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§ 2. ods. 1a 

Údaje o škole 

Názov školy Základná škola s materskou školou Hany Ponickej 

Adresa školy Družstevná č.11, 98511 Halič 

Telefón 047/4392357 

E-mail zssms.hanyponickej@gmail.com 

www stránka zshalic.edupage.org 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón e-mail 

Riaditeľ Mgr. Radoslav Čičmanec 0907716412 radoslav.cicmanec@gmail.com 

ZRŠ pre ZŠ Mgr. Stanislav Polomský 0918448216 stanislavpolomsky@gmail.com 

ZRŠ pre MŠ Mgr. Miroslava Švihlová 0917352254 miroslava.svihlova@gmail.com 

Výchovný a kariérový poradca Mgr. Adriána Bošková 0948449919 adriana.boskova@gmail.com 

Rada školy 

P.č. Typ člena Titl., priezvisko, meno Funkcia 

1 zástupcovia pedagogických zamestnancov Mgr. Alena Tóčiková predseda 

2 
 

Mgr. Monika Bernátová 
 

3 zástupca nepedagogických zamestnancov Emília Marčoková zapisovateľ 

4 zástupcovia rodičov Ing. Marcel Lukáč 
 

5 
 

Veronika Belková 
 

6 
 

Ing. Peter Fízeľ 
 

7 
 

Bc. Veronika Udvardyová 
 

8 zástupcovia zriaďovateľa Mgr. Eva Svoradová 
 

9 
 

Ing. Martina Nátonová 
 

10 
 

Ing. Robérta Molnárová 
 

11 
 

Mgr. Janka Hanusková podpredseda 

§ 2. ods. 1b 

Údaje o zriaďovateľovi 

Názov Obec Halič 

Sídlo Mieru 66, 98511 Halič 

Telefón 047/4392356 

E-mail obec@obechalic.sk 

§ 2. ods. 1c 
Činnosť rady školy a poradných orgánov školy 

Rada školy je zvolená na funkčné obdobie 2019 - 2023. Počas školského roka 2020/2021 sa konali dve 

zasadnutia RŠ. Pre pandemickú situáciu sa konali formou mailovej komunikácie:  

1. Dňa 24.6.2020 boli členovia RŠ informovaní o návrhu organizácie šk. roka 2020/2021. Rovnako boli 

informovaní riaditeľom školy o ďalších konaných aktivitách a akciách. Všetci členovia poskytli 

predsedníčke RŠ spätnú väzbu prostrednícvom mailu. 



2. Dňa 16. 10 2020 bola členom RŠ poskytnutá správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za šk. rok 

2019/2020. Všetci členovia poskytli predsedníčke RŠ spätnú väzbu prostrednícvom mailu. 

Poradné orgány školy: 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov/zamestnancov 

MZ pre 1. stupeň 
Mgr. 

Bernátová 

SJL, MAT, PDA, VLA, PVC, INF, TŠV, HUV, 

VYV, PVO 

MZ pre špeciálne triedy (MZ ŠT) 
Mgr. 

Šuranová 

SJL, MAT, PDA, VLA, PVC, INF, DEJ, GEG, 

BIO, OBN, TŠV, HUV, VYV, 

Predmetová komisia slovenského jazyka a 

cudzích jazykov (PK SJL a CUJ) 

Mgr. 

Bošková 
SJL, ANJ, NEJ 

Predmetová komisia prírodovedných 

predmetov (PK PP) 
Mgr. Galád GEG, BIO, MAT, INF, THD, CHE, FYZ 

Predmetová komisia humanitných 

predmetov a výchov (PK HP a V) 

PhDr. 

Marková 
DEJ, OBN, VYV, HUV, TŠV, ETV, NBV 

Zamestnanecká rada Mgr. Galád 
Mgr. A. Bošková, Mgr. M. Gáborová, E. 

Marčoková, L. Ďuráková 

§ 2. ods. 1d 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy ku 30.6.2021: 306 z toho 252 v ZŠ a 54 v MŠ 

Počet tried: 17 (ZŠ) a 3 (MŠ) 

Počet žiakov so ŠVVP: 31 (začlenení v klasických triedach ZŠ) a 18 (špeciálne triedy ZŠ) 

Ročník MŠI MŠII MŠIII 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Šp. triedy Spolu MŠ/ZŠ 

počet tried 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 1 1 2 3/17 

počet žiakov 17 17 20 25 38 24 26 30 28 18 25 20 18 54/252 

z toho v ŠKD 0 0 0 19 35 13 11 0 0 0 0 0 
 

0/78 

§ 2. ods. 1e 

Zamestnanci 

  Pracovný pomer Pedagogickí Odborní Nepedagogickí 

1 ZŠ - TPP 26 1 14 

2 z riadku 1. na znížený úväzok 4 0 0 

3 z riadku 1. na dohodu 0 0 0 

4 ZŠ - DPP  2 1 0 

5 MŠ - TPP 8 0 2 

6 z riadku 5. na znížený úväzok 0 0 0 

7 MŠ - DPP 2 1 0 

8 z riadku 7. na znížený úväzok 1 0 0 

§ 2. ods. 1f 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov v ZŠ 0 23 23 

učiteľov v MŠ 0 6 6 



vychovávateľov 1 2 3 

asistentov učiteľa v ZŠ 0 3 3 

asistentov učiteľa v MŠ 1 1 2 

sociálny pedagóg 0 1 1 

spolu 2 36 38 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

6.A, 6.B, 7.A, 8.A, 8.B, 9.A OBN 6 

5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 8.A, 8.B, 9.A BIO 11 

5.A, 5.B, 6.A, 6.B, 7.A, 8.A, 8.B, 9.A ETV 4 

1.A, 1.B, 2.A, 2.B, 3.A, 3.B, 4.A, 4.B ETV 3 

§ 2. ods.  g 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Vzhľadom k naďalej pretrvávajúcej nepriaznivej situácii s pandémiou COVID 19 sa počas školského roka 

obmedzila organizácia všetkých súťaží na minimum. Postupne rušili predmetové olympiády a súťaže na 

okresnej, obvodnej, krajskej i celoslovenskej úrovni. Preto úpechy zo súťaží v tomto školskom roku sú 

skromnejšie. Stihli sme sa zapojiť do: okresné kolo PYTAGORIÁDA - Jakub Budáč (4.A, 6. miesto), Matúš 

Molnár, Marek Koštialik, Viktória Nátonová (všetci 5.A - úspešní riešitelia), Nina Laššanová a Kristína 

Marková (6.A, úspešní riešitelia), celoslovenská súťaž VŠETKOVEDKO - Kamila Malatincová (2.A, 

5.miesto), Kraslice z Políchna - Matúš Hronec (3.A, 3. miesto), obvodné kolo technickej olympiády - 

M.Galád a F. Hrnčiar (9.A, 8.A, 1. miesto, A kat) a F. Fízeľ (4. miesto, B kat), krajské kolo TO - M.Galád a 

F. Hrnčiar (8. miesto). Obidve tieto kolá boli realizované online formou.  

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Škola sa na verejnosti prezentuje najmä svojimi vlastnými akciami, ktoré si organizuje. Opäť ale vďaka 

prerušenému vyučovaniu sa mnohé z nich nemohli uskutočniť. Z tých najvýznamnejších, ktoré sa stihli 

minulý školský rok boli Zber papiera, Zber gaštanov, Zbierka šatstva a hračiek pre deti zo sociálne slabých 

rodín. Počas letných prázdnin škola organizovala prvýkrát Letnú školu pre 20 prihlásených detí. Aj ostatné 

akcie si zaslúžia byť spomenuté. Nižšie uvádzam zoznam akcií, ktoré sa v školskom roku zrealizovali ale aj 

tie, ktoré sa zrealizovať nemohli.. Do týchto aktivít boli prakticky zapojení všetci žiaci školy. Počas roka by 

sa však určite našli aj takí, ktorí vynikali výborným prospechom, príkladným správaním a plnením si 

povinností, zberovou aktivitou, reprezentáciou školy vo vedomostných súťažiach, reprezentáciou školy v 

športových súťažiach či reprezentáciou školy na kultúrnospoločenských súťažiach, či akciách. Mnohí z nich 

vynikali vo viacerých odvetviach naraz. Takýchto žiakov na konci každého školského roka oceňuje obec 

Halič a tiež škola na slávnostnej akadémii. Aj napriek nepriaznivej situácii a zrušeniu mnohých súťaží, škola 

aj obec ocenila najlepších žiakov, ktorí vynikali v prospechu, reprezentácii školy v súťažiach či kultúrnych 

podujatiach, zberovej činnosti alebo príkladným správaním. Boli to žiaci: Barbara Kotmanová, Timotej 

Balag, Michaela Dojčiarová, Adela Balážová, Vanessa Carolin Gondová, Matúš Hronec, Michal Lenč, 

Jakub Budáč, lenka Fajčíková, Tamara Hrnčiarová, Marek Koštialik, Viktória Nátonová, Samuel Belov, 

Marianna Klochanová, Lucia Galádová, Nina Laššanová, Matej Budáč, Kristína Belková, Filip Hrnčiar, 

Vanesa Kováčová, Alexandra Laššanová, Michal Galád. 

