
Základná škola s materskou školou, Soblahov 404 

 

 

Občas máte chuť ísť tam, kde vás každý pozná po mene a všetci sú radi, že 
ste prišli. 

"Škola nesmie byť miestom sĺz, bludiskom a drinou, ale hrou, hostinou a 
rajom." 

J.A.Komenský 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za rok 2020/2021. 

 

 



Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2020/2021 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a, 1 b 

Základné identifikačné údaje, údaje o zriaďovateľovi 

Názov školy Základná škola s materskou školou, Soblahov 404 
Adresa školy Soblahov 404, Soblahov 913 38 
Telefón +421 x 032 6528719 
E-mail zssoblahov@gmail.com 
WWW stránka https://zssoblahov.edupage.org/ 
Zriaďovateľ Obec Soblahov, Soblahov 366, Soblahov 913 38 
WWW stránka https://www.soblahov.sk/ 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón e-mail 
Riaditeľ Mgr.Natália Škorcová 032/6528755 zssoblahov@gmail.com 
ZRŠ - ZŠ PaedDr. Ingrid Oravcová 032/6528719 zssoblahov@gmail.com 
ZRŠ - MŠ Janka Reháková 0904227716 mssoblahov@pobox.sk 

Rada školy 

Pri základnej škole sú zriadené samosprávne orgány:  Rada školy a Rada rodičov. 

Rada školy má 11 členov a Rada rodičov 9 členov. Ich zloženie je nasledovné: 

  Predseda Členovia 
Rada školy PhDr. Mária Izraelová Miriam  Pojezdálová MŠ  -  ped. zást.  

    Bohuslava Ižaríková ZŠ -  neped. zást. 
    Ing. Juraj Ďuďák Obec Soblahov  
    Monika Červeňanová Obec Soblahov 
    Ing. Juraj Maláň Obec Soblahov 
    Ľubomír Šedivý Obec Soblahov 
    Ing. Žaneta Ďurišová ZŠ -  rodič 
    Zuzana Mráziková ZŠ -  rodič 
    Mgr. Ľuboslava Jozeková ZŠ -  ped. zást. 
    Ing. Katarína Čipková MŠ - rodič 
Rada rodičov Silvia HolubekŠalkovská Mgr. Jana Makišová 1. ročník 



 

Poradné orgány školy 

- Pedagogická rada 

- Operatívna rada /kolégium riaditeľa/ 

- Metodické orgány 

metodický orgán oblasť riadenia vedúci orgánu 

Metodické združenie primárne vzdelávanie Mgr. Ľuboslava Jozeková 

Predmetová komisia nižšie stredné vzdelávanie, 
prírodovedných predmetov 

Mgr. Janka Dorotová 

Predmetová komisia nižšie stredné vzdelávanie, 
spoločenskovedných predmetov 

PaedDr. Eva Kobzová 

  

- Pracovné komisie 

komisia predseda komisie členovia komisie 

BOZP Mgr. Janka Dorotová p. L. Nerpas 

Mgr. Monika Balajová  
Čerpanie sociálneho fondu Mgr. Andrej  Paulíny p. A. Ridošková 

p. Eva  Tomášková 

Inventarizačná, likvidačná 
a vyraďovacia komisia 

Mgr. Janka Dorotová Mgr. Patrícia Zajacová 

Paedr. Eva Kobzová 

p. Bohuslava  Ižaríková 

Škodová   Mgr. Patrícia Zajacová Mgr. Andrej Paulíny 

Mgr. Ľuboslava  Jozeková 

Výberová p. Bohuslava  Ižaríková 2 čl. podľa povahy veci 
Protipožiarna PaedDr. Eva  Kobzová Mgr. Andrej  Paulíny 

Mgr. Janka Dorotová 

Komisia pre individuálnu 
integráciu žiakov 

Mgr. Natália Škorcová PaedDr. Ingrid Oravcová, Mgr. 
Janka Dorotová,  CPPPaP,   
triedny učiteľ 

Na kontrolu zákazu 
požívania  alkoholických 
nápojov a psychotropných 
látok 

PaedDr. Ingrid Oravcová, 
/bezp. technik Martin Filip/ 

PaedDr. Miroslava Chrastinová 

Mgr. Patrícia Zajacová 

Stravovacia Mgr. Natália Škorcová 

  
Emília Šedivá 

Jana Reháková 

  Mg. Barbora Opatovská 2. ročník 
    Iveta Šedivá 3. ročník 
    Silvia Holubek Šalkovská 4. ročník 
    Mária Tvrdoňová 5. ročník 
    Božena Buchlovičová 6. ročník 
    Soňa Kalinčíková 7. ročník 
    Slávka Mráziková 8. ročník 
    Monika Mikušová 9. ročník 



§ 2. ods. 1 d 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 188 

Počet tried: 9 

Podrobnejšie informácie: 

 

 

 

§ 2. ods. 1 e 

Zamestnanci 

Pedagogickí  zamestnanci 

Meno 
Kategórie a kar. 
pozície 

Podkategórie / Aprobácia 

Mgr. Natália Škorcová 

Riaditeľka školy 

Školský špec. ped 

uč. pre primárne vzdelávanie 

PaedDr. Ingrid Oravcová 
Zástupkyňa riaditeľky 
pre ZŠ 

uč. pre primárne vzdelávanie 

Mgr. Monika Balajová Učiteľka ZŠ uč. pre primárne vzdelávanie 

Mgr. Janka Dorotová Učiteľka ZŠ uč. pre nižšie stredné vzdelávanie  MAT – BIO 

Ing. Miroslava Chrastinová Učiteľka ZŠ uč. pre nižšie stredné vzdelávanie  SJL – RUJ - GEG 

Mgr. Ľuboslava Jozeková Učiteľka ZŠ uč. pre primárne vzdelávanie 

PaedDr. Eva Kobzová Učiteľka ZŠ uč. pre nižšie stredné vzdelávanie  SLJ – DEJ 

Mgr. Andrej Paulíny Učiteľ ZŠ uč. pre nižšie stredné vzdelávanie TEV – TEH 

Mgr. Danka Nemcová Učiteľka ZŠ uč. pre nižšie stredné vzdelávanie  MAT – FYZ 

Mgr. Gabriela Pytlíková Učiteľka ZŠ uč. pre primárne vzdelávanie, ANJ 

PaedDr. Miriam Piršelová Učiteľka ZŠ uč. pre primárne vzdelávanie, ANJ, 
Mgr. Patrícia Zajacová Učiteľka ZŠ uč. pre primárne vzdelávanie 

Adriana Ridošková Vychovávateľka ŠKD vychovávateľka 

Eva Janovská Vychovávateľka ŠKD vychovávateľka 
Nikol Balnová Vychovávateľka ŠKD vychovávateľka 
Oľga Olasová Asistent učiteľa asistent učiteľa 

Mgr. Peter Valaský Farár NBV 

 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 
počet tried 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
počet žiakov 21 25 13 21 25 22 25 22 14 188 
z toho ŠVVP  1      1 2  2     6 
z toho v ŠKD 20 22 9 17           68 



