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Titul, meno a priezvisko riaditeľa školy:    Mgr. Alenka Mišendová 

Úplná adresa školy:    Špeciálna základná škola 

Hviezdoslavova 164            

 053 15  Hrabušice 

 

Telefón:  053/4490216       

e-mail:  szshrabusice@mail.telekom.sk       

Webová stránka školy:  www.szshrabusice.sk 

Zriaďovateľ školy :                         Okresný úrad Košice, odbor školstva  

Adresa zriaďovateľa:                        Zádielska 1, 040 78  Košice   

Telefón:  055/7245442                       

Webová stránka zriaďovateľa:  www.minv.sk 

 

Vedúci zamestnanci školy s určením funkcie:  

Titul, meno a priezvisko:  Mgr. Alenka Mišendová    funkcia: riaditeľka školy  

Titul, meno a priezvisko:  zástupca riaditeľa – nie je  

 

Rada školy – základné údaje: Dátum vzniku: 13.4.2016. Počet členov: 9. Ukončenie funkčného 

obdobia 13.04.2020. Z dôvodu mimoriadnej situácie COVID-19 sa neuskutočnili voľby 

v stanovenom termíne. Funkčné obdobie rady školy sa riadilo podľa ustanovenia § 38b ods. 3 

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 – ide o funkčné obdobie rady školy v čase 

krízovej situácie.                                             

 

Mená členov:                                                 Mgr. Mária Kohutová - predseda  rady školy 

  Mgr. Ľubomíra Grečková 

  Ing. Renáta Dulovičová 

  Agnesa Tancošová 

  Andrea Kroščenová 

  Jaroslav Tišer 

  Ing. Jozef Javorka CSc. 

  PhDr. Helena Mochnáčová, do 31.12. 2020  

                                                                       Mgr. Denisa Budayová od 01.01.2020     

                                                                       Ing. Peter Dzurenda                                   

                                                                       

1. Štatistické údaje o špeciálnej základnej škole k  30.6.2020 

 

 počet všetkých tried ŠZŠ spolu: 7     

z toho v príprav. roč.: 0, v 1.-4. roč.: 2, v 5.-9. roč.: 5      

                                                                                                                             

http://www.szshrabusice.sk/


 

 počet všetkých žiakov ŠZŠ: 43 

     z toho v príprav. roč.: 0 , v 1.-4. roč.: 9, v 5.-9. roč.: 34 

 

 počet oddelení ŠKD : 0, v nich počet žiakov : 0  

 počet žiakov v jednotlivých variantoch:  A – 31      B - 12    C - 0 

 z celkového počtu žiakov - žiaci s viacnásobným postihnutím: 9 

 z celkového počtu žiakov - žiaci - autisti: 0   

 počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia:  43 

 počet rómskych žiakov:  43 

 počet rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia:  43 

 počet vymeškaných hodín spolu za celý rok:  3025, priemer na žiaka: 70,34 

 z toho neospravedlnených hodín za celý rok :  141, priemer na žiaka: 3,27 

 počet znížených známok zo správania 2.stupňa: 1,  3.stupňa : 0,   4.stupňa : 0  

 počet udelených pokarhaní riaditeľom školy:0 , pochvala riaditeľom školy:0,pochvala tr. 

učiteľom: 8 

 počet prospievajúcich žiakov spolu: 43, neprospievajúcich spolu:  0 

 počet neklasifikovaných žiakov spolu : 0 

 počet učiteľov vrátane riaditeľa školy: fyzický stav: 8, prepočítaný stav: 6, 5 

 počet asistentov učiteľa v ŠZŠ: 1 od 10.09.2019 do 31.10.2019, počet vychovávateľov 

ŠKD: 0 

 počet pedagogických zamestnancov, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady: 0 

   z toho študujúcich za účelom splnenia kvalifikačných predpokladov: 0 

 počet nepedagogických zamestnancov: fyzický stav: 2, prepočítaný: 2,0 

 

 

Prehľad o prospechu žiakov v ťažiskových predmetoch 

 

I. stupeň 

Predmet I. polrok II. polrok 

Slovenský jazyk 2,55 2,44 

Pracovné vyučovanie 1,00 absolvoval/a/ 

Matematika 2,44 2,33 

 

 