Na základe neštandardného školského roka a častého prechodu na dištančnú formu vyučovania. čo malo za 

následok vytvorenie nie rovnakých podmienok na výučbu pre všetkých žiakov, škola Cenu za najvýraznejšie 

zlepšenie prospechu neudelila. Výročnú cenu školy za školský rok získal Michal Galád z triedy 9.A  

Cenu pre pedagóga za celoživotný prínos v rozvoji školy udelila školy za školský rok 2020/2021 PaedDr. 

Ľubici Beňovej.  



Od školského 2020/2021 škola používa nový čestný názov: Základná škola s materskou školou Hany 

Ponickej 

P.č. Názov akcie Plánovaná/neplánovaná Zrealizovaná/nezrealizovaná (dôvod) Zodpovedný/predmet 

1 

Vychádzka do Starej 

Haliče – spojená so 

zberom šípok 

a futbalovým 

zápasom na ihrisku  

v Starej Haliči 

plánovaná zrealizovaná Šuranová, Končošová 

2 
Maľovanie na sklo – 

svietniky, vázičky 
plánovaná zrealizovaná Šuranová, Končošová 

3 
Pečenie jablkového 

koláča 
plánovaná zrealizovaná Šuranová, Končošová 

4 
Šarkaniáda – súťaž 

o najoriginálnejšieho 

šarkana 
plánovaná zrealizovaná Šuranová, Končošová 

5 
Zber gaštanov v okolí 

zámku 
neplánovaná zrealizovaná Šuranová, Končošová 

6 
Posedenie v obecnej 

knižnici 
plánovaná nezrealizovaná (dištančné vzdelávanie) Šuranová, Končošová 

7 

Tradičné pečenie 

vianočných 

medovníčkov 

v školskej kuchynke 

plánovaná zrealizovaná Šuranová 

8 
Výtvarná súťaž 

o najkrajší vianočný 

pozdrav 
plánovaná zrealizovaná Končošová 

9 
Zdobenie upečených 

medovníčkov 
plánovaná zrealizovaná Šuranová 

10 Hry na snehu a ľade plánovaná nezrealizovaná (nebol sneh) Šuranová, Končošová 

11 
Vedomostný kvíz o 

vode 
plánovaná nezrealizovaná (dištančné vzdelávanie) Šuranová, Končošová 

12 
Výtvarná súťaž 

„Vesmír očami detí“ 
plánovaná nezrealizovaná (dištančné vzdelávanie) Šuranová, Končošová 

13 
Haličský Štoplík – 

výtvarná súťaž 
neplánovaná zrealizovaná Šuranová 

14 
Výzdoba triedy – 

maľovanie skríň v 

triede 
plánovaná zrealizovaná Šuranová 

15 
Zábavný kvíz - 

zvieratá 
plánovaná zrealizovaná Končošová 

16 
Kraslice z Polichna – 

výtvarná súťaž 
plánovaná zrealizovaná Šuranová 

17 
Tvorivé dielne - 

dekupáž 
plánovaná zrealizovaná Šuranová 

18 
Výlet do prírody – 

opekanie špekačiek 
plánovaná nezrealizovaná (nedostatok financií) Šuranová, Končošová 

19 
Európsky deň 

jazykov 
plánovaná realizovaná 

Marková ANJ, 

Triznová ANJ, 

Polomský ANJ, 

Orlaiová ANJ,NEJ, 

Bystrianska NEJ 

20 Timravina studnička plánovaná nerealizovaná (prerušené vyučovanie) 
Bošková SJL, Beňová 

SJL 

21 Halloween plánovaná nerealizovaná (prerušené vyučovanie) 

Marková ANJ, 

Triznová ANJ, 

Polomský ANJ, 

Orlaiová ANJ,NEJ, 

Bystrianska 

NEJ,Bošková SJL 
22 Testovanie 5 plánovaná nerealizovaná (zrušené MŠ SR) Beňová SJL 



23 Olympiáda ANJ plánovaná nerealizovaná (prerušené vyučovanie) 
Marková ANJ, 

Orlaiová ANJ 

24 Olympiáda NEJ plánovaná nerealizovaná (prerušené vyučovanie)) 
Bystrianska NEJ, 

Orlaiová NEJ 

25 Hviezdoslavov Kubín plánovaná nerealizovaná (prerušené vyučovanie) 
Bošková SJL, Beňová 

SJL 

26 Valentín plánovaná nerealizovaná (prerušené vyučovanie) 

Marková ANJ, 

Orlaiová ANJ,NEJ, 

Bystrianska NEJ, 

Gáborová ANJ, 

Triznová ANJ 
27 CLIL day plánovaná nerealizovaná (prerušené vyučovanie) Marková ANJ 

28 
Deň čitateľskej 

gramotnosti 
plánovaná nerealizovaná (prerušené vyučovanie) 

Bošková SJL, Beňová 

SJL 

29 Haličský Štoplík plánovaná nerealizovaná (prerušené vyučovanie) 
Bošková SJL, Beňová 

SJL 
30 Testovanie 9 plánovaná nerealizovaná (zrušené MŠ SR) Bošková SJL 

31 
Prijímacie skúšky 

SJL 
plánovaná realizovaná Bošková SJL 

32 English Star plánovaná nerealizovaná (prerušené vyučovanie) 
Marková ANJ, 

Orlaiová ANJ 

33 Shakespeare's day plánovaná nerealizovaná (prerušené vyučovanie) 
Marková ANJ, 

Orlaiová ANJ 

34 Maľujeme Timravu neplánovaná zrealizovaná 
PK Humanitných 

predmetov 

35 Halloween plánovaná nezrealizovaná(prerušené vyučovanie) 
PK Humanitných 

predmetov 
36 OŽZ plánovaná nezrealizovaná(prerušené vyučovanie) Kresáneková/TŠV 

37 
Deň zdravého 

životného štýlu 
plánovaná nezrealizovaná(prerušené vyučovanie) Marková 

38 Projekt záložka plánovaná nezrealizovaná(prerušené vyučovanie) Bernátová 

39 
Školské kolo 

dejepisnej olympiády 
plánovaná nezrealizovaná(prerušené vyučovanie) Fajčík /DEJ 

40 
Zlatá guľôčka- šk., 

okr. kolo 
plánovaná nezrealizovaná(prerušené vyučovanie) Gálová /HUV 

41 Haličský štoplík plánovaná nezrealizovaná(prerušené vyučovanie) Bernátová//VYV 
42 Mikuláš plánovaná nezrealizovaná(prerušené vyučovanie) Gálová/ HUV 
43 Vianočná akadémia plánovaná nezrealizovaná(prerušené vyučovanie) Gálová /HUV 

44 
Najkrajšia zimná 

výzdoba 
plánovaná nezrealizovaná(prerušené vyučovanie) Bernátová/VYV 

45 Školský ples plánovaná nezrealizovaná(prerušené vyučovanie) PK Humanitných vied 
46 Fašiangy plánovaná nezrealizovaná(prerušené vyučovanie) Gálová /HUV 

47 
Slávik Slovenska 

školské kolo 

speváckej súťaže 
plánovaná zrealizovaná Gálová/ HUV 

48 Kraslice z Políchna plánovaná zrealizovaná Bernátová/VYV 

49 
Haličský štoplík-

výtvarná a recitačná 

súťaž 
plánovaná nezrealizovaná(prerušené vyučovanie) Bernátová/VYV 

50 
Budúcnosť Európskej 

únie 
neplánovaná zrealizovaná Holczerová 

51 Deň Zeme plánovaná nezrealizovaná(prerušené vyučovanie) 
Marková, Fajčík 

DEJ/OBN 

52 
Okresné kolo Slávik 

Slovenska 
plánovaná 

nezrealizovaná(protiepidemiologické 

opatrenia) 
Gálová/HUV 

53 
Beh mládeže o pohár 

domu Matice 

Slovenskej 
plánovaná 

nezrealizovaná(protiepidemiologické 

opatrenia) 
Kresáneková/TŠV 

54 Deň matiek plánovaná 
Nezrealizovaná(protiepidemiologické 

opatrenia) 
Gálová/HUV 

55 

Projekt SOV - 

Olympijský 

odznak 

všestrannosti 

neplánovaná zrealizovaná 
Kresáneková/TŠV 

Fajčík/DEJ 

56 Deň detí plánovaná zrealizovaná PK Humanitných vied 



57 Supertrieda plánovaná 
nezrealizovaná(protiepidemiologické 

opatrenia) 
Gálová/HUV 

58 Divínsky Boyard plánovaná 
nezrealizovaná(protiepidemiologické 

opatrenia) 
Marková/DEJ 

59 OŽZ plánovaná 
nezrealizovaná(protiepidemiologické 

opatrenia) 
Kresáneková/TŠV 

60 Školské výlety plánovaná 
nezrealizovaná(protiepidemiologické 

opatrenia) 
PK Humanitných vied 

61 Školská akadémia plánovaná 
nezrealizovaná(protiepidemiologické 

opatrenia) 
Gálová/HUV 

62 Tábor plánovaná Bude zrealizovaná(presun na august) 

Kresáneková/TŠV 

PK Humanitných vied 

  
63 Matematický klokan plánovaná Nezrealizovaná (korona voľno) Hrušková 

64 
Pytagoriáda 5. - 

 8.ročník 
Plánovaná Zrealizovaná online okr. kolo (5. a 6. roč) Hrušková 

65 
Príprava na 

prijímacie skúšky - 

9.ročník 
Plánovaná Zrealizovaná Čičmanec 

66 
Technická olympiáda 

(šk. kolo) 
Plánovaná Zrealizovaná Galád 

67 
Technická olympiáda 

(okr. kolo) 
Plánovaná Zrealizovaná online Galád 

68 
Technická olympiáda 

(kr. kolo) 
Neplánovaná Zrealizovaná online Galád 

69 
Súťaž mladých 

záchranárov CO 
Plánovaná Nezrealizovaná (korona voľno) Galád 

70 
Geografická 

olympiáda (šk kolo) 
Plánovaná Nezrealizovaná (korona voľno) Marková, Fajčík 

71 
Deň zdravého 

životného štýlu 
Plánovaná Zrealizovaná Marková 

72 Deň Zeme Plánovaná Nezrealizovaná (korona voľno) Všetci členovia 
73 MO v streľbe Plánovaná Nezrealizovaná (korona voľno) Galád 
74 Deň Vody Plánovaná Nezrealizovaná (korona voľno) Všetci členovia 