Nepedagogickí  zamestnanci   

Meno Funkcia 

Bohuslava Ižariková mzdová účtovníčka 

Ladislav Nerpas školník, kurič  
Mária Valachová upratovačka ZŠ 

Milada Krátka upratovačka ZŠ 

Emília Kováčová vedúca ŠJ 

Jana Lorencová pomocná kuchárka 

Emília Šedivá hlavná kuchárka 

Katarína Trunková kuchárka 

Mária VojtěchovskáLucia 
Krsková 

pomocná kuchárka 

 

§ 2. ods. 1 f 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov ZŠ 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 
učiteľov 0 12 12 
vychovávateľov 0 3 3 
asistentov učiteľa 0 1 1 
spolu 0 16 16 

§ 2. ods. 3 b 

Zapísaní žiaci ZŠ  

Počet zapísaných prvákov k 30.6. 2020:  25/9 dievčat 
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020:    22 / 8 dievčat 
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 3/1dievčat 
  
Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021 
 

  nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 
Počet žiakov    3      1  14  18 
 
 § 2. ods. 3 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  Gym 8.roč Gym 5.roč Gym 4.roč SOŠ-4.ročné SOŠ-3.ročné KONZER-5. 

prihlásení 3 1 2 10 2 0 
prijatí 3 1 2 10 2 0 
% úspešnosti 100 100 100 100 100 0 

 



§ 2. ods. 3 e 

Klasifikácia tried 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1. 21 21 0 0 
2. 25 25 0 0 
3. 13 13 0 0 
4. 21 21 0 0 
5. 25 25 0 0 
6. 22 22 0 0 
7. 25 24 1 0 
8. 22 22 0 0 
9. 14 14 0 0 

 

Výsledky externých meraní 

KOMPARO 2020/21 – testovanie žiakov 4. ročníka 

Kód školy: 530911 Základná škola s materskou školou, Soblahov 404, 91338 Soblahov 

Základné údaje MAT SJL PDA VLA Všeo.štud.predpoklady 

Počet žiakov testovaných z 
daného predmetu: 

20 20 20 20 20 

Priemernáúspešnosť žiakov 
našej školy: 

76,9% 65,1% 81,0% 83,5% 63,0% 

Priemernáúspešnosť žiakov 
v SR: 

60,2% 58,9% 71,0% 65,5% 55,1% 

Percento testovaných tried, 
ktoré dosiahli horší výsledok 
a naša trieda: 

94,5% 75,1% 87,9% 98,5% 82,8% 

 

 

 

 

 

 



§ 2. ods. 5 d 

Výber učebných plánov, osnov pre šk. rok 2020/2021 

INOVOVANÝ UČEBNÝ PLÁN  

ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021      

vzdelávacia 
oblasť 

predmet  1. 
roč. 

2. 
roč. 

3. roč. 4. roč. 

INOVOVANÝ   ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ  PROGRAM  - 1. stupeň ZŠ 
       
Jazyk a 
komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 31 9 8 7 7 
prvý cudzí jazyk – anglický 
jazyk 

6   3 3 

       
Matematika 
a práca s 
informáciami 

matematika 16 4 4 4 4 
informatika 2   1 1 

       
Človek a príroda prvouka 3 1 2   

prírodoveda 3   1 2 
       
Človek a 
spoločnosť 

vlastiveda 3   1 2 

       
Človek a hodnoty etická výchova / náboženská 

výchova 
4 1 1 1 1 

       
Človek a svet 
práce 

pracovné vyučovanie 2   1 1 

       
Umenie a kultúra hudobná výchova 4 1 1 1 1 

výtvarná  výchova 6 2 2 1 1 
       
Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 8 2 2 2 2 
       
Spolu povinná 
časť 

 88 20 20 23 25 

       
INOVOVANÝ  ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ PROGRAM     
Jazyk a 
komunikácia 

prvý cudzí jazyk – anglický 
jazyk 

 1 1   

tvorivé písanie    1 1 
       
Matematika 
a práca s 
informáciami 

matematika   1 1  
informatika  1 1   

       
Voliteľné hodiny  8 2 3 2 1 
Počet hodín spolu  96 22 23 25 26 



Školský vzdelávací program – začlenení žiaci 
 individuálne diagnosticko-

vyučovacie hodiny 
 1    

       
       
 

Poznámky k učebnému plánu - 1. stupeň ZŠ 

1. Vyučovacia hodina má v tomto učebnom pláne 45 minút. 

2. Počet vyučovacích hodín: 

 Počet povinných 
hodín 

Počet voliteľných 
hodín 

Počet vyučovacích 
hodín v týždni 

1. ročník 20 2 22 
2. ročník 20 3 23 
3. ročník 23 2 25 
4. ročník 25 1 26 
 

3. Využitie voliteľných hodín: 

- posilnenie povinných predmetov 

 matematika/1 hodina/týždeň/    2. ročník 

matematika/1 hodina/týždeň/    3. ročník 

- zavedenie nového predmetu, vlastné zameranie 

 anglický jazyk /1 hodina/týždeň/    1. ročník 

 informatika /1 hodina/týždeň/    1. ročník 

 anglický jazyk /1 hodiny/týždeň/    2. ročník 

 informatika /1 hodina/týždeň/    2. ročník 

 tvorivé písanie /1 hodina/týždeň/    3. ročník 

tvorivé písanie /1 hodina/týždeň/    4. ročník 

4. Triedy delíme v niektorých predmetoch na skupiny podľa podmienok školy. 
Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 
320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa 
podmienok školy.  
 
5. Na vyučovanie predmetu informatika delíme triedu na skupiny, ktoré sa napĺňaju do 
počtu najviac 17 žiakov. Predmet sa vyučuje v odbornej učebni IKT1., IKT2.. 

6. Na vyučovanie predmetu anglický jazyk delíme triedu na skupiny, ktoré sa napĺňaju 
do počtu najviac 17 žiakov.  



7.  Vyučovací predmet výtvarná výchova v 1. a 2. ročníku vyučujeme podľa rozvrhu v 
dvojhodinových celkoch každý týždeň. 

8. Na vyučovanie predmetu etická výchova spájame žiakov z ročníkov 1. - 4. do jednej 
skupiny. Žiak daný predmet navštevuje bez zmeny počas celého školského roka. Predmet sa 
vyučuje 1 hodina týždenne. 

9. Telesná výchova sa  vyučuje pre chlapcov a dievčatá v jednotlivých ročníkoch  
spoločne. 

10. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným 
znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením 
špecifík podľa bodu 7.1. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.  
 

11. Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho 
programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho 
vedomostí, zručností a postojov so svojim vzdelávacím programom spravidla v priebehu 
jedného roka. 

INOVOVANÝ UČEBNÝ PLÁN  

ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021      

vzdelávacia 
oblasť 

predmet  5. 
roč. 

6. 
roč. 

7. 
roč. 

8. 
roč. 

9. 
roč. 