II. stupeň 

Predmet I. polrok II. polrok 

Slovenský jazyk 2,18 2,24 

Pracovné vyučovanie 1,32 absolvoval/a/ 

Matematika 2,18 2,24 



 

 

Prehľad o rozmiestnení žiakov na stredné školy k 30.6. 2020: 

 počet žiakov 9. ročníka:  7 

 počet žiakov prijatých na OU: 5, na PŠ : 0 

 počet neumiestnených žiakov 9. ročníka ŠZŠ: 2, končiacich v nižších ročníkoch : 1 

 

 

2. Údaje o zaradených pedagogických zamestnancov školy do kontinuálneho vzdelávania 

      adaptačné vzdelávanie: 0   aktualizačné vzdelávanie: 0      inovačné vzdelávanie: 2  

      (dištančné - e Twinning)                         

      špecializačné vzdelávanie: 0    funkčné vzdelávanie: 0       kvalifikačné vzdelávanie: 0 

      funkčné inovačné vzdelávanie: 0  atestačné vzdelávanie:0 

 

3.  Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy: 

 počet uvádzaných začínajúcich pedagogických zamestnancov do praxe: 0  

 

Metodický deň sa neuskutočnil z dôvodu mimoriadnej situácie COVID – 19.  

4. Údaje o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti : 

 Výtvarné práce žiakov pre obyvateľov obce – Ovocie a zelenina.  

 Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:  

Mimoškolská činnosť – výtvarné súťaže, súťaže v speve, prednes poézie a prózy. 

 

Termín, akcia: 

 

September 

 23.09.  Výstava ovocia a zeleniny kvetov a starých fotografií na ktorej sa naši žiaci     

prezentovali svojimi výtvarnými prácami na tému: „ Záhrada“ a „ Naša obec “ 

 25.09.  Didaktické hry v prírode 1. – 4. ročník 

 Účelové cvičenie 5. – 9. ročník – obsah bol zameraný na témy: 

- riešenie mimoriadnych situácií – civilná ochrana, 

- orientovanie sa v neznámom prostredí, 

- dopravná výchova a bezpečné správanie sa, 

- poskytovanie prvej predlekárskej pomoci, 

- pohyb a pobyt v prírode a ochrana prírody. 

 20. ročník výtvarnej súťaže profesora Karola Ondreičku „ Mesiac detskej tvorby“  

 Výtvarná súťaž „ Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany“ na tému: 

„Záchranári na lúke, v lese, v horskom teréne“ 

 



 

 

Október 

 10.10.   Mesiac úcty k starším – beseda spojená s prezentáciou a výtvarná aktivita na 

tému: „Moji starí rodičia a ja“ 

 16.10.  Svetový deň zdravej výživy – beseda a tvorivé aktivity žiakov  

 20.10. „Čo s klimatickou krízou?“ – aktivita, ktorá sa realizovala v deň výročia 

Medzinárodného dňa stromov – sadenie mladého stromu okrasnej vŕby 

 25.10. Medzinárodný deň školských knižníc – zábavná forma práce s knihou s cieľom 

podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, školským knižniciam a k čítaniu 

 

November 

 19. Ročník projektu Detský čin roka – internetové hlasovanie 

 22.11. Príbeh hudby 2: „ O nesmrteľnosti“ – Veľký interaktívny vzdelávací koncert 

Bratislavského chlapčenského zboru plný zaujímavých informácií 

 

December 

 Súťaž „ O najkrajšiu vianočnú pohľadnicu“ – žiaci vytvorili vlastné vianočné pozdravy, 

ktorými mohli potešiť svojich blízkych 

 6.12.      Mikuláš – Mikulášsky program so sladkou odmenou od p. starostky obce 

 18.12.    Vianočné posedenie pri stromčeku 

 18.12.    Divadelné predstavenie „Zlatá rybka“ – veselý rozprávkový príbeh s pesničkami  

v podaní hercov z divadla Portál z Prešova 

 Školský projekt „ Recyklohry “ – kreatívna úloha s environmentálnou aktivitou „ Eko – 

adventný kalendár pre našu Zem“ 

Január 

 23.01.   Ľudia proti rasizmu – beseda proti všetkým formám diskriminácie, rasizmu, 

xenofóbie a ostatným prejavom intolerancie 

 24.01.  „Aj my to dokážeme“- výstava výtvarných prác žiakov Spojenej školy v Galérií 

netradičných umení v Spišskej Novej Vsi 

  28.01. „Na svete nie si sám“ – prednáška pre žiakov II. stupňa zameraná na podporu 

individuality a zdravého sebavedomia žiakov 

 31.01.  Fašiangová zábava plná radosti a krásnych masiek spojená so súťažami a veselou 

zábavou 

 