75 
Finančná gramotnosť 

– Deň eura 
Plánovaná Nezrealizovaná (korona voľno) Všetci členovia 

76 Pletenie korbáčov Plánovaná Zrealizovaná Galád, Fajčík 

77 
Exkurzia – Lesnícky 

skanzen a múzeum v 

prírode 
Plánovaná 

Nezrealizovaná (korona voľno) – presunutá 

na september 2021 
Marková, Galád, 

Bystrianska, Fajčík 

78 
Chem. olympiáda (šk. 

kolo) 
Plánovaná Nezrealizované (korona voľno) Hrušková 

79 
Biologická olympiáda 

(šk. kolo) 
Plánovaná Nezrealizované (korona voľno) Bystrianska 

80 Strelecký krúžok Plánovaná Nezrealizovaná (korona voľno) Galád 

81 
Pestovanie a predaj 

priesad 
Plánovaná Zrealizovaná Galád 

82 
Príprava na hasičské 

súťaže 
Plánovaná Zrealizovaná Fajčík 

83 
Školenie o systéme 

Edupage,  ETK a 

prevencii 
Plánované Zrealizovaná 

Galád, Polomský, 

Hrušková, Marková 

84 
Mapovanie čiernych 

skládok v našom 

regióne 
Neplánované Zrealizovaná (namiesto Dňa Zeme) Bystrianska 

85 
Rekonštrukcia učebne 

IKT 
Neplánované Zrealizovaná Galád, Čičmanec a i. 

86 
Mozaika – pamätník 

online vzdelávaniu 
Neplánované Zrealizovaná Galád, Fajčík  a i. 

87 DOD plánovaná zrealizovaná čiastočne vyuč. 1. stupňa 

88 
Deň finančnej 

gramotnosti 
plánovaná zrealizovaná vyuč. 1. stupňa 

89 Čítame si spolu plánovaná zrealizovaná vyuč. 1. stupňa 



90 
Týždeň boja proti 

drogám 
plánovaná zrealizovaná Mgr.Bernátová 

91 Pytagoriáda plánovaná zrealizovaná Mgr. Hochholczerová 
92 SNEHULIAKOVO plánovaná zrealizovaná vyuč. 1. stupňa 
93 Deň vody plánovaná zrealizovaná vyuč. 1. stupňa 
94 ŠŤUKES neplánovaná zrealizovaná Mgr.Bernátová 
95 VŠETKOVEDKO plánovaná zrealizovaná tr. uč. A tried/MAT 
96 Tešíme sa spolu plánovaná zrealizovaná vyuč. 1. stupňa 
97 Deň Zeme plánovaná zrealizovaná vyuč. 1. stupňa 
98 Mliečna cesta plánovaná zrealizovaná vyuč. 1. stupňa 

99 
MDD – Rozprávková 

cesta 
plánovaná zrealizovaná po triedach vyuč. 1. stupňa 

100 Štoplík plánovaná zrealizovaná Mgr. Fajčíková 
101 Školské výlety plánovaná zrealizovaná čiastočne tr. učiteľky 

§ 2. ods. 1h 

Projekty 

a) dlhodobé projekty: 

Projekt POP - Pomáhajúce profesie v edukácii žiakov (POP) 

Ide o projekt, ktorý nadväzuje na projekt ŠOV. Jeho cieľom je zníženie a zabránenie predčasného skončenia 

školskej dochádzky a podpora prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému 

vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného 

začlenenia do vzdelávania a prípravy. Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a 

zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov. Cieľovou skupinou sú predovšetkým tie deti, ktoré navštevujú 

materské školy a žiaci základných a stredných škôl, vrátane detí/žiakov so ŠVVP. Vďaka projektu na škole 

môžu pracovať dvaja asistenti učiteľa na ZŠ, jeden asistent učiteľa v MŠ a jeden sociálny pedagóg. Projekt 

bude trvať do roku 2022. 

b) vypracované a podané projekty: 

1 - Projekt Rekonštrukcia a zvýšenie kapacity v materskej škole - úspešný 

2 - Projekt Dajme spolu gól - úspešný 

3 - Projekt Rekonštrukcia okien v telocvičniach - podaný, úspešný 

4 - Projekt Zateplenie telocviční - podaný, úspešný  

§ 2. ods. 1i 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 23.10.2013 

Druh inšpekcie: komplexná inšpekcia. 

Predmet inšpekcie: posúdenie stavu a úrovne pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a 

vzdelávania v ZŠ.  

Výsledky tejto inšpekcie sú uvádzané v správe za školský rok 2016/2017. 

§ 2. ods. 1j 

Materiálno-technické podmienky 

a) Priestorové podmienky MŠ: 

Materská škola sa nachádzala v celom prízemnom bloku A a v celom bloku B základnej školy so 

samostatným vchodom, vstupným filtrom, chodbou, siedmimi triedami, zborovňou, kabinetom, sociálnymi 

zariadeniami pre všetky oddelenia a pre dospelých a samostatnou plynovou kotolňou. Od mája 2021 

prebiehala rozsiahla rekonštrukcia celej materskej školy v rámci projektu Rozšírenie kapacity materskej 

školy. V rámci tejto rekonštrukcie sa zrekonštruovali stierky a podlahy vo všetkých triedach a spoločných 



priestoroch, osvetlenie vo všetkých triedach a spoločných priestoroch, rozvody vody a elektriny vo všetkých 

priestoroch, všetky kúpelne a záchody, pribudli dve nové triedy (jedna z bývalej kuchynky a práčovne a 

jedna úplne nová v priestore pod schodiskom v dolnom vestibule ZŠ). Priestory škôlky nateraz spĺňajú 

najprísnejšie kritériá.  

b) Priestorové podmienky ZŠ: 

Základná škola je typizovaná 22 triedna škola sídliskového typu - silne presklená, s predpokladanou 

kapacitou 500 žiakov. Táto kapacita naplnená už dlhodobo nieje ale môžem konštatovať, že všetky priestory 

základnej školy sú využité, nakoľko v budove školy sa nachádzajú aj priestory škôlky (polkrídlo pri 

kuchyni). Aj v tomto školskom roku pokračovali ďalšie rekonštrukcie na škole. Konkrétne ku koncu 

školského roka sa začalo so zatepľovaním a výmenou okien telocviční. 

V priebehu školského roka bola dokončená učebňa regionálnej výchovy a tiež vo vstupnom vestibule bol 

nainštalovaný pamätný kútik Hany Ponickej. Tak ako každý rok pred začiatkom školského roka sa 

vymaľovali kmeňové učebne pre prvákov a piatakov. Počas roka sa úplne zrekonštruovala učebňa 

informatiky, kde sa kompletne vymenil nábytok, parapety, položila sa nová podlaha a učebňa sa zabezpečila 

novou, modernou technikou. Tiež sa zrekonštruovala učebňa biológie, kde sa položila nová podlaha, 

vymenili sa parapety a pribudol aj nový náter. Nové parapety pribudli aj v jedálni. 

Globálne škola disponuje dvoma budovami - hlavnou a vedľajšou. V hlavnej prebieha výučba všetkých 

predmetov a vo vedľajšej - v dvoch telocvičniach - výučba telesnej a športovej výchovy. V hlavnej budove 

sú kmeňové triedy, učebne jazykov, biológie, chémie, fyziky, technickej výchovy (dielňa), hudobnej 

výchovy, náboženskej a výtvarnej výchovy, regionálnej výchovy, informatiky a klubovňa. Takisto sa v nej 

nachádzajú tri oddeleni školského klubu detí a tiež učebňa tanca.  

c) Areál školy: 

Škola disponuje veľkým areálom, na ktorom sa nachádza atletický ovál, ktorý nieje úplne dokončený vo 

výmene povrchu na antukový. V jeho strede je trávnatá plocha využívaná ako ihrisko. V areáli je ďalej 

asfaltový medziblok (medzi prechodmi do budov), priestor pred MŠ, kde je detské ihrisko, skleník, políčko 

a garáž. Areál školy je zabezpečený kamerovým systémom v počte troch kamier (pred hlavným vchodom, 

pred vchodom do MŠ, na parkovisku).  

d) Materiálno - technické podmienky školy: 

Materiálne vybavenie, doplňovanie inventáru, učebných pomôcok, či bežné predmety dennej potreby sa 

zväčša zabezpečujú z mimorozpočtových prostriedkov (príjmy z nájmov, poplatkov v MŠ a ŠKD, 

sponzorských darov občianskeho združenia AMOS, príspevkov z rodičovského združenia, výťažku z 

tomboly plesu, zberových financií a režijných nákladov v ŠJ), ktorých je však obmedzené množstvo. 