INOVOVANÝ    ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ  PROGRAM  - 2.stupeň ZŠ 
        
Jazyk a 
komunikácia 

slovenský jazyk a literatúra 24 5 5 4 5 5 
prvý cudzí jazyk – anglický 
jazyk 

15 3 3 3 3 3 

        
Matematika 
a práca s 
informáciami 

matematika 21 4 4 4 4 5 
informatika 4 1 1 1 1  

        
Človek a príroda fyzika 6  2 1 2 1 

chémia 5   2 2 1 
biológia 7 2 1 2 1 1 

        
Človek a 
spoločnosť 

dejepis 6 1 1 1 1 2 
geografia 6 2 1 1 1 1 
občianska náuka 4  1 1 1 1 

        
Človek a 
hodnoty 

etická výchova / 
náboženská výchova 

5 1 1 1 1 1 

        
Človek a svet 
práce 

technika 5 1 1 1 1 1 

        
Umenie a hudobná výchova 4 1 1 1 1  



kultúra výtvarná výchova 5 1 1 1 1 1 
        
Zdravie a pohyb telesná a športová výchova 10 2 2 2 2 2 
        
Spolu povinná 
časť 

 127 24 25 26 27 25 

        
INOVOVANÝ  ŠKOLSKÝ  VZDELÁVACÍ  PROGRAM   
Jazyk a 
komunikácia 

rozvoj komunikačných 
schopností 

 1 1 1 1 1 

prvý cudzí jazyk - anglický 
jazyk 

     1 

slovenský jazyk   1    
ruský jazyk    2 2  

        
Matematika 
a práca s 
informáciami 

matematika  2 2 1   
informatika      1 
rysovanie      2 

        
        
Voliteľné hodiny  19 3 4 4 3 5 
Počet hodín 
spolu 

 146 27 29 30 30 30 

Školský vzdelávací program – začlenení žiaci 
 individuálne diagnosticko-

vyučovacie hodiny 
      

   1 2  1  
Poznámky k učebnému plánu - 2.stupeň ZŠ 

1. Vyučovacia hodina má v tomto učebnom pláne 45 minút. 

2. Počet vyučovacích hodín:  

 Počet povinných 
hodín 

Počet voliteľných 
hodín 

Počet vyučovacích 
hodín v týždni 

5.ročník 24 3 27 
6. ročník 25 4 29 
7. ročník 26 4 30 
8. ročník 27 3 30 
9. ročník 25 5 30 
 

3. Využitie voliteľných hodín: 

- posilnenie povinných predmetov 

 matematika /2 hodiny/týždeň/    5.,6.ročník 

matematika /1 hodina/týždeň/    7.ročník 

anglický jazyk /1 hodina/týždeň/    9.ročník 



 slovenský jazyk /1 hodina/týždeň/    6. ročník 

-zavedenie nového predmetu, vlastné zameranie 

 rozvoj komunikačných schopností /1 hodina/týždeň/ 5.,6.,7.,8.,9. ročník 

 rysovanie /2 hodiny/týždeň/     9. ročník 

 informatika /1 hodina/týždeň/    9. ročník 

ruský jazyk /2hodiny/týždeň/     7.,8. ročník 

4. Triedy delíme v niektorých predmetoch na skupiny podľa podmienok školy. 
Rozdelenie tried na skupiny a zriaďovanie skupín sa uskutočňuje v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 
320/2008 Z. z. o základnej škole v znení vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2011 Z. z. podľa 
podmienok školy.  
5. Predmet informatika sa vyučuje v odbornej učebni IKT1, IKT2. Triedu delíme na 
skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov. Žiaci sa delia na dve skupiny 
v 5.,6.,7.,8. ročníku. 

6. Ako prvý cudzí jazyk sa na škole vyučuje anglický jazyk. Triedu delíme na skupiny, 
ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov. Žiaci  sa delia na dve skupiny v 5.,6.,7., 8. 
ročníku. 

7. Ako druhý cudzí jazyk v 7.,8. ročníku sa na škole vyučuje ruský jazyk. V 7. 
a 8.ročníku sa žiaci  delia na dve skupiny. Triedu delíme na skupiny, ktoré sa napĺňajú do 
počtu najviac 17 žiakov. 

8. V predmete technika sa žiaci 5., 6.,7. a 8. ročníka delia na dve skupiny. Triedu 
delíme na skupiny, ktoré sa napĺňajú do počtu najviac 17 žiakov. V predmete sú zastúpené  
témy tematických celkov Technika a Ekonomika domácnosti. 

9. V predmete slovenský jazyk a literatúra 6. ročník sa na jednej vyučovacej hodine 
žiaci delia na dve skupiny. 

10. Na vyučovanie predmetu etická výchova spájame žiakov z ročníkov do skupín. Prvá 
skupina 5.- 6. ročník. Druhá skupina 7.-9. ročník. Žiak daný predmet navštevuje bez zmeny 
počas celého školského roka.  

11.   V predmete telesná a športová výchova sa žiaci delia na skupinu chlapcov a 
dievčat. Dievčatá spájame z ročníkov 8.,9. a 6.,7. .Chlapcov spájame z ročníkov 8.,9. a 6.,7. 
Skupina nepresahuje počet 25 žiakov.  

12. Podľa tohto rámcového učebného plánu sa vzdelávajú aj žiaci so zdravotným 
znevýhodnením, ktorí sú v triede začlenení v rámci školskej integrácie, a to s uplatnením 
špecifík podľa bodu 7.1. Výchova a vzdelávanie žiakov so zdravotným znevýhodnením.  
 

13.   Pri prestupe žiaka prijímajúca škola zistí, podľa akého školského vzdelávacieho 
programu sa žiak vzdelával na predchádzajúcej škole a zabezpečí zosúladenie jeho 



vedomostí, zručností a postojov so svojim vzdelávacím programom spravidla v priebehu 
jedného roka. 

14. Žiaci 7.,8. ročníka sa vyučujú podľa Učebného plánu variant B. /druhý cudzí 
jazyk/ 

 Žiaci 9. ročníka sa vyučujú podľa Učebného plánu variant A. 

 

Výber učebných plánov, osnov  

1.,2.,3.,4. ročník 

Inovovaný štátny vzdelávací program iŠVP - primárne vzdelávanie - 1. stupeň 
základnej školy  

Inovovaný štátny vzdelávací program vypracoval Štátny pedagogický ústav. 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 
pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre prvý stupeň základnej školy s platnosťou od 1. 9. 
2015. 

Rámcové učebné plány 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 
pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 ako súčasť iŠVP pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 
2015.  

Dodatok č.2 

ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre Primárne vzdelávanie - 1. stupeň 
ZŠ 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 11.5. 2017 
pod číslom 2017-7449/20017:1-10A0 s účinnosťou od 1. septembra 2017. 

Dodatok č.1 

ktorým sa menia Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 
pre základné školy 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 17. augusta 
2018 pod číslom 2018/11398:1-10L0 s účinnosťou od 1. septembra 2018. 