 

 

Február 

 25.02. beseda -  „Prevencia násilia a šikanovania“  - Peer aktivisti  z OZ Mladí ľudia 

a život,  zážitkovou formou poskytli kvalitné informácie na aktuálnu tému – vplyv 

rovesníckeho násilia na prostredie, predchádzanie šikanovaniu a rovesníckemu násiliu 

Marec 

 10.03. prednáška   „Riziko infekcie koronavírusom“ – prezentácia najnovších informácií 

ako znížiť riziko infekcie, hygienických opatrení a rešpektovanie opatrení vyhlásených 

Úradom verejného zdravotníctva SR. 

 Ostatné plánované akcie neprebehli z dôvodu mimoriadnej situácie COVID-19. 

5. Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená: 

  

 RECYKLOHRY - sú školský recyklačný program, ktorého cieľom je prehĺbiť znalosti 

žiakov v oblasti triedenia a recyklácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so 

spätným odberom použitých drobných elektrozariadení a batérií 

 ENVIRÓZA – program vo forme outdoorovej hry získavať a šíriť informácie 

o environmentálnych záťažiach  v prostredí okolia 

 EKOLOGICKÁ STOPA – teoretický program na získavanie výpočtov ekologických stôp 

(školy, domácnosti, jednotlivca) s využitím IKT 

 Príbeh hudby 2: „O nesmrteľnosti“ - výchovný koncert v priamom prenose – tvorba 

hudobných klasikov, ktorí upadli do „zabudnutia“ s klasikmi, ktorých tvorba ostala 

„nesmrteľná“ 

V súvislosti s mimoriadnou situáciou vyhlásenou kvôli ochoreniu COVID – 19, boli 

niektoré aktivity zrušené, niektoré sa presúvajú do nového školského roka. 

6. Výkon štátnej správy v prvom stupni podľa § 5 ods. 3 zákona č 8  596/2003 Z. z. počet      

vydaných rozhodnutí o: 

 prijatí žiaka do školy: 5 

 oslobodení žiaka od povinnosti dochádzať do školy : 0 

 oslobodení žiaka od vzdelávaní sa v jednotlivých vyučovacích predmetoch : 1 

 povolení plniť povinnú školskú dochádzku mimo územia Slovenskej republiky : 0 

 uložení výchovných opatrení : 0 

 povolení vykonať komisionálnu skúšku : 0 

 povolení vykonať skúšku z jednotlivých vyučovacích predmetov aj uchádzačovi, ktorý 

nie je žiakom školy : 0 



 

 určení príspevku zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov za starostlivosť       

poskytovanú žiakovi v škole a v školskom zariadení : 0  

 

7. Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy:  

Škola má viac ako 120 rokov a je situovaná v jednej budove. Je majetkom štátu. 

Vyučovanie prebieha v dvojzmennej prevádzke z dôvodu nedostatku priestorov. Disponuje 

školským dvorom a školským pozemkom. Telocvičňu škola nemá k dispozícii. Na vyučovanie 

telesnej výchovy sme využívali školský dvor, realizovali sme vychádzky a cvičenia v prírode, 

taktiež multifunkčné obecné ihrisko. Nemáme dielne a  kuchynku. Škola má počítačovú učebňu. 

V školskom roku prebehla demontáž a montáž nových svietidiel vo všetkých triedach a na 

chodbách školy, taktiež výmena radiátorov a ventilov na ústrednom kúrení. Uskutočnila sa  

oprava maľovky stien v triedach, pri ktorej sa natreli nové umývateľné sokle, vymaľovala sa PC 

učebňa. Opravné práce pokračovali opravou podlahy v zborovni školy, uskutočnila sa výmena 

podlahovej krytiny v učebni č.2, výmena dverí v učebni č.3 a zakúpili sa nové protipožiarne 

dvere do školskej kotolne. Bol vypracovaný projekt na altánok na školskom dvore. Nezískali sme 

však finančne prostriedky na jeho výstavbu. Úspešne separujeme odpad.  