Pomôcky sa nakupujú počas roka priebežne. Z tých väčších investícií spomeniem napr. nákup moderného 

počítačového systému do celej učebne informatiky, nákup notebookov pre učiteľov, doplnenie nábytku a 

oosobných boxov pre deti do všetkých tried 1. stupňa. 

O modernizáciu učebných pomôcok a vybavenia sa škola naďalej bude snažiť hlavne využitím projektov.  

§ 2. ods. 1 k 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a v ktorých nedostatky:  

a) Materská škola: 

Veľmi dobrá úroveň: Strategické a operatívne plánovanie 



Dobrá úroveň: Podmienky výchovy a vzdelávania, rozvoj osobnosti detí, odborné a pedagogické riadenie 

Priemerná úroveň: Efektivita VVČ a efektivitu činnosti detí, namerané výsledky v matematických 

predstavách 

Málo vyhovujúca úroveň: Namerané výsledky v grafomotorických zručnostiach 

Kľúčové pozitívne stránky školy: Koncepčnosť, plánovanie - strategické a operatívne 

b) Základná škola: 

Veľmi dobrá úroveň: priestorové podmienky vyučovania s nadštandardným počtom odborných učební, 

ponuka záujmového vzdelávania, vyučovanie telesnej a športovej výchovy na 2. stupni, vyučovanie v 

špeciálnych triedach  

Dobrá úroveň: riadenie školy, podmienky výchovy a vzdelávania, vyučovanie na 1. stupni, vyučovanie na 2. 

stupni, celkovo vyučovanie v škole, preventívne a multidisciplinárne aktivity školy 

Priemerná úroveň: efektivita vyučovania niektorých predmetov, vedomosti žiakov, vyučovanie nemeckého 

jazyka na 2. stupni 

Návrh opatrení: Aj pre MŠ aj pre ZŠ je návrh totožný. Pokúsiť sa skvalitniť komunikáciu a spoluprácu s 

rodičmi aspoň tých detí, ktorých rodičia o to prejavujú záujem. Bez podpory rodičov sa kvalita výsledkov 

výučby len veľmi ťažko posúva dopredu. Pokúsiť sa zapracovávať čo najviac moderných trendov do výuky, 

vypĺňať výuku žiakom zážitkom a viac využívať projektové vyučovanie. 

§ 2. ods. 3a 

ŠVVP na ZŠ 

Počet žiakov so ŠVVP: 31 (začlenení v klasických triedach ZŠ) a 18 (špeciálne triedy ZŠ) 

ročník 
počet žiakov so 

ŠVVP 
druh postihnutia 

1. 1 ľahký mentálny postih, porucha správania 

2. 2 ľahký mentálny postih 

3. 4 ľahký mentálny postih (2), vývinové poruchy učenia (2) 

4. 4 
ľahký mentálny postih (1), vývinové poruchy učenia (1), viacnásobné 

postihnutie (2) 

5. 5 intelektové nadanie (1), vývinové poruchy učenia/správania (4) 

6. 4 autizmus (1), vývinové poruchy učenia (3) 

7. 2 vývinové poruchy učenia 

8. 5 ľahký mentálny postih (1), vývinové poruchy učenia (4) 

9. 1 vývinové poruchy učenia 

špeciálne 

triedy 
18 ľahký mentálny postih (16), viacnásobné postihnutie (2) 

§ 2. ods. 3b 

Zapísaní žiaci 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020 (súčet/počet dievčat): 20/5 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2020 (súčet/počet dievčat): 18/5 

Počet žiakov 0. ročníka k 15.9.2020 (súčet/počet dievčat): 7/2 



Počet detí s odloženou školskou dochádzkou (súčet/počet dievčat): 8/3 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021: 34 (20 žiakov 9.A, 10 žiakov špeciálnych tried a 2 

nižšie končiaci žiaci a 2 žiaci boli prijatí na osemročné gymnázium) 

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

Počet žiakov 0 2 (8GYM) 0 0 2 30 34 

§ 2. ods. 3c 

Prihlásení na SŠ 

Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na strednú školu je 26. Zákonní zástupcovia žiakov Lucia Ferková 9.A, 

Vanesa Kováčová 8.B, Marian Berky Šp.9.A, Vlasta Berkyová Šp.9.A, Miroslav Daniel Šp.9.A, Lukáš Oláh 

Šp.9.A, Alžbeta Oláhová Šp.9.A, Vanesa Berkyová Šp.9.A neprejavili záujem, aby ich deti pokračovali v 

štúdiu na stredných školách.  

§ 2. ods. 3d 

Prijatí na SŠ 

Z 26 prihlásených žiakov na stredné školy boli všetci prijatí.  

Rozmiestnenie žiakov v školskom roku 2021/2022 je nasledovné: 

Gymnázium B. S. Timravy (štvorročné štúdium): Alexandra Laššanová, Sofia Hrnčiarová, Lucia 

Lukáčová, (osemročné štúdium): Marek Koštialik, Matúš Molnár 

Gymnázium J. G. Tajovského Banská Bystrica: Michal Galád  

Obchodná akadémia Lučenec: Lenka Čonková, Martin Kékety 

SOŠ pedagogická Lučenec: Nikola Oravcová, Viktória Valičeková 

SPŠ stavebná O. Winklera Lučenec: Filip Belko, Erik Hámorník, Jozef Žigo 

Stredná odborná škola hotelových služieb a dopravy Lučenec: Alexandra Jašková, Vanesa Laura 

Malatincová, Kristína Markusová, Nela Roháčová, Monika Sudárová, Kristína Uramová  

Stredná zdravotnícka škola Lučenec: Alexandra Oláhová 

Spojená škola Poltár: Filip Kováč 

Odborné učilište internátne Lučenec: Július Berky, Adam Baran, Eva Baranová, Peter Oláh, David Váradi 

§ 2. ods. 3e 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO DEJ ETV FYZ GEG GEG7 HUV CHE INF MAT NBV NEJ OBN OBN7 

1.A 
               

1.B 
               

2.A 1,13 
  

1 
   

1 
  

1,43 1 
   

2.B 
               

3.A 1,56 
  

1 
   

1 
 

1 1,63 1 
   

3.B 
               

4.A 1,2 
  

1 
   

1 
 

1 1,47 1 
   

4.B 
               

5.A 2,04 1,6 1,76 
  

1,96 
    

1,92 
    

5.B + 6.B 3,73 3,8 3,8 
 

4 4 
    

3,93 
    

6.A 2,5 2,06 1,94 
 

2,44 2,22 
    

2,44 
    

7.A 2,11 2,33 2,67 
 

2,78 3 
  

2,28 
 

2,94 
 

1,67 
  

8.A 2,77 2,38 2,77 
 

2,92 2,62 
  

2,54 
 

3 
 

2,23 
  

8.B 2,63 3,09 3,36 
 

4 3,18 
  

3,13 
 

3,64 
 

2,75 
  

9.A 2,15 2 2,5 
 

2,7 2,5 
  

2,15 
 

2,65 
 

1,8 
  



ŠpTr. 5. + 6. + 7.r. 
 

3,33 3,33 1,67 3,33 3,33 3,33 
  

1,56 2,78 
  

2 2 

ŠpTr. 9.A 
 

3,43 3,43 
 

3,43 2,71 
  

3,43 2,57 2,71 
  

2,29 
 

 

Trieda PVC PDA SJL Spr TŠV VLA VYV 

1.A 
   

1 
   

1.B 
   

1 
   

2.A 
  

1,43 1 1 
 

1 

2.B 
   

1,21 
   

3.A 1 1,19 1,63 1 1 1,5 1 

3.B 
   

1 
   

4.A 1 1,13 1,2 1 1 1,13 1 

4.B 
   

1 
   

5.A 
  

2,08 1 
   

5.B + 6.B 
  

4,27 1,93 
   

6.A 
  

2,5 1 
   

7.A 
  

3 1,11 
   

8.A 
  

2,77 1 
   

8.B 
  

3,64 1,55 
   

9.A 
  

2,65 1 
   

ŠpTr. 5. + 6. + 7.r. 1,44 
 

2,78 1,33 
 

2,67 1,44 

ŠpTr. 9.A 2 
 

2,71 2,43 
  

2,14 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 14 13 1 0 

1.B 11 0 11 0 

2.A 24 24 0 0 

2.B 14 0 14 0 

3.A 16 16 0 0 

3.B 8 2 6 0 

4.A 15 15 0 0 

4.B 11 10 1 0 

5.A 25 25 0 0 

5.B + 6.B 15 9 6 0 

6.A 18 18 0 0 

7.A 18 17 1 0 

8.A 14 14 0 0 

8.B 9 9 0 0 

9.A 20 19 1 0 

ŠpTr. 5. + 6. + 7.r. 8 8 0 0 

ŠpTr. 9.A 9 8 0 1 

§ 2. ods. 5a 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 

 ZŠ (v €) MŠ (v €) 