Dodatok č.2 

ktorým sa dopĺňajú   Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným 
znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním  pre základné vzdelávanie 
pre účely školskej integrácie 



Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 17. januára 
2019 pod číslom 2019/6550:2-A1040 s účinnosťou od 1. februára 2019. 

Dodatok č.3 

k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6.2. 2015 pod číslom 2015-
5130/1760:1-10A0 „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom 
slovenským“ 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 4.4. 2019 
pod číslom 2019/4559:1-A1010 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné 
školy s platnosťou od 1.9. 2019 začínajúc 1. až 3. ročníkom.  

Dodatok č.7 

k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6.2. 2015 pod číslom 2015-
5130/1760:1-10A0 a číslom 2015-5129/5980:2-10A0 s platnosťou od 1.9. 2015 
„Opatrenia na odstránenie alebo minimalizovanie dôsledkov mimoriadneho 
prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a na 
zosúladenie znenia štátnych vzdelávacích programov so znením školského 
zákona.“ 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 29.6. 
2020pod číslom 2020/13534:1-A2110 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre 
základné školy s platnosťou od 1.9. 2020. 

Metodické usmernenie č. 1/2020 

V súlade so Štátnym vzdelávacím programom pre primárne vzdelávanie –1. stupeň základnej 
školy schváleným Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 
6. 2. 2015 pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 s platnosťou od 1. 9. 2015 k nasledujúcim 
okruhom jazykovej a slohovej zložky vyučovacieho predmetu slovenský jazyk a literatúra – 
primárne vzdelávanie. 

Metodické usmernenie č. 1/2020 nadobúda platnosť a účinnosť dňa 11. mája 2020. 

 

5.,6.,7., 8., 9. ročník 

Inovovaný štátny vzdelávací program iŠVP- nižšie stredné vzdelávanie - 2. stupeň 
základnej školy  

Inovovaný štátny vzdelávací program vypracoval Štátny pedagogický ústav. 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 
pod číslom 2015-5129/5980:2-10A0 pre druhý stupeň základnej školy s platnosťou od 1. 9. 
2015. 



Rámcové učebné plány 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2. 2015 
pod číslom 2015-5130/1760:1-10A0 ako súčasť iŠVP pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 
2015.  

Dodatok č.2 

ktorým sa mení Štátny vzdelávací program pre Nižšie stredné vzdelávanie - 2. 
stupeň ZŠ 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 11.5. 2017 
pod číslom 2017-7449/20017:1-10A0 s účinnosťou od 1. septembra 2017 v bode č. 2 a č. 3, 
v bode č. 1 s platnosťou v 9. ročníku v školskom roku 2019/2020.  

Dodatok č.1 

ktorým sa menia Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným znevýhodnením 
pre základné školy 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 17. augusta 
2018 pod číslom 2018/11398:1-10L0 s účinnosťou od 1. septembra 2018. 

Dodatok č.2 

ktorým sa dopĺňajú   Vzdelávacie programy pre žiakov so zdravotným 
znevýhodnením a všeobecným intelektovým nadaním  pre základné vzdelávanie 
pre účely školskej integrácie 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 17. januára 
2019 pod číslom 2019/6550:2-A1040 s účinnosťou od 1. februára 2019. 

Dodatok č.3 

k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6.2. 2015 pod číslom 2015-
5130/1760:1-10A0 „Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom 
slovenským“ 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 4.4. 2019 
pod číslom 2019/4559:1-A1010 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre základné 
školy s platnosťou od 1.9. 2019 začínajúc 1. až 3. ročníkom.  

Dodatok č.7 

k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6.2. 2015 pod číslom 2015-
5130/1760:1-10A0 a číslom 2015-5129/5980:2-10A0 s platnosťou od 1.9. 2015 
„Opatrenia na odstránenie alebo minimalizovanie dôsledkov mimoriadneho 
prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 a na 



zosúladenie znenia štátnych vzdelávacích programov so znením školského 
zákona.“ 

Schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskum a športu Slovenskej republiky dňa 29.6. 
2020pod číslom 2020/13534:1-A2110 ako súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre 
základné školy s platnosťou od 1.9. 2020. 

§ 2. ods. 1 g 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád  

2020/2021 

Projekt - Hovorme o jedle 
 

bronzové pásmo 

 
 
Expert geniality show 

kategória EXPERT 8 

titul EXPERT Góly, body, sekundy      Matej Pagáč 

kategória EXPERT 9 

titul EXPERT Mozgolamy  Viktória Vojteková 

titul EXPERT Mozgolamy  Hana Kišová 

titul EXPERT Mozgolamy  Timea Holubková 

Maks - celoslovenská matematická online súťaž 

titul MAKSiFrajerka –Dominika Makišová 

titul MAKSiFrajerka - Hana Kišová 

Maksík - celoslovenská matematická online súťaž 

titul NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK –Michal Litva 

titul NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK –Juliana Maláňová 

titul NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK –Adam Čibenka 

 

  



 

Pytagoriáda – matematická súťaž /okresné kolo 

 

kategória  P3 

úspešný riešiteľ –Michal Frančák, Juliana Maláňová 

kategória  P4 

úspešný riešiteľ –Martin Petrík, Adam Čibenka 

 

kategória  P5 

úspešný riešiteľ –Kristián Fabo 

kategória  P 

úspešný riešiteľ –Simona Balajová, Timotej Holúbek 

 

§ 2. ods. 5 b 

 

Voľnočasové aktivity 

Projekt - Dajme spolu gól 

Projekt - Dajme spolu gól je projekt Slovenského futbalového zväzu, ktorého hlavnou úlohou je 
popularizovať futbal vo všetkých jeho úrovniach u súčasnej populácie ľudí bez ohľadu na vek, 
pohlavie, náboženstvo, zdravotné postihnutie a sociálny status. 
 Futbalový klub AS Trenčín si vybral našu materskú školu. Hlavnou úlohou je popularizovať futbal u 
detí v materských školách. Cieľovou skupinou sú deti vo veku 5 až 6 rokov. Jedná sa o pravidelnú 
športovú aktivitu zameranú na futbal pre chlapcov a dievčatá, ktorá sa koná každý utorok resp. stredu 
v telocvični základnej školy v trvaní 45 minút počas školského roka v mesiacoch október až máj. V 
skupine športuje  17 detí a túto športovú aktivitu vedie tréner AS Trenčín Mgr. Andrej Paulíny, ktorý 
súčasne aj učí v základnej škole a zabezpečuje celú organizáciu a priebeh. Aktivity sú zamerané na 
futbal, ale pôjde v nich aj o pohybový rozvoj dieťaťa, koordináciu či rýchlosť a nebude chýbať ani 
všeobecná gymnastika. 

Projekt - Hovorme o jedle 

Naša škola sa opäť zapojila do súťažno-vzdelávacej aktivity Hovorme o jedle. 

Jej cieľom je vyvolávať a podporovať spoluprácu a aktívnu účasť detí, mládeže a dospelých pri 
budovaní spôsobilosti k vhodnému výberu potravín a vhodného životného štýlu, schopnosti prevziať 
zodpovednosť za svoje zdravie, povedomia o význame potravín pri podpore regionálneho rozvoja, 
zamestnanosti a ochrane životného prostredia. 