 

8. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení  výchovno–vzdelávacej činnosti školy: 

 

   Údaje o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov: 

   Škola bola finančne zabezpečená normatívnym financovaním. 

   Učebné pomôcky:    I. polrok:  713,80 €       

II. polrok – 713,80 € 

   Dopravné:   I. polrok:  september–január 2020  – 700,96 €,   

  II. polrok: február - jún 2020–116,48 €. 

 

      Údaje o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školy od rodičov, alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť: 

 

 škola žiadnymi finančnými prostriedkami z týchto zdrojov nedisponovala. 

 

Údaje o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich využitia v 

členení podľa financovaných aktivít: 

 

  na škole nepracoval žiaden krúžok z dôvodu dvojzmennej prevádzky. 

 

 

 

 

 



 

Údaje o finančných prostriedkoch získaných od rodičov, alebo právnických osôb a spôsob 

ich využitia: 

 

 neboli získané žiadne  finančné prostriedky . 

 

9.  Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy a vyhodnotenie jeho    

plnenia:      

Škola si pre školský rok 2019/2020 vytýčila tieto priority: 

1.  Zapájať deti do súťaží škôl organizovaných v regióne. 

2.  Znížiť počet vymeškaných ospravedlnených hodín.     

3.  Zabezpečiť finančné prostriedky na úpravu interiéru, exteriéru. 

            4.  Rozvíjať čitateľskú gramotnosť žiakov.  

 

Vyhodnotenie stanovených cieľov: 

 

 Bod č.1 zapájať deti do súťaží škôl organizovaných v regióne sa darí plniť. Hlavne 

zapojenie detí do súťaže prednesu poézie a prózy, spevu a výtvarných súťaží, kde 

dosahujú niekoľko rokov veľmi dobré umiestnenia,  

 Bod č. 2 znížil sa počet vymeškaných ospravedlnených vyučovacích hodín, 

 Bod č. 3 v úprave interiéru sa pokračovalo v ďalších prácach a opravách. Svojpomocne 

sme pokračovali v úpravách školského dvora, vysadili sme stromčeky a kvety. Nezískali 

sme finančné prostriedky na drobnú stavbu – altánok na školskom pozemku, 

 Bod č. 4 realizovali sme rôzne aktivity, formy práce s mimočítankovou literatúrou 

s cieľom podporiť u žiakov dobrý a trvalý vzťah ku knihám, školským knižniciam 

a k čítaniu. 

 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky : 

 

 100% kvalifikovanosť zamestnancov, 

 spokojnosť zákonných zástupcov s výchovno -vzdelávacím procesom žiakov, 

 rôznorodá činnosť v oblasti prevencie a ochrany pred zdraviu škodlivými návykovými 

látkami, 

  aktívna účasť na čistení okolia obce, hlavne v NP Slovenský raj,  

 žiaci sa pravidelne zúčastňujú kultúrno-spoločenských akcií, zapájame ich do výtvarných 

a recitačných súťaží.  

 optimálne počty žiakov v triedach umožňujúce realizovať individuálny prístup vo 

vyučovaní žiakov,  

 využívanie výpočtovej techniky so žiakmi vo  výchovno -vzdelávacom procese, 

 všestranná podpora zdravia a vedenie k zdravému životnému štýlu, 

 



 

 spolupráca s Komunitným centrom obce, OZ – pestovateľ a chovateľ obce Hrabušice,   

Obecným úradom,  ZŠ s MŠ Hrabušice a OZ Mladí ľudia a život. 

           

 

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

návrhov opatrení: 

 zlepšiť dochádzku žiakov, odstrániť počet  neospravedlnených hodín, 

 minimalizovať nevhodné správanie žiakov mimo vyučovania hlavne na autobusových 

zastávkach pri odchode domov zo školy. Naďalej aktívne spolupracovať  s občianskou  

hliadkou obce Hrabušice v čase príchodov a odchodov autobusov, 

 zvýšiť v oblasti profesionálnej orientácie žiakov záujem rodičov o budúce povolanie 

svojich detí, zabezpečiť pravidelnú účasť rodičov na prezentáciách učebných odborov, 

náborov a dní otvorených dverí do OU, 

 zlepšiť komunikáciu s detskou pediatričkou, pozývať ju na rodičovské združenia, besedy 

so žiakmi, 

  krúžková činnosť, zvyšovať záujem u  žiakov o krúžkovú činnosť,   

 

 

Ďalšie informácie o škole: 

Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania: 

Psycho-hygienické podmienky výchovy a vzdelávania sa po oprave tried výrazne zlepšili. 