PK 597 054 - 

ŠKD OK 34 707 - 

ŠJ OK 58 811 - 

Dopravné 3 047,16 - 

SZP 4 150 - 

AU 7 315 - 

Lyžiarsky kurz 2 100 - 

Kapitálové výdavky 2940  

Učebnice 7 676 - 

Vlastné zdroje (nájmy, réžia ŠJ) 23 351,33 - 

KŠÚ 0 3 483 

OK 0 129 473 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej 

osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť:  

 ZŠ (v €) MŠ (v €) 

Strava 846,90 6 792,77 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných 

aktivít: 

 ZŠ (v €) MŠ (v €) 

Vzdelávacie poukazy 6 637 - 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo 

fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít: 

 ZŠ - ŠKD (v €) MŠ (v €) 

Príspevky 3 023 3 159 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov: 0 

§ 2. ods. 5b 

Voľnočasové aktivity 

Možnosti krúžkovej činnosti pre žiakov a počty prihlásených detí do nich zobrazuje nasledujúca tabuľka:   

Názov záujmového krúžku Počet detí Vedúci 

1. oddelenie ŠKD 29 Mgr. Anna LUKÁČOVÁ 

2. oddelenie ŠKD 25 Bc. Katarína GALÁDOVÁ 

3. oddelenie ŠKD 24 Adriana MARTINKOVÁ 

Futbalová prípravka 17 Mgr. Kristián FAJČÍK 

Hravo - zdravo 11 Mgr. Alena TÓČIKOVÁ 

Knihomoľ 8 Mgr. Mária TRIZNOVÁ 

Minižužuláci 3 Mgr. Zuzana KRESÁNEKOVÁ 

Nemčina pre začiatočníkov 22 Ing. Žaneta BYSTRIANSKA 

Písmenkovo 14 Mgr. Jana CHOVANOVÁ 

Príprava na testovanie T9 0 Mgr. Adriana BOŠKOVÁ 

Prírodoveda CLIL 16 Mgr. Lucia ORLAIOVÁ 

Pytagoriáda 18 Mgr. Emília HRUŠKOVÁ 



Pytagoriáda 6 3 Mgr. Emília HRUŠKOVÁ 

Stolnotenisový 15 Milan PAĽAGA 

Strelecký 17 Mgr. Ľuboslav GALÁD 

ŠAKHAL 20 Mgr. Zuzana KRESÁNEKOVÁ 

Šikuľko 12 Mgr. Zuzana KONČOŠOVÁ 

Vlastiveda CLIL 15 Mgr. Lucia ORLAIOVÁ 

Z každého rožku trošku 8 Mgr. Monika GÁBOROVÁ 

Zdravko 15 Mgr. Mária FAJČÍKOVÁ 

§ 2. ods. 5c 

Spolupráca školy s rodičmi 

Na škole pracovala Rada rodičov, ktorá bola zastúpená po jednom rodičovi z bežných tried. Jej členovia sa 

počas roka stretli jeden krát (raz v prvom polroku, kvôli výluke sa v druhom polroku nestretli). Na prvom 

plenárnom RZ si rodičia odsúhlasili jednorazový rodičovský príspevok vo výške 10 EUR do rodičovského 

fondu, ktorý je od školského roku 2017/2018 spravovaný spoločne s fondom OZ AMOS. Toto OZ aktívne 

pracuje hlavne v podpore školy zo sumy 2% dane, ktoré okrem zamestnancov venujú škole pravidelne aj 

rodičia. Mnohí rodičia pomáhajú škole na akciách organizovaných školou (akadémie, Zbierka šatstva, 

oblečenia, ples, MDD, školské súťaže a pod.) a zapájajú sa aj do organizačných tímov súťaží. Spolupráca s 

rodičmi po tejto stránke je na výbornej úrovni.  

Čo sa týka rodičov detí zo sociálne slabých rodín, ktoré často doslovne trpia chudobou, ich komunikácia s 

triednymi učiteľmi je ťažká. Počas mimoriadnej situácie (dištančného vzdelávania) rodičia so školou a 

triednymi alebo ostatnými učiteľmi spolupracovali len ojedinele. Ich životné podmienky, spôsob života, 

prostredie, v ktorom žijú im neumožnilo poskytnúť deťom také podmienky, aby sa mohli nerušene 

vzdelávať. Toto sa prejavilo najmä v triedach 1.B, 2.B a 3.B, kde žiaci potrebujú získať základné vedomosti 

s jednotlivých predmetov. Ich neúčasť na vyučovaní a následné neučenie sa doma mali za následok, že 

predpísané štandardy nemohli zvládnuť. Časovo sa učivá v týchto triedach tak posunuli, že ich nebolo 

možné vo veľmi veľkej miere v rámci školského roka prebrať. Preto žiaci týchto troch tried opakujú ročník. 

Rodičia boli o tomto oboznámení a súhlasili s týmto riešením. škole nezostáva nič iné, len s takýmito 

rodičmi neustále citlivo pracovať a doslova vychovávať aj ich.  

Škola pri výučbe alebo výučbovo-výchovných aktivitách spolupracuje najmä s okolitými obcami. Sú to obce 

patriace do Novohradského podzámčia, z ktorých do školy dennodenne dochádzajú žiaci. RŠ sa pravidelne 

zúčastňuje na obecných zastupiteľstvách, kde jednak informuje poslancov o aktuálnom dianí v škole a 

takisto si vypočuje námety a názory poslancov OZ. Takto je zabezpečená hladká spolupráca s obcou Halič. 

Aj v školskom roku 2019/2020 na škole mala svoje elokované pracovisko Súkromná základná umelecká 

škola, ktorá tu vyučovala hudobný, výtvarný, tanečný a hudobnodramatický odbor. Pôsobenie tejto inštitúcie 

je pre deti našej školy veľkým prínosom, pretože nemusia chodiť za umeleckým vzdelaním do okresného 

mesta. Takisto škola aktívne spolupracuje s miestnym odborom Matice slovenskej, s ktorou každoročne 

spoločne organizuje vlastnú prednesovú súťaž Haličský štoplík.  

§ 2. ods. 5d 

Iné podstatné skutočnosti 

Ani školskom roku 2020/2021 neprebiehalo vyučovanie štandardnou - prezenčnou formou po celý čas. Na 

škole prebiehalo vyučovanie dištančnou formou nasledovne: 

1. stupeň 
 

2. stupeň 

Trieda 
Dištančná výučba 

 
Trieda 

Dištančná výučba 

Od Do 
 

Od Do 

1.A 
11.1.2021 12.2.2021 

 

5.A 26.10.2020 7.5.2021 

3.5.2021 14.5.2021 

 

5.B+6.B 26.10.2020 7.5.2021 



1.B 

11.1.2021 12.2.2021 

 

6.A 26.10.2020 7.5.2021 

1.3.2021 31.3.2021 

 

7.A 26.10.2020 7.5.2021 

3.5.2021 14.5.2021 

 

8.A 26.10.2020 16.4.2021 

2.A 

11.1.2021 12.2.2021 

 

8.B 26.10.2020 16.4.2021 

8.3.2021 19.3.2021 

 

9.A 26.10.2020 16.4.2021 

3.5.2021 14.5.2021 

 

Šp. Tr. 5+6+7 26.10.2020 12.2.2021 

2.B 

11.1.2021 12.2.2021 

 

Šp. Tr. 9.A 26.10.2020 12.2.2021 

1.3.2021 19.3.2021 

    3.5.2021 14.5.2021 

    
3.A 

11.1.2021 12.2.2021 

    3.5.2021 14.5.2021 

    

3.B 

11.1.2021 12.2.2021 

    1.3.2021 19.3.2021 

    3.5.2021 7.5.2021 

    
4.A 

11.1.2021 12.2.2021 

    3.5.2021 14.5.2021 

    
4.B 

11.1.2021 12.2.2021 

    1.3.2021 19.3.2021 

    

Riaditeľ školy počas dištančného vyučovania nariadil nasledovné: 

1) tých zamestnancov, ktorí budú vyučovať dištančne z domu poveril prácou z domu, 

2) dištančné vyučovanie bude až do odvolania pokračovať niektorým zo spôsobov: emailovou 

komunikáciou, komunikáciou cez sociálne siete, online vyučovaním, EDU page komunikáciou, 

3) učitelia môžu využívať na dištančnú výučbu priestory tried a učební školy, 

4) učitelia, ktorých žiaci nemajú ani jednu z možností vyučovania spomínanú v bode 2) môžu praktizovať v 

rámci možností a ochrany vlastného zdravia aj osobné stretnutia so žiakmi hlavne z obcí, kde žijú žiaci so 

sociálne slabších rodín. V škole pripravia žiakom materiály (pracovné listy, cvičenia a pod.) a najlepšie raz 

týždenne ich doručia žiakom. Tí im odovzdajú vypracované zadania z predchádzajúceho týždňa, ktoré 

následne učitelia ohodnotia. 

Hygienické opatrenia: 

1) deti budú do budovy vchádzať len hlavným vchodom (takisto aj vychádzať), kde ráno pri príchode im 

bude odmeraná teplota bezdotykovým teplomerom a urobená dezinfekcia rúk. Pokiaľ nevojdú do triedy (sú 

v tzv. spoločných priestoroch), musia mať rúško!!! Nebudú sa prezúvať len si poriadne utrú topánky! 