Spôsob realizácie aktivity: 

• V rámci každého dňa v týždni „Hovorme o jedle“ boli vyhlásené denné témy so zameraním na 
potraviny a výživu – témy sa týkali konkrétnej potravinovej skupiny (podľa potravinovej 
pyramídy) a základných zručností a vedomostí v oblasti kvality a bezpečnosti potravín 
a zdravej výživy.  

• Úlohou žiakov bolo vymyslieť a zrealizovať rôzne aktivity v rámci školy k stanoveným denným 
témam. Následne zo zrealizovaných aktivít k vybranej dennej téme pripraviť súťažné 
príspevky.  

Európsky deň jazykov 

26.september je už tradične dňom, kedy v našej základnej škole prebiehajú aktivity k Európskemu dňu 
jazykov. Európsky deň jazykov je oslavou jazykovej rôznorodosti členských krajín, ktoré tvoria súčasť 
bohatého kultúrneho dedičstva a tradícií. 

  

OLD SCHOOL BROTHERS - Tanečný program pre školy 

§ 2. ods. 5 c 

Spolupráca školy s verejnosťou a rodičmi 

- propagácia na verejnosti 

  
: škola je zaradená do Zoznamu iMAP Škôl 

�  škola podporuje nové interaktívne techniky, technológie a postupy, ktoré: 
�  zvyšujú záujem žiakov o učenie 

�  zlepšujú zapamätanie nových vedomostí 
�  odbúravajú strach, stres, trému a bifľovanie 

�  pomáhajú rýchlejšie pochopiť učebnú látku 

�  využíva: 
�  iMAPy - myšlienkové mapy tvorené podľa zásad TonyhoBuzana 

�  iMindMap ULTIMATE - program na prácu s myšlienkovými mapami 
�  umožňuje: 
�  učiteľom viesť vyučovanie pomocou programu iMindMapUltimate 

�  žiakom zvládať techniku iMAP pre lepšie učenie sa 

�  používať program i MindMapHome and Student 
  
  
: webová stránka školy 

  
: príspevky do novín - pravidelné príspevky učiteľov a žiakov  
  
: vlastná školská žiacka knižka vydaná firmou ŠEVT 

  
  
- spolupráca s materskými školami 
: vzájomná výmena skúseností, vypracovanie plánu Spolupráce ZŠ s MŠ 
 

- spolupráca so zriaďovateľom 

: príspevky do Soblahovských novín 

: spolupráca pri administratíve a materiálno-technickom zabezpečovaní školy 
: spolupráca počas mimoriadnej situácie 



Poskytovanie služieb verejnosti: 
Služby triedneho učiteľa  
- komunikácia s rodičom a žiakom cez internetový portál Bez kriedy, Komensky 

- internetová žiacka knižka 

- individuálne konzultácie  
- individuálne a spoločné rodičovské združenia  
- triednické hodiny  
  
Služby školského špeciálneho pedagóga  
- konzultácie s rodičmi a žiakmi  
- individuálna práca so začlenenými žiakmi  
- individuálne diagnostické hodiny 

  
Služby výchovného  poradcu  
- poskytuje komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v 
školskom prostredí 
- voľba školy, povolania  
- zisťovanie záujmu a o budúce povolanie - práca s programom Sprievodca svetom povolaní  
- konzultačné hodiny pre rodičov žiakov 9. ročníka: pomoc pri vyhľadávaní strednej školy  
- individuálne konzultácie pre rodičov a žiakov  
  
Služby aspolupráca s CPPPaP 

- diagnostikovanie žiakov 
 

Služby a spolupráca so Súkromným centrom špeciálno-pedagogického poradenstva 

- logopedická starostlivosť 

- čítací skríning 

- školská zrelosť 

- konzultácie s rodičmi  
- diagnostikovanie žiakov 

  
Školský klub detí  
- navštevujú žiaci pred začiatkom vyučovania a  po skončení vyučovania do 17:00 hod. 
 

Školská jedáleň  
- stravovanie žiakov a zamestnancov našej školy  
- stravovanie cudzích stravníkov 

  
Otvorená škola  
- možnosť využitia učebne IKT  
- prenájom telocvične  
- prenájom tried 

§ 2. ods. 1 h 

Projekty 

Národné projekty, do ktorých sme sa zapojili: 

  
�  „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ 

  

-     národný projekt prinesie vybudovanie a vytvorenie funkčného elektronického vzdelávacieho 
systému, jeho súčasťou je aj zriadenie a vybavenie digitálnych tried a prispôsobenie digitálneho 
obsahu  



�  „Nové trendy vzdelávania učiteľov ANJ na ZŠ“ 

-     národnýprojekt je zameraný na zvýšenie kvality vyučovania anglického jazyka s možnosťou 
získania didaktických prostriedkov na výučbu  jazyka pre I. aj II. stupeň 

�  „Zvyšovanie kvality na ZŠ s využitím elektronického testovania“ 

-       cieľom národného projektu je vytvorenie podmienok na postupné zapojenie všetkých základných 
škôl do elektronického testovania  

-     prínos pre školu:moderný spôsob testovania a odborné vyškolenie personálu školy, podpora 
autoevalvácie školy, zvýšenie prestíže školy, bezplatný prístup k rozsiahlej elektronickej databáze 
testov a úloh 

�  „Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ 

-      národný projekt je zameraný na podporu profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie 
a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy, zameranej na rozvoj pracovných zručností  

�  „Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov 
v školskom prostredí“ 

-     prioritným zameraním národného projektu je zvýšenie zamestnateľnosti a efektívna príprava 
žiakov základných škôl so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pre trh práce, prevencia pred 
nezamestnanosťou podporou kariérového poradenstva v zmysle programového vyhlásenia vlády 

�  „Aktivizujúce metódy vo výchove“ 

-            národný projekt je zameraný  na zmenu foriem a metód výchovy s prihliadnutím na vnímanie 
a myslenie súčasných detí a mládeže, bude pritom využívať nové informačné a komunikačné 
technológie 

 

Rozvojové projekty: 

� Podpora čitateľskej gramotnosti – rozvojový projekt „Čítame radi“ 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci so Združením 
vydavateľov a kníhkupcov Slovenskej republiky  vyhlásilo výzvu na podávanie žiadostí o rozvojový 
projekt „Čítame radi“. 

Výzva bola určená všetkým verejným, cirkevným a súkromným základným školám na nákup detských 
a mládežníckych kníh resp. odbornej literatúry pre zamestnancov škôl. Cieľom projektu bolo, aby deti 
čítali rady a mali atraktívnu a veku primeranú literatúru. 