Celkové podmienky pre výchovu a vzdelávanie sú kultúrnejšie, čistejšie. Na zlepšenie 

hygienických návykov žiakov pravidelne zabezpečujeme v priestoroch sociálnych zariadení 

toaletné mydlo, uterák a toaletný papier, čo do značnej miery upevňuje hygienické návyky.    

 

Voľno-časové aktivity: 

  

So zreteľom na nedostatok učební sa tieto aktivity minimalizujú len na doučovanie 

žiakov, vyučovanie náboženskej výchovy, prípravu žiakov na súťaže, vychádzky do prírody, 

besedy, návštevy kultúrnych podujatí.. 

 

Spolupráca školy s rodičmi, poskytovanie služieb žiakom a rodičom: 

 

Spolupráca s rodičmi žiakov je na dobrej úrovni. Rodičia reagujú na predvolania 

a pohovory s triednym učiteľom, výchovným poradcom a riaditeľom školy. Škola vynakladá 

úsilie na osvetovú činnosť medzi rodičmi prostredníctvom rodičovských aktívov, komunitného 

centra, prostredníctvom predvolaní na pohovor s vedením školy. Poskytujeme poradenskú 

činnosť predovšetkým v oblasti profesionálnej orientácie žiakov.  

 

   



 

Údaje o vzájomných vzťahoch medzi školou a ďalšími inštitúciami, ktoré sa akýmkoľvek 

spôsobom podieľajú na výchove a vzdelávaní: 

  

Na dobrej úrovni prebieha spolupráca so zriaďovateľom školy, s oddelením odborných 

a metodických činností a s oddelením analýz, finančných a kontrolných činností, s komunitným 

centrom, obecným úradom, ZŠ s MŠ v Hrabušiciach, CŠPP Spišská Nová Ves, riaditeľmi ŠZŠ 

okresu, ÚPSVaR v Spišskej Novej Vsi, OZ Pestovateľ a chovateľ obce Hrabušice, OZ Mladí 

ľudia a život. 

 

 

 

 

V Hrabušiciach dňa 12.10.2020    Mgr. Alenka Mišendová 

riaditeľka školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha 

 

Špeciálna základná škola, Hviezdoslavova 164, 053 15  Hrabušice 

 

 
 

 
Názov: 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach školy za školský rok 2019/2020 
 

 

 

 
Prerokovaná v Pedagogickej rade dňa:   12.10.2020 

 

Prijaté uznesenia: 

 

Pedagogická rada berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach školy za školský rok 2019/2020 bez pripomienok. 

 

 
Riaditeľ školy:  Mgr. Alenka Mišendová   ............................................ 

 

 

 

 
Predložená na vyjadrenie v Rade školy dňa:   15.10.2020 
 

Prijaté uznesenia: 

 

Rada školy berie na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach školy za školský rok 2019/2020 bez pripomienok. 

 

 
Predseda Rady školy:  Mgr. Mária Kohutová    ............................................. 

 

 

 

 

 



 

Správa metodického združenia o výsledkoch výchovno-vzdelávacieho procesu 

počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania  

 

 

     V dôsledku šíriaceho sa koronavírusu a nástupu žiakov do domácej karantény bolo našim 

cieľom zmysluplne preklenúť obdobie domácej karantény a pomôcť zvládnuť požiadavky na 

dištančné vzdelávanie. 

     Problémom bolo, že do online vyučovania sa nemohli zapojiť rómski žiaci, pretože v rodinách 

mali výrazne limitované možnosti využívať internet a sociálne siete, preto sme realizovali  

kontakt so žiakmi v prvých týždňoch prostredníctvom komunitného centra v obci, v kombinácií 

s roznáškou pracovných listov, úloh a cvičení do príslušnej rodiny žiaka. 