Skrinky zostávajú zamknuté, nič si do nich nebudú dávať. Prvý deň triedni učitelia zabezpečia, aby si veci, 

ktoré ešte majú v skrinkách a tiež v triedach (úbory, uteráky a podobne), pobrali domov, 

2) rodič, ktorý dovedie svoje dieťa do školy, do budovy nevstupuje, 

3) deti môžu byť v triedach bez rúšok, 

4) deti si budú utierať ruky jednorazovými papierovými utierkami, ktoré budú mať v triede a tiež na 

toaletách. 

5) ak deti opustia budovu a budú sa do nej znova vracať, opäť si musia urobiť dezinfekciu rúk, 

6) bufet bude zatvorený, 



Vyučovanie: 

1) rozvrh na dištančné vzdelávanie skombinovaný s rozvrhom na prezenčné vyučovanie sa bude meniť 

podľa potreby. Riaditeľ vždy o novom rozvrhu bude informovať triednych učiteľov, žiakov a rodičov.  

2) tí žiaci, ktorí do školy chodiť počas prezenčnej výučby nebudú, dostanú od príslušných učiteľov materiály 

elektronicky (Edupage, fb, mailom a pod.) 

ŠKD: 

1) ranný ŠKD nebude! Poobedňajší áno, ale obmedzený do 15:00, 

2) budú k dispozícii 3 oddelenia) 

Obedy: 

1) triedny učiteľ alebo učiteľ, ktorý s triedou v daný deň končí, odvedie deti do jedálne (po umytí rúk v 

triede) a aj ich oddozoruje. Cezpoľní po najedení sa čakajú dole vo vestibule, pokiaľ si ich neprevezme 

asistentka, ktorá ich odvedie na zastávku. Ostatní idú buď do ŠKD alebo domov. Ak príde po nich rodič, 

čaká dieťa vonku!!! 

na pedagogickej rade dňa 14.12. 2020 bolo schválené záverečné hodnotenie v školskom roku 2020/2021  nasledovne: 

1. stupeň - ŠkVP A variant: 1. ročník  slovné hodnotenie (komplexné) 

    2. - 4. ročník klasifikácia (hodnotenie známkou) 

2. stupeň - ŠkVP A variant: celý  klasifikácia (hodnotenie známkou) 

1. stupeň - ŠkVP B variant: celý   slovné hodnotenie (komplexné) 

2. stupeň - ŠkVP B variant: celý  klasifikácia (hodnotenie známkou) 

2. stupeň - ŠkVP Šr.Tr.:  celý  klasifikácia (hodnotenie známkou) 

 

Predmety: ETV, NBV, TŠV, HUV, VYV budú hodnotené absolvoval/neabsolvoval. 

 Kritériá záverečného hodnotenia žiakov ZŠ s MŠ Hany Ponickej platné od 20.4.2020 do 30.6.2020 sa 

predlžujú aj na celý školský rok 2020/2021.  

1. stupeň ZŠ – predmety, ktoré budú hodnotené na vysvedčení známkou 

Predmety: MATEMATIKA, SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, PRÍRODOVEDA, 

VLASTIVEDA, PRVOUKA  

výborný (1) 

 Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a vie ich pohotovo využívať, 

 Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje, 

 Žiak minimálne na 90 % v čase určenom učiteľom samostatne a s minimom nepodstatných chýb 

vypracúva všetky úlohy a cvičenia z učebnice a prac. zošita, 

 Žiak si bezchybne s minimom nepodstatných chýb samostatne spracúva všetky poznámky do zošita 

zadané učiteľom, 

 Žiak samostatne spracuje zadané praktické úlohy a projekty (PVO, PDA, VLA) a ak je na to 

technicky vybavený, v určenom termíne zašle učiteľovi fotodokumentáciu alebo prezentáciu, 

 Ak žiak nie je dostatočne  technicky vybavený, vypracuje  všetky úlohy doručené  učiteľom  na 90% 

a do obdobia, kedy začala mimoriadna situácia , dosahoval v škole pri riadnej klasifikácii priebežné 

hodnotenie výborný, 

 Výsledky jeho činností sú kvalitné až originálne 



chválitebný (2) 

 Žiak ovláda poznatky, pojmy a zákonitosti podľa učebných osnov a  vie ich pohotovo využívať, 

 Má osvojené kľúčové kompetencie, ktoré tvorivo aplikuje, 

 Žiak minimálne na 75 % v čase určenom učiteľom samostatne a s minimom malých chýb, ktoré si po 

upozornení dokáže samostatne opraviť, vypracúva všetky úlohy a cvičenia z učebnice a prac. zošita, 

 Žiak si bezchybne s minimom malých chýb samostatne spracúva všetky poznámky do zošita zadané 

učiteľom, 

 Žiak samostatne spracuje zadané praktické úlohy , projekty a prezentácie (PVO, PDA, VLA) a ak je 

na to technicky vybavený, v určenom termíne zašle učiteľovi fotodokumentáciu alebo prezentáciu, 

 Ak žiak nie je dostatočne  technicky vybavený, vypracuje všetky úlohy doručené  učiteľom  na 75% 

a do obdobia, kedy začala mimoriadna situácia, dosahoval v škole pri riadnej klasifikácii priebežné 

hodnotenie chválitebný, 

 Výsledky jeho činností sú kvalitné, bez väčších nedostatkov. 

dobrý (3) 

 Žiak má v celistvosti a úplnosti osvojenie poznatkov, pojmov a zákonitostí podľa učebných osnov a 

pri ich využívaní má nepodstatné medzery, 

 Žiak minimálne na 50 % v čase určenom učiteľom samostatne ale s chybami, ktoré si podľa návodu 

od učiteľa dokáže vo väčšine prípadov opraviť, vypracúva  úlohy a cvičenia z učebnice a prac. 

zošita, 

 Žiak si s chybami v určenom čase  samostatne spracúva všetky poznámky do zošita zadané učiteľom, 

 Žiak samostatne spracuje v nadpolovičnej väčšine zadané praktické úlohy, projekty a prezentácie 

(PVO, PDA, VLA)  a ak je na to technicky vybavený, v určenom termíne zašle učiteľovi 

fotodokumentáciu alebo prezentáciu, 

 Ak žiak nie je dostatočne  technicky vybavený, vypracuje všetky úlohy doručené  učiteľom  na 50% 

a do obdobia, kedy začala mimoriadna situácia, dosahoval v škole pri riadnej klasifikácii priebežné 

hodnotenie dobrý, 

 Výsledky jeho činností sú menej kvalitné. 

dostatočný (4)  
          

 Žiak má závažné medzery v celistvosti a úplnosti osvojenia poznatkov a zákonitostí podľa učebných 

osnov ako aj  v  ich využívaní, 

 Je nesamostatný pri využívaní poznatkov a hodnotení javov, 

 Žiak minimálne na 30 % v čase určenom učiteľom samostatne ale so závažnými chybami, z ktorých  si 

niekoľko podľa podrobného  návodu od učiteľa dokáže opraviť, vypracúva  úlohy a cvičenia z učebnice 

a prac. zošita, 

 Žiak si s chybami v určenom čase  samostatne spracúva všetky poznámky do zošita zadané učiteľom, 

 Žiak samostatne spracuje aspoň jednu zadanú praktickú úlohu alebo projekt či prezentáciu (PVO, PDA, 

VLA) a ak je na to technicky vybavený, v určenom termíne zašle učiteľovi fotodokumentáciu alebo 

prezentáciu, 

 Ak žiak nie je dostatočne  technicky vybavený, vypracuje všetky úlohy doručené  učiteľom  na 30% a do 

obdobia, kedy začala mimoriadna situácia, dosahoval v škole pri riadnej klasifikácii priebežné 

hodnotenie dostatočný 

nedostatočný (5) 

 Žiak si neosvojil vedomosti a zákonitosti požadované učebnými osnovami, má v nich závažné  medzery, 

preto ich nedokáže využívať, 

 Vážne nedostatky nedokáže opraviť ani s pomocou učiteľa, 

 Žiak  nespolupracuje s učiteľom, 



 Žiak si do času určeného učiteľom nevypracoval  ani jednu zo zadaných úloh z učebnice či pracovného 

zošita, 

 Žiak si do času určeného učiteľom nespracoval žiadne poznámky do zošita, 

 Žiak do času určeného učiteľom nevypracoval žiadnu zo zadaných praktických úloh ani žiadny zo 

zadaných projektov či prezentácií (PVO, PDA, VLA) 

Predmet: ANGLICKÝ JAZYK  

výborný (1)  

Žiak: 

 ovláda 90% vzdelávacieho obsahu, 

 k splneniu úloh pristupuje aktívne, tvorivo, úlohy odovzdáva načas, 

 pracovné listy, cvičenia z knihy a pracovného zošita, projekty vypracováva len s malými 

nepodstatnými chybami, 

 výsledky jeho písomného prejavu sú správne a kvalitné, 

 prekladá len s malými nedostatkami, 

 používa vždy primeranú slovnú zásobu, 

 písomný prejav nemá nedostatky, 

 výsledky jeho činnosti sú  kvalitné, bez nedostatkov 

chválitebný (2) 

