácii školského vzdelávacieho programu (zmeny, úpravy) 

 

Po návrate do škôl bol venovaný priestor hlavne adaptácii a socializácii žiakov. Učitelia sa zamerali na zisťovanie 

úrovne osvojeného učiva. V prípade zistení problémov v procese učenia sa, nasledovala spolupráca aj so špeciálnym 

pedagógom a asistentmi, s ktorými sa vyučujúci dohodli na vhodných metódach a postupoch. Pri adaptačných 

problémoch sa učitelia ako aj žiaci obracali na školského psychológa, príp. sociálneho pedagóga. Učivo v 

jednotlivých ročníkoch ZŠ  bolo prebraté podľa učebných plánov, nebolo nutné presúvanie učiva do vyšších 

ročníkov.  V septembri nasledujúceho roku je dôležité zamerať sa na dôkladné a dôsledné opakovanie a 

upevňovanie učiva. 
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Vyjadrenie Rady školy  pri ZŠ, M. Rázusa 1672/3 vo Zvolene  

 

 

Rada školy pri ZŠ, M. Rázusa 1672/3, Zvolen v zmysle ustanovenia §5 ods. 7 písmena  f) zákona č. 596/2003 Z.z. 

o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a na základe uznesenia č. 4/2021 zo 

dňa 20.10.2021 berie na vedomie  Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej  výsledkoch a podmienkach školy 

za školský rok 2020/2021 vrátane jej prílohy.   

 

 

 

 

 

Zvolen 20.10. 2021 

 

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

         pečiatka a podpis predsedu RŠ 
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