   Keďže na výučbu žiakov s MP učivo nebolo vymedzené, pedagógovia nové učivo v rámci 

hlavných vzdelávacích oblastí minimalizovali a sústredili sa na opakovanie, upevňovanie 

a prehlbovanie už prebratého učiva, pričom zohľadňovali individuálne výchovno-vzdelávacie 

potreby, kde prioritou bolo upevňovanie nadobudnutých schopností, zručností a návykov žiakov. 

    V rámci jedného dňa sme kombinovali dve hlavné vzdelávacie oblasti – Jazyk a komunikácia 

a Matematika a práca s informáciami. 

   V predmetoch, ktoré podľa rámcových učebných plánov patria do vzdelávacej oblasti Jazyk 

a komunikácia, sme sa zameriavali na podporu čitateľskej gramotnosti, rozvoj jazykových 

kompetencií a komunikačné ciele. Snažili sme sa motivovať žiakov k čítaniu, podporovať čítanie 

pre radosť a motivovať žiakov primeranými krátkymi textami a ich prepisovaniu. 

    Vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sme pozornosť venovali hlavne 

predmetu matematika, kde navrhnuté učivo, aktivity a zadania učitelia vyberali s prihliadnutím na 

schopnosti a možnosti žiakov na ich realizáciu. 

    Keďže vyučovanie nebolo založené na vyučovaní online platforiem, doručovanie úloh, 

materiálu a aktivít žiakom sa určil na jeden deň v týždni, a jeden deň bol vyhradený dohodnutou 

formou  na spätnú väzbu. Osvedčila sa tu spolupráca učiteľov s rodičmi, ktorí v dohodnutom čase 



 

čakali pred osadou, odovzdali vypracované pracovné listy a prevzali nové úlohy. Za ich pomoc 

a deti za prácu sme ocenili osobnejšou formou ako osobné poďakovanie, odkaz, fungovala listová 

komunikácia. 

    Pedagogickí zamestnanci mali vyhradený čas na telefonické konzultácie so žiakmi a ich 

zákonnými zástupcami s cieľom určenia spôsobu a postupu výučby v pravidelných intervaloch. 

     Učitelia si zmapovali situáciu možnosti spolupráce pri dištančnom vzdelávaní, zisťovali akú 

nevyhnutnú materiálnu podporu potrebuje žiak, aby mohol pracovať – výkresy, farbičky, perá, 

ceruzy, čisté papiere. 

     Požiadali sme rodičov o pomoc s učením, o spoluprácu, pretože práve oni boli zdrojom 

informácií o deťoch. Učitelia sa pri zadávaní úloh uistili, či rodič alebo žiak porozumeli 

príslušnému  zadaniu zo strany učiteľa. Používali sme čo najkratšie a najjednoduchšie vety 

a pokyny, nepoužívali sme cudzie slová pri vysvetľovaní, kládli sme otvorené otázky, ktoré 

podnecovali k hlbšiemu premýšľaniu. Komunikovali sme v jazyku priateľskom rodine. Dbali sme 

na to, aby si žiaci zvykali , že je dôležité, aby si pravidelne  vypracovali úlohy a zadania. 

     Zabezpečovali sme základnú evidenciu o uchovanie informácií a organizácií a realizácií 

dištančného vzdelávania v jednotlivých triedach. Súčasťou evidencie boli aj individuálne 

vzdelávacie programy žiakov. 

     Využívali sme formy samostatnej práce, nie v reálnom čase, bez priameho kontaktu 

s učiteľom, samo štúdium podľa zaslaných materiálov. Aby sme proces zabúdania spomalili 

a naopak posilnili proces zapamätávania využívali sme metódy fixačné, metódy opakovania 

a precvičovania vedomostí a zručností, samostatnú prácu s pracovným listom. 

     Výhodou vyučovania  offline bolo pre žiakov štúdium doma vo voľnom čase, individuálne 

tempo, zaujímavosť materiálu, ich obsah a forma. Nevýhodou pre učiteľa bola izolovanosť 

a preverovanie vedomostí, pretože ťažko bolo overiť, či žiak úlohu vypracoval sám alebo 

s pomocou. 