Žiak: 

 ovláda 75% vzdelávacieho obsahu, 

 k splneniu úloh pristupuje aktívne, úlohy odovzdáva načas, 

 pracovné listy, cvičenia z knihy a pracovného zošita, projekty vypracováva s pracovné listy, malým 

počtom chýb, 

 výsledky jeho písomného prejavu sú správne, 

 prekladá len s malými nedostatkami, 

 používa primeranú slovnú zásobu, 

 písomný prejav má malé nedostatky, 

 výsledky jeho činnosti sú kvalitné s malými nedostatkami 

dobrý (3) 

Žiak: 

 ovláda 50% vzdelávacieho obsahu, 

 úlohy odovzdáva načas a vypracováva viac ako polovicu cvičení s chybami, 

 vypracováva nadpolovičnú väčšinu pracovných listov, cvičení z knihy a pracovného zošita, projekty 

s chybami, 

 výsledky jeho písomného prejavu sú väčšinou správne, 

 prekladá s nedostatkami, ale jeho prekladom sa dá porozumieť, 

 používa zväčša téme primeranú slovnú zásobu, 

 písomný prejav má nedostatky, ale dá sa mu porozumieť, 

 výsledky jeho činnosti sú s nedostatkami 

dostatočný (4) 

Žiak: 



 ovláda 30% vzdelávacieho obsahu, 

 úlohy odovzdáva načas a vypracováva menej ako polovicu cvičení s chybami, 

 vypracováva menej ako polovicu pracovných listov, cvičení z knihy a pracovného zošita, projekty 

s chybami, 

 výsledky písomného prejavu má s chybami, ale zrozumiteľné, 

 žiak napíše zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, 

 má obmedzenú slovnú zásobu, používa často nesprávne jazykové prostriedky, 

 slovná zásoba je jednoduchá, ale stále primeraná zadanej téme, časté gramatické chyby čiastočne 

ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu   

nedostatočný (5) 

Žiak: 

 ovláda menej ako 30%  vzdelávacieho obsahu, 

 používa  nevhodnú slovnú zásobu, 

 neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba bráni porozumeniu, 

 množstvo gramatických chýb v písomnom prejave znemožňuje porozumenie, 

 prekladá len s pomocou slovníka 

  

1. stupeň ZŠ – predmety, ktoré nebudú hodnotené na vysvedčení známkou 

 

Predmety: INFORMATIKA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE , TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA, 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ 

VÝCHOVA 

absolvoval  

 žiak splnil úlohy zadané učiteľom na minimálne 50% v daných termínoch najneskôr však do 

30.6.2020 

 neabsolvoval  

 žiak nesplnil žiadne úlohy zadané učiteľom, 

 do obdobia, kedy začala mimoriadna situácia, dosahoval v škole pri riadnej klasifikácii 

priebežné hodnotenie nedostatočný a na hodinách nepracoval. 

2. stupeň ZŠ – prírodovedné predmety 

Predmety: MATEMATIKA, FYZIKA, CHÉMIA, GEOGRAFIA, BIOLÓGIA  

 výborný (1)  

 žiak si bezchybne alebo s minimom nepodstatných chýb, do času určeného učiteľom (najneskôr však 

do 30.6.2020), samostatne spracováva všetky poznámky do zošita zadávané učiteľom,  

 minimálne na 90% v čase určenom učiteľom samostatne alebo s minimom nepodstatných chýb 

vypracováva všetky cvičenia a úlohy z učebnice a pracovného zošita,  

 ak je na to doma technicky vybavený, vypracuje všetky online testy  a absolvuje všetky online lekcie 

pridelené učiteľom, 

 žiak samostatne spracuje zadané projekty a ak je na to vybavený, zašle učiteľovi fotodokumentáciu 

alebo prezentáciu (geografia, biológia) 



  

chválitebný (2)  

 žiak si s minimom malých chýb, do času určeného učiteľom (najneskôr však do 30.6.2020), 

samostatne spracováva všetky poznámky do zošita zadávané učiteľom,  

 minimálne na 75% v čase určenom učiteľom samostatne alebo s minimom malých chýb (ktoré si vie 

sám po upozornení učiteľa opraviť), vypracováva všetky cvičenia a úlohy z učebnice a pracovného 

zošita,  

 ak je na to doma technicky vybavený, vypracuje všetky online testy  a absolvuje všetky online lekcie 

pridelené učiteľom, 

 žiak samostatne spracuje zadané projekty a prezentácie s malým počtom chýb v určenom čase, v 

určenom termíne zašle učiteľovi fotodokumentáciu alebo prezentáciu (geografia, biológia) 

dobrý (3)  

 žiak si s chybami, do času určeného učiteľom (najneskôr však do 30.6.2020), samostatne spracováva 

všetky poznámky do zošita zadávané učiteľom,  

 minimálne na 50% v čase určenom učiteľom samostatne ale s chybami (ktoré si vie na základe 

návodov učiteľa zväčša opraviť), vypracováva čo najviac cvičení a úloh z učebnice a pracovného 

zošita,  

 ak je na to doma technicky vybavený, vypracuje nadpolovičnú časť online testov  a absolvuje 

nadpolovičný počet online lekcií pridelených učiteľom, 

 dostatočný (4)  

 žiak si s chybami, do času určeného učiteľom, spracováva všetky poznámky do zošita zadávané 

učiteľom, 

 minimálne na 30%. v čase určenom učiteľom, ale aj so závažnými chybami (z ktorých si vie na 

základe podrobných návodov učiteľa aspoň niekoľko opraviť), vypracováva cvičenia a úlohy z 

učebnice a pracovného zošita,  

 ak je na to doma technicky vybavený, vypracuje aspoň jeden online test a absolvuje aspoň jednu 

online lekciu pridelenú učiteľom 

nedostatočný (5)  

 žiak si,  do času určeného učiteľom (najneskôr však do 30.6.2020), nespracoval žiadne poznámky do 

zošita zadané počas tohto obdobia,  

 nevypracoval v tomto období žiadne cvičenia a úlohy z učebnice a pracovného zošita, neabsolvoval 

ani jednu online aktivitu, 

 do obdobia, kedy začala mimoriadna situácia, dosahoval v škole pri riadnej klasifikácii 

priebežné hodnotenie nedostatočný 

Predmety: INFORMATIKA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, TECHNIKA 

absolvoval 

 žiak splnil úlohy zadané učiteľom na minimálne 50% v daných termínoch, najneskôr však do 

30.6.2020 

neabsolvoval 

 žiak nesplnil žiadne úlohy zadané učiteľom 



 do obdobia, kedy začala mimoriadna situácia, dosahoval v škole pri riadnej klasifikácii 

priebežné hodnotenie nedostatočný 

2. stupeň ZŠ – humanitné predmety 
 

Predmety: DEJEPIS, OBČIANSKA NÁUKA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA, TELESNÁ A ŠPORTOVÁ 

VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA  

Predmet: DEJEPIS 

výborný (1) 

 žiak minimálne na 90 % v čase určenom učiteľom samostatne a s minimom nepodstatných chýb 

vypracúva všetky úlohy a cvičenia z učebnice a prac. listu,   

 žiak si bezchybne s minimom nepodstatných chýb samostatne spracúva všetky poznámky do zošita 

zadané učiteľom,  

 žiak samostatne spracuje zadané praktické úlohy a projekty a ak je na to technicky vybavený, v 

určenom termíne zašle učiteľovi fotodokumentáciu alebo prezentáciu, 

 žiak správne a v určenom čase vypracúva domáce úlohy a testy v Edupage ak je na to technicky 

vybavený,  

 ak žiak nie je technicky vybavený a nemôže zadané úlohy vypracúvať a odosielať online môže po 

dohode rodiča s učiteľom úlohy odovzdávať aj poštou alebo posielať po inom učiteľovi, ktorý 

navštívi rodinu alebo obec. 

 

chválitebný (2)  
 

 žiak minimálne na 75 % v čase určenom učiteľom samostatne a s minimom malých chýb, ktoré si po 

upozornení dokáže samostatne opraviť, vypracúva všetky úlohy a cvičenia z učebnice a prac. listu,   

 žiak si bezchybne s minimom malých chýb samostatne spracúva všetky poznámky do zošita zadané 

učiteľom,  

 žiak samostatne spracuje zadané praktické úlohy , projekty a prezentácie a ak je na to technicky 

vybavený, v určenom termíne zašle učiteľovi fotodokumentáciu alebo prezentáciu,  

 žiak minimálne na 75% v určenom čase vypracúva domáce úlohy a testy v Edupage ak je na to 

technicky vybavený,  

 ak žiak nie je technicky vybavený a nemôže zadané úlohy vypracúvať a odosielať online môže po 

dohode rodiča s učiteľom úlohy odovzdávať aj poštou alebo posielať po inom učiteľovi, ktorý 

navštívi rodinu alebo obec.   

 dobrý (3)  

 žiak minimálne na 50 % v čase určenom učiteľom samostatne ale s chybami, ktoré si podľa návodu 

od učiteľa dokáže vo väčšine prípadov opraviť, vypracúva úlohy a cvičenia z učebnice a prac. listu, 

 žiak si s chybami v určenom čase samostatne spracúva všetky poznámky do zošita zadané učiteľom, 