Naša škola sa do daného projektu zapojila v decembri 2020, bola neúspešná. Avšak ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vzhľadom k navýšeniu finančných prostriedkov 
na rozvojový projekt „Čítame radi“ pokračovalo  vo výbere z tých žiadateľov, ktorých projekty neboli 
podporené v decembri 2020 a ktoré boli v dôsledku obmedzených finančných prostriedkov na tento 
projekt. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky vyčlenilo na pokračovanie 
projektu pod názvom „Čítame radi 2“ sumu 400 000 Eur. Žiadosti boli opätovne posudzované 
výberovou komisiou. A tentokrát sme boli úspešní.  

Získali sme 800€ na nákup detských a mládežníckych kníh. 



Škola je zapojená aj do  projektov:   
 

ZELENÁ ŠKOLA– projekt pomáha realizovať environmentálnu výchovu prepojenú s praktickými 
krokmi, tie vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. t.j. pomáhajú 
znížiť celkový vplyv školy na životné prostredie. Rozvíjame osvetovú, vzdelávaciu a výchovnú činnosť 
detí a žiakov, s dôrazom na environmentálnu výchovu a vzdelávanie k rozvoju osobnosti, zameranú 
najmä na vedenie žiakov k uvedomelej spotrebe zdrojov, na zdravé potraviny, čistú vodu, zvýšenie 
povedomia v oblasti separácie odpadov a na vytváranie správnych postojov a správania žiakov k 
životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia. 

  

ŠKOLA PODPORUJÚCA ZDRAVIE  – celkové zameranie školy na zdravý životný štýl, je 
charakteristickou črtou našej práce vo všetkých oblastiach výchovno-vzdelávacích aktivít.  Realizujeme 
prednášky a tvorivé činnosti, zapájame žiakov do pohybových aktivít. 

Sprievodné akcie a projekty:  

DNI ZDRAVEJ VÝŽIVY - tematické týždne na podporu zvýšenia spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, 
zvýšenia konzumácie zeleniny a ovocia. 

Projekt - HOVORME O JEDLE 

DEŇ NARCISOV - charitatívna činnosť, organizovanie verejnej zbierky 

Školské projekty: 
Jarná škola 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  umožnilo organizovať jarné školy v čase jarných 
prázdnin jednotlivých krajov. 
Ministerstvo školstva tým vytvorilo možnosť (nie povinnosť) organizovať jarné školy s cieľom podporiť 
učenie, ktoré si nedostatočne osvojili počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. Jarnú 
školu bolo možné organizovať na tých základných a stredných školách a v tých ročníkoch, ktoré mali 
rozhodnutím ministra školstva umožnenú prezenčnú výučbu.  
Zámerom jarných škôl bolo poskytnúť žiakom základných škôl možnosť nadobudnúť, prípadne 
upevniť si vedomosti, zručnosti, schopnosti a spôsobilosti, ktoré si nedostatočne osvojili počas 
mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách. Súčasne je ich cieľom pomôcť vyrovnať 
rozdiely medzi žiakmi, ktoré vznikli alebo sa prehĺbili v dôsledku nedostatočného zapojenia časti z nich 
do dištančného vzdelávania. Jarné školy vytvárali tiež priestor na realizáciu takých vyučovacích 
predmetov, ktoré sa vzhľadom na ich charakter nedali realizovať dištančnou formou vzdelávania, 
avšak ich zvládnutie je nevyhnutné pre dosahovanie cieľov vzdelávania. 
V neposlednom rade  jarné školy uľahčili  opätovnú adaptáciu na školské prostredie, podporili ich 
socializáciu a sprostredkovali kontakt s rovesníkmi, ktorý u nich dlhšie obdobie absentoval. Na 
rozhodnutí základnej školy bolo, či zorganizuje činnosť tak, aby okrem vzdelávacích aktivít prebiehali 
aj aktivity v školskom klube detí v poobedňajších hodinách, alebo by jarná škola  prebiehala len 
doobeda. 
 
 
 
 
 
JARNÁ  ŠKOLA v ZŠ s MŠ Soblahov 

Termín konania: od 15.2.2021 do 19.2.2021 

Cieľové skupiny a personálne obsadenie: 

1. ročník – 21 žiakov       Mgr. Ľuboslava Jozeková, Eva Janovská 

2. ročník – 22 žiakov        Mgr. Monika Balajová, Adriána Ridošková 

 4. ročník – 15 žiakov        Mgr. Gabriela Pytlíková, Nikola Balnová 



 Harmonogram: 

• 8:00 – 10:30    Výchovno-vzdelávacia činnosť – zameraná na opakovanie 

a prehlbovanie vedomostí v hlavných vzdelávacích oblastiach hravou formou pod vedením triednej 
pani učiteľky 

• 10:30 – 14:00  Školský klub – pod vedením pani vychovávateľky 

Cieľ: 

• podporiť vzdelávacie návyky a komunikačné schopnosti žiakov 
• rozvíjať zručnosti opakovaním a utvrdzovaním učiva s využívaním projektového 

vyučovania, problémových úloh, hier a súťaží 
• využívanie rôznych foriem práce – skupiny, dvojice 

Letný tábor ŠKD 

§ 2. ods. 1 j 

Materiálno-technické podmienky  

- Škola má 9 kmeňových učební. V každej triede máme pripojenie na internet. Zariadené novým 
školský nábytkom: výškovo nastaviteľné dvojmiestne lavice a stoličky, katedry a skrine. V každej je 
nová trojdielna magnetická tabuľa Triptych, prevedenie tabule: biele /na písanie fixkou/ a tmavé /na 
písanie kriedou/ na zdvíhacom hliníkovom stojane. 
Z 9 kmeňových učební  z toho 8 digitálne učebne. V každej je 1 interaktívna tabuľa, 1 učiteľský 
notebook, 1 dataprojektor s krátkou /ultrakrátkou/ projekciou, interaktívny program Flow!Works, 
AktiveInspire, Grafity, program iMindMap 

  
- Štyri odborné učebne IKT: 
IKT I. : počítačová sieť s pripojením na internet, 13 žiackych PC staníc, 1 učiteľský notebook, 1 
dataprojektor, premietacie plátno, učiteľský server, tlačiareň, skener, program iMindMap 

IKT II.: počítačová sieť s pripojením na internet, 17 žiackych PC staníc, 1 učiteľský notebook, 1 
dataprojektor, magnetická tabuľa na písanie fixkou, program iMindMap 

IT: s pripojením na internet, 1 interaktívna tabuľa, 1 učiteľský notebook, 1 dataprojektor s 
ultrakrátkou projekciou, interaktívny program Grafity, vizualizér, program iMindMap, magnetická 
tabuľa na písanie fixkou. 
POLYTECHNICKÁ UČEBŇA  
 

- Učebňa ANJ 
- Telocvičňa - na vyučovanie TSV sa využíva aj trávnaté ihrisko OŠK a asfaltové ihrisko s 2 
basketbalovými košmi. 
- Jedna samostatná miestnosť ŠKD, ktorá je vybavená novým nábytkom pre žiakov a magnetickou 
tabuľou na písanie fixkou. 
- Dva učiteľské kabinety: kabinet výchovného poradcu a kabinet TSV. Samostatné učiteľské kabinety 
sa v budove nenachádzajú, pomôcky sú uskladnené v kmeňových učebniach.  
- Škola má vybudovaný bezbariérový prístup do budovy školy a školskej jedálne. 
- Prerobené kúrenie ŠJ, MŠ, ZŠ nová plynová kotolňa  
 