     Slabé stránky dištančného vyučovania – žiaci nemajú rovnaké podmienky na zvládnutie novej 

formy  výučby, offline výučba je náročná na distribúciu papierových a vzdelávacích materiálov 

(počítač, tlačiareň), nie všetci v oblasti využívania informačných a komunikačných technológií 



 

majú rovnaké zručnosti, chýbal priestor, aby sme sa na dištančné vzdelávanie pripravili. Privítali 

by sme viac usmernení, ktoré by definovali vhodné formy takejto výučby alebo metodické 

postupy. Medzi silné stránky radíme flexibilitu, tvorivosť, spoluprácu s rodičmi, podporu 

zriaďovateľa i obce. 

     Dlhodobo sa skloňuje potreba modernizovať obsah a výučbu na školách a práve táto 

mimoriadna situácia nás utvrdila v tom, že modernizácia je nutnosťou. Chceme nasmerovať 

žiakov a pedagógov k získaniu potrebných zručností tak, aby digitálne nástroje dokázali využívať 

pre kvalitný vyučovací proces. Záujem o digitálne zručnosti medzi žiakmi aj učiteľmi rastie, 

učitelia sa v digitálnych zručnostiach zlepšujú, pretože ich zvládnutie je jednou zo základných 

požiadaviek pri mnohých pracovných činnostiach. Chceme aj naďalej venovať veľkú pozornosť 

kvalite vyučovania informatiky a zabezpečiť kontinuálne vzdelávanie učiteľov informatiky, 

pretože digitálne zručnosti budú pre ďalšiu generáciu existenčnou nevyhnutnosťou. 

    Hodnotenie žiakov sa realizovalo v súlade  s Usmernením na hodnotenie žiakov ZŠ v čase 

mimoriadnej situácie.  

     Riaditeľka školy po prerokovaní s pedagogickou radou rozhodla neklasifikovanie predmetov, 

ktoré pôvodne boli klasifikované, ale podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňovali 

naplniť ciele predmetu kvalitnou, plnohodnotnou realizáciou. Sú to predmety výchovného 

zamerania – hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, pracovné 

vyučovanie. Ostatné predmety budú klasifikované vo variante „A“ známkou, vo variante „B“ 

slovným hodnotením. 

     Žiaci  a ich zákonní zástupcovia boli oboznámení o spôsobe hodnotenia v čase mimoriadnej 

situácie. 

     Mimoriadna situácia sa týkala aj nepedagogického zamestnanca na škole – školníčka, 

upratovačka, ktorý nemohol vykonávať prácu z domu, avšak za prísneho zabezpečenia ochrany 

života a zdravia vykonával prácu na pracovisku pri zabezpečení kontroly a ochrany objektu, 

dezinfekcie i úpravy areálu školy. 

     Podmienky v čase prerušeného vyučovania nám neumožnili naplniť ciele a plánované úlohy 

vymedzené plánom práce školy. Dočasne sa zrušili všetky celoškolské, vzdelávacie, kultúrne 



 

a športové aktivity a presunuli sa do budúceho školského roku. Naša škola bola zapojená do 

environmentálnych projektov Recyklohry, Enviróza a Ekologická stopa. V čase mimoriadnej 

situácie spôsobenej ochorením COVID-19 činnosť projektov prebiehala tiež v obmedzenom 

režime. Niektoré z plánovaných aktivít sa presunuli do budúcna, a niektoré  z predchádzajúcich 

aktivít pokračovali v upravenom režime, spôsob súťaží a hier sa prispôsobil aktuálnym vonkajším 

a vnútorným podmienkam. 

     Učitelia študovali, hľadali zdroje, tvorili, radili sa a navzájom sa informovali  najčastejšie cez 

sociálne siete, využívali mailovú, telefonickú a SMS komunikáciu. Navštevovali rôzne webináre, 

ktoré prebiehali online  cez internet s využitím webových technológií ako aktívna forma 

komunikácie a vzdelávania, so záverečným poďakovaním za účasť v podobe certifikátu 

o absolvovaní. 

     Keďže sme sa ocitli v novej situácií a nemáme hlbšiu skúsenosť s dištančným vzdelávaním 

žiakov, veríme, že sme aj takto mohli pozitívne ovplyvniť ich vzdelávacie výsledky a ich ďalšiu 

školskú úspešnosť. 

 

 

 

V Hrabušiciach,  15.06.2020                                               Mgr. Janka Hossová 

                                                                                                   vedúca MZ 