 žiak samostatne spracuje v nadpolovičnej väčšine zadané praktické úlohy , projekty a prezentácie a 

ak je na to technicky vybavený, v určenom termíne zašle učiteľovi fotodokumentáciu alebo 

prezentáciu, žiak minimálne na 50% v určenom čase vypracúva domáce úlohy a testy v Edupage ak 

je na to technicky vybavený, 

 ak žiak nie je technicky vybavený a nemôže zadané úlohy vypracúvať a odosielať online môže po 

dohode rodiča s učiteľom úlohy odovzdávať aj poštou alebo posielať po inom učiteľovi, ktorý 

navštívi rodinu alebo obec   

 dostatočný (4)  

 



 žiak minimálne na 30 % v čase určenom učiteľom samostatne ale so závažnými chybami, z ktorých 

si niekoľko podľa podrobného návodu od učiteľa dokáže opraviť, vypracúva úlohy a cvičenia z 

učebnice a prac. listu, 

 žiak si s chybami v určenom čase samostatne spracúva všetky poznámky do zošita zadané učiteľom, 

 žiak samostatne spracuje aspoň jednu zadanú praktickú úlohu alebo projekt či prezentáciu a ak je na 

to technicky vybavený, v určenom termíne zašle učiteľovi fotodokumentáciu alebo prezentáciu, 

 žiak minimálne na 30% v určenom čase vypracúva domáce úlohy a testy v Edupage ak je na to 

technicky vybavený, 

 ak žiak nie je technicky vybavený a nemôže zadané úlohy vypracúvať a odosielať online môže po 

dohode rodiča s učiteľom úlohy odovzdávať aj poštou alebo posielať po inom učiteľovi, ktorý 

navštívi rodinu alebo obec   

  

nedostatočný (5)  
 

 žiak si do času určeného učiteľom nevypracoval ani jednu zo zadaných úloh z učebnice či 

pracovného listu, 

 žiak si do času určeného učiteľom nespracoval žiadne poznámky do zošita, 

 žiak do času určeného učiteľom nevypracoval žiadnu zo zadaných praktických úloh ani žiadny zo 

zadaných projektov či prezentácií, 

 do obdobia, kedy začala mimoriadna situácia, dosahoval v škole pri riadnej klasifikácii priebežné 

hodnotenie nedostatočný 

Predmet: TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

absolvoval 

 žiak splnil zadané pohybové  úlohy a zaslal videá  alebo fotky o splnení pohybovej úlohy zadané 

učiteľom na minimálne 50% v daných termínoch najneskôr však do 30.6.2020 

 neabsolvoval 

 žiak nesplnil žiadne úlohy zadané učiteľom, 

 do obdobia, kedy začala mimoriadna situácia, dosahoval v škole pri riadnej klasifikácii 

priebežné hodnotenie nedostatočný a na hodinách nepracoval. 
 

Predmety: OBČIANSKA NÁUKA, VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, 

NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA  

 absolvoval 

 žiak splnil úlohy zadané učiteľom na minimálne 50% v daných termínoch najneskôr však do 

30.6.2020 

 neabsolvoval 

 žiak nesplnil žiadne úlohy zadané učiteľom, 

 do obdobia, kedy začala mimoriadna situácia, dosahoval v škole pri riadnej klasifikácii 

priebežné hodnotenie nedostatočný a na hodinách nepracoval. 

 Predmety: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA, ANGLICKÝ JAZYK, NEMECKÝ JAZYK 

 výborný (1)  



Žiak: 

 ovláda 90% vzdelávacieho obsahu, 

 k splneniu úloh pristupuje aktívne, tvorivo, úlohy odovzdáva načas, 

 pracovné listy, cvičenia z knihy a pracovného zošita, projekty vypracováva len s malými 

nepodstatnými chybami, 

 výsledky jeho písomného prejavu sú správne a kvalitné, 

 prekladá len s malými nedostatkami, 

 používa vždy primeranú slovnú zásobu, 

 písomný prejav nemá nedostatky, 

 výsledky jeho činnosti sú  kvalitné, bez nedostatkov  

chválitebný (2) 

Žiak: 

 ovláda 75% vzdelávacieho obsahu, 

 k splneniu úloh pristupuje aktívne, úlohy odovzdáva načas, 

 pracovné listy, cvičenia z knihy a pracovného zošita, projekty vypracováva s malým počtom chýb, 

 výsledky jeho písomného prejavu sú správne, 

 prekladá len s malými nedostatkami, 

 používa primeranú slovnú zásobu, 

 písomný prejav má malé nedostatky, 

 výsledky jeho činnosti sú kvalitné s malými nedostatkami 

dobrý (3) 

Žiak: 

 ovláda 50% vzdelávacieho obsahu, 

 úlohy odovzdáva načas a vypracováva viac ako polovicu cvičení s chybami, 

 vypracováva s chybami nadpolovičnú väčšinu pracovných listov, cvičení z knihy a pracovného 

zošita, projektov, 

 výsledky jeho písomného prejavu sú väčšinou správne, 

 prekladá s nedostatkami, ale jeho prekladom sa dá porozumieť, 

 používa zväčša téme primeranú slovnú zásobu, 

 písomný prejav má nedostatky, ale dá sa mu porozumieť, 

 výsledky jeho činnosti sú s nedostatkami 

 dostatočný (4) 

 Žiak: 

 ovláda 30% vzdelávacieho obsahu, 

 úlohy odovzdáva načas a vypracováva menej ako polovicu cvičení s chybami, 

 vypracováva menej ako polovicu pracovných listov, cvičení z knihy a pracovného zošita, projekty 

s chybami, 

 výsledky písomného prejavu má s chybami, ale zrozumiteľné, 

 žiak napíše zadanú úlohu len s pomocou učiteľa, 

 má obmedzenú slovnú zásobu, používa často nesprávne jazykové prostriedky, 

 slovná zásoba je jednoduchá, ale stále primeraná zadanej téme  - časté gramatické chyby čiastočne 

ovplyvňujú zrozumiteľnosť prejavu 

  



nedostatočný (5) 

Žiak: 

 ovláda menej ako 30%  vzdelávacieho obsahu, 

 úlohy neodovzdáva načas, 

 nevypracováva si projekty, pracovné listy, cvičenia z učebnice alebo len 

niekedy, 

 používa  nevhodnú slovnú zásobu, 

 neadekvátna a chýbajúca slovná zásoba bráni porozumeniu textu, 

 množstvo gramatických chýb v písomnom prejave znemožňuje porozumenie textu, 

 prekladá len s pomocou slovníka, 

 aj napriek pomoci učiteľa žiak nie je ochotný rešpektovať jeho pokyny a usmernenia 

Špeciálne triedy – predmety, ktoré budú na konci školského roka klasifikované 

Predmety: SLOVENSKÝ JAZYK A LITERARÚRA, MATEMATIKA, DEJEPIS, VLASTIVEDA, 

FYZIKA, CHÉMIA, GEOGRAFIA, BIOLÓGIA  

 výborný (1) 

 Žiak si splnil povinnosť zadaných úloh učiteľom minimálne na 80%, odovzdal s malými chybami 

vypracované pracovné listy, vypracoval si poznámky zadané učiteľom, samostatne pracoval 

s učebnicou. 

chválitebný (2) 

 Žiak si splnil povinnosť zadaných úloh učiteľom minimálne na 60%, odovzdal s chybami 

vypracované pracovné  listy, vypracoval si poznámky zadané učiteľom, pracoval s učebnicou. 

dobrý (3) 

 Žiak si splnil povinnosť zadaných úloh učiteľom minimálne na 40%, odovzdal s väčšími chybami 

vypracované pracovné listy alebo väčšinu listov, ktoré zvládol, vypracoval si poznámky zadané 

učiteľom v rámci svojich schopností, pracoval s učebnicou. 

dostatočný (4) 

 Žiak si splnil povinnosť zadaných úloh učiteľom minimálne na 20%, odovzdal s mnohými chybami 

vypracované pracovné listy alebo časť listov, ktoré zvládol sám vypracovať, vypracoval si aspoň 

časť poznámok zadaných učiteľom v rámci svojich schopností, pracoval s učebnicou. 

nedostatočný (5) 

 Žiak si nevypracoval žiadne pracovné listy, nenapísal žiadne poznámky do zošita, nevypracoval 

žiadne cvičenia z učebnice do 30.06.2020. Do obdobia, kedy začala mimoriadna situácia dosahoval 

v škole pri riadnej klasifikácii priebežné hodnotenie nedostatočný a na hodinách nepracoval. 

Špeciálne triedy – predmety, ktoré nebudú na konci školského roka klasifikované 

Predmety: INFORMATIKA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, OBČIANSKA NÁUKA , VÝTVARNÁ 

VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, 

TELESNÁ A ŠPORTOVÁ VÝCHOVA 

 



Absolvoval  

 Žiak splnil úlohy zadané učiteľom minimálne na 40%. 

Neabsolvoval  

 Žiak nesplnil žiadne úlohy zadané učiteľom do 30.06.2020. Do obdobia, kedy začala mimoriadna 

situácia dosahoval v škole pri riadnej klasifikácii priebežné hodnotenie nedostatočný a na hodinách 

nepracoval. 

 

Záver 

Vypracoval: Mgr. Radoslav Čičmanec 

V HALIČI, 15. októbra 2021 

 

 

 