V školskom roku 2015/2016 bola urobená kompletná výmena elektroinštalácie v budove ZŠ, 
kompletná výmena osvetlenia v budove ZŠ a vymaľované vnútorné priestory školy 

V školskom roku 2016/2017 bolo urobené odvodnenie budovy - telocvičňa. Vybudovaná ekoučebňa, 
čiastočná úprava parku v areáli školy. 
V školskom roku 2017/2018  

- osadenie nových dverí (náraďovňa, telocvičňa, vstup do suterénu/ 
- rekonštrukcia osvetlenie v telocvični 
- rekonštrukcia spŕch v šatniach pri telocvični, osadenie fólií na oknách 



- výmena nových žalúzií (kancelárie, 1.ročník) 
- obnova žiackych toaliet na poschodí ZŠ 
- vybavenie toaliet a kancelárií hygienickým zariadením (toaletné koše, mydlá, utierky) 
- zakúpenie kopírovacieho stroja do zborovne 
- obnova PC v učebni IKT 2. 
- zakúpenie IT technológie 2. a 9. ročník (interaktívna tabuľa, PC, projektor s krátkou 

projekciou)  
V školskom roku 2018/2019  

- obnovenie schodov pri vstupe do ŠJ 
- obnovenie chodníka pri vstupe do telocvične 
- úprava parku pred budovou školy 
- vybudovanie polyfunkčnej učebne 

V školskom roku 2019/2020 
- vymaľovanie interiéru školskej jedálne a kuchyne 
- renovácie parkiet v oddeleniach MŠ 
- výmena drevených parkiet v 3 učebniach ZŠ 
- oplotenie areálu školy a bránový systém 
- obnova chodníka pred budovou školy 

V školskom roku 2020/2021 
- výmena drevených parkiet v 3 učebniach ZŠ 
- osvetlenie areálu medzi ZŠ – MŠ 
- betónovanie ihriska 
- oprava kúrenia v telocvični 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



§ 2. ods. 5 a 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Normatívne 
finančné 
prostriedky 

Rozpočet 
(EUR) 

Skutočná dotácia vyčerpané zostatok 

ZŠ 538 719 538 719 503 094 35 625 
Nenormatívne 
finančné 
prostriedky 

    

asistent učiteľa 12 192 12 192 12 192 0 
odchodné - 
dôchodok 

0 0 0 0 

vzdelávacie 
poukazy 

5 747 5 747 3 807 1 940 

lyžiarsky 2 850 2 850 2 850 0 
učebnice 5 180 5 180 5 180 0 
MŠ - predškoláci 2 431 2 431 2 431 0 
SPOLU 
nenormatívne 

28 400 28 400 24 460 1 940 

     
Zostatok 
normatívne 
z r.2019 

44 080 44 080 44 080 0 

     
SPOLU 
normatívne + 
nenormatívne 

611 199 611 199 575 574 37 656 

 

Dotácia z ÚP 
na mzdy v MŠ 

dotácia vyčerpaná zostatok 

 15 796 15 796 0 
 

Orginálne 
kompetencie 

rozpočet 
( EUR) 

skutočná 
dotácia 

vyčerpané zostatok 

materská škola 94 162 94 162 78 277 15 885 
školská jedáleň 70 647 70 647 70 647 0 
školský klub detí 31 375 31 375 31 375 0 
SPOLU 196 184 196 184 180 299 15 885 

vrátené 
obci 

 

 

 

 

 



KAPITÁLOVÉ FINANČNÉ PROSTRIEDKY 

- v roku 2019 sme nečerpali  
 

Vlastné 
príjmy 

skutočné príjmy vyčerpané zostatok 

ZŠ 3 732 3 732 0 
MŠ 3 645 3 645 0 
ŠJ 22 528 20 786 1 742 
ŠKD 3 159 3 159 0 
spolu 33 064 31 322 1 742 
 

 

§ 2. ods. 5 d 

 Koncepcia tvorby stratégie: 

Pedagogický prístup uplatňovaný vo vyučovaní: 

Rovnaká šanca pre každého žiaka byť úspešný. 

Dať škole zmysel a spojiť ju so životom. 

Na základe toho pedagógovia vo výchovno - vyučovacom procese uplatňujú vyučovacie 

stratégie, metódy a postupy prepojené so životom a založené na skúsenostiach žiakov,  využívajú  

princíp riešenia  problémov pri získavaní nových poznatkov a zručností  a zvyšujú podiel samostatnej 

práce žiakov vo vyučovaní.   

Vízia školy: 

2% dane skutočné príjmy vyčerpané zostatok 
prenesené z r. 2019 6 248,98   
r. 2020 1 675,95 600  
poplatky (vedenie účtu, 
potvrdenia) 

- 11,30  

    
SPOLU 7 924,93 611,30 7 313,63 

Príspevky ZRPŠ skutočné príjmy vyčerpané zostatok 
prenesené zo šk.r. 
2019/2020 

2 904,44   

r. 2020 - 2021 0 769,10  
úroky 0   
SPOLU 2 904,44 769,10 2 135,34 



-          Moderná škola poskytujúca vzdelávanie s inovatívnymi prvkami 

-          Neustále smerujúca k vyššej spokojnosti zákazníka  

Strategické ciele: 

1.     Poskytovať vzdelávanie, ktoré rozvíja kľúčové kompetencie žiaka potrebné pre uplatnenie sa 

v živote. 

2.     Vytvoriť a zaviesť do každodennej práce školy systém riadenia kvality školy.  

Úloha:Ponúknuť novú kvalitu vzdelávania v ktorom bude tradičné a encyklopedické vzdelávanie 

nahradené vzdelávaním pre život, vzdelávaním prepojeným s praxou a bude odrazovým mostíkom 

k ďalšiemu vzdelávaniu. 

ZMENY V KURIKULU: 

-          Filozofia vzdelávania 

-          Ciele vzdelávania 

-          Stratégie vzdelávania 

-          Metódy a formy vzdelávania 

-          Hodnotenie žiaka 

Filozofia vzdelávania 

Odkiaľ Kam  Prínos pre žiaka 

Vzdelávanie pre vzdelávanie Vzdelávanie pre život Úspešnosť v živote 

Zvýšenie vnútornej motivácie 

Zodpovednosť za vzdelanie a 

Osobný rozvoj žiaka nesie 
učiteľ, škola 

Škola poskytuje možnosť 
osobného rastu 

Vytvorí všetky podmienky pre 
získanie kvalitného vzdelávania 

Žiak je vedený k zodpovednosti 
za vlastný osobný rozvoj 

Zvýši sa motivácia žiaka a tým 
i jeho výsledky – kvalitnejšie 
vzdelávanie 

Zodpovednosť 

  

Všetko čo sa má žiak naučiť 
určuje štát 

Prispôsobenie ponuky záujmu 
žiaka, potrebám praxe, 
požiadavkám SŠ 

Lepšia uplatniteľnosť 
absolventa 

  

Ciele vzdelávania 

Odkiaľ Kam Prínos pre žiaka 

Dôraz na obsahy Doraz na kľúčové kompetencie 

Dôraz na výkonový štandard 

Kompetencie umožnia žiakom 
využívať, aplikovať získané 
poznatky 

Encyklopedické poznatky, nie 
vždy podávané v súvislostiach, 
malé prepojenie s praxou 

Vzájomné súvislosti a s praxou 
prepojene poznatky 

Lepšia využiteľnosť 



Stratégia vzdelávania 

Odkiaľ  Kam Prínos pre žiaka 

Odovzdávanie hotových 
poznatkov 

Konštruovanie, objavovanie, 
aktívne osvojenie si poznatkov 

Lepšie pochopiť 

Schopnosť využiť aplikovať, 
objavovať nové 

Učiteľ je sprostredkovateľom 
tradičných hodnôt 

Učiteľ riadi žiakovu vlastnú 
skúsenosť, pomáha mu 
pochopiť vlastné vzdelávacie 
procesy 

Rozvíjanie metakognitívnych 
schopností 

Aktívne získavanie poznatkov 

Rozvoj vnútornej motivácie 

Poznanie vlastného štýlu učenia 
sa 

  

Metódy a formy 

Odkiaľ Kam Prínos pre žiaka 

Aktívny učiteľ 

Pasívny žiak 

Metódy tradičné 

Aktívny žiak (žiak sa učí) 

Metódy: 

Projektové vyučovanie 

Problémové vyučovanie 

Tímová práca 

Aktivizujúce metódy 

Diskusia 

Práca na projektoch 

Ukázať žiakom v čom a ako sa 
zlepšiť 

Rozvoj tvorivosti 

Rozvoj kritického myslenia 

 

Hodnotenie žiaka 

Odkiaľ Kam Prínos pre žiaka 

Cieľ: klasifikovať žiaka Cieľ: poskytnúť spätnú väzbu 

Formovať žiaka 

Ukázať žiakom v čom a ako sa 
zlepšiť 

Prevažovalo hodnotenie na 
konci jednotlivých etáp výuky 

Sumatívnemu hodnoteniu 
predchádza formatívne 

Dôraz na sebahodnotenie žiaka 

Posilňuje zodpovednosť žiaka  

Dáva možnosť zlepšiť sa 

Nejasné a nie vždy s cieľmi 
prepojené kritéria hodnotenia 

Jasne definované kritéria 
hodnotenia, žiak vie čo má 
robiť, aby bol úspešný 

Úspešný žiak 

Porovnávanie výkonu žiakov 
vzhľadom k určeným normám 

Individuálny vzťahový rámec - 
hodnotenie pokroku žiaka 

Vyššia motivácia 



 

§ 2. ods. 1 k 

Úspechy a nedostatky 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a nedostatky a kde treba úroveň výchovy a 
vzdelávania zlepšiť / SWOT analýza/ : 
  
Silné stránky školy 

  
�  bezpečná škola - poloha školy v tichom prostredí, zdravé životné prostredie  
�  spoločný areál ZŠ a MŠ, možnosť využívania športového areálu, školský klub detí, školské 

stravovanie  
�  IKT technológie - vybavenosť na počet žiakov  
�  vlastná profilácia inovovaného školského vzdelávacieho programu   

�  anglický jazyk od 1. ročníka 

�  informatika od 1. ročníka 

�  tvorivé písanie od 3. ročníka 

�  rozvoj komunikačných schopností od 5. ročníka 

�  rozšírené vyučovanie anglického jazyka 

�  rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných predmetov 

�  úspešnosť žiakov v Testovaní  
�  poskytovanie logopedickej starostlivosti a poradenských služieb  
�  etablovanie školy  
�  kvalitná reprezentácia školy a obce Soblahov  
�  široká ponuka záujmových krúžkov  
�  škola je zaradená do zoznamu iMAP škôl, využíva elektronické testovanie žiakov e-Test a online 

testovanie ALF  
�  zapojenosť do národných projektov 

  
Slabé stránky školy 

  
�  nedostatočné priestorové vybavenie - odborné učebne :kuchynka, fyzikálno-chemické laboratórium, 

nedostatočný priestor pre ŠKD 

�  ešte stále nedostatočné prepojenie vyučovania s praxou 

�  nedostatočné zručnosti učiteľov vo využívaní autoevalvačných metód 

  
Ohrozenia 

 

�  demografická situácia v obci 
�  vysoké požiadavky rodičov na výkon žiaka 

�  zhoršujúce sa študijné návyky žiakov 

�  ďalšie školy v dostupnosti 
�  krátky čas na realizáciu zmien 

�  možnosť nepochopenia a obáv zo strany rodičov z nového 

�  nedostatočne pripravené legislatívne prostredie pre realizáciu kurikulárnych zmien 

�  strata úcty k vzdelávaniu 
�  dopad COVID-19 na deti a mládež 
 
 

Príležitosti 
 

�  trendom tlak na inovatívnosť výučby, nové vzdelávacie metódy a formy práce 

�  záujmové projekty pre žiaka, aktívne učenie sa - podpora 



�  hodnotiť žiaka na základe jeho portfólia 

�  silná vnútorná motivácia učiteľov ku zmene, vzdelávanie učiteľov 

�  dobrá tímová spolupráca  
�  využitie aktivizujúcich metód a foriem vo vyučovaní, možnosť prispôsobiť vzdelávanie 

najmodernejším trendom 

�  skúsenosti z využívaním IKT vo vyučovaní všetkých predmetov 

�  práca s talentovanou mládežou 

�  spolupráca školy s inštitúciami 
�  možnosť vypracovať vlastný iŠkVP 

�  čiastočná možnosť profilácie školy 

§ 2. ods. 5 d 

Psychohygienické podmienky 

Psychohygienické podmienky 

Vyučovanie je organizované podľa rozvrhu hodín, schváleného riaditeľkou školy. Rešpektuje 
psychohygienické potreby žiakov a pedagogických zamestnancov školy. 

Vyučovacia jednotka trvá 45 minút, začína a končí zvonením.  

1. hodina  08:00 - 08:45 

2. hodina  08:55  - 09:40 

3. hodina  09:50 - 10:35   Prestávka na obed / 30 minút / 

4. hodina  10:50 - 11:35     

5. hodina   11:40 - 12:25    1. - 2. ročník po 5. hodine 

6. hodina  12:30 - 13:15    3. - 9. ročník po 6. hodine 

7. hodina  13:45  - 14:30 

8. hodina  14:35 - 15:20 

 

Záver 

Vypracovala: PaedDr. Ingrid Oravcová 

V Soblahove, 10. septembra 2021 

Správa prerokovaná a schválená v pedagogickej rade dňa 22. septembra 2021. 

 


