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Správa za školský rok 2020/2021 o výchovno-vzdelávacej činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

 
 

1 a) Údaje o škole a školskom zariadení  
 

1.  Názov:   Základná škola s materskou školou Breza 

 

2.  Adresa:   Lán 314, 029 53 Breza 

 

 Elokované pracoviská:  MŠ – Breza 337 

    MŠ – Breza 317 

    ZŠ – Breza 337 

 

3. Telefónne čísla:   0905 494 137 – riaditeľ školy 

 043/5576221  – administratívny pracovník 

 043/3810541 – školská jedáleň 

 043/3810542 – materská škola 

 

4. Webové sídlo:  www.zsbreza.edupage.sk 
 

5. Adresa elektronickej pošty: zsbreza314@gmail.com  
   

6.  Mená a priezviská vedúcich zamestnancov a ich funkcie: 

 PaedDr. Eva Rabčanová, riaditeľ školy 

 Mgr. Mária Kolenová, zástupca riaditeľa školy pre ZŠ 

 PaedDr. Zuzana Volčeková, zástupca riaditeľa školy pre MŠ 

 

7.  Mená, priezviská a označenie funkcie členov rady školy:  

  

Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Breza na obdobie od 01. 10. 2019 – 30. 09. 2023: 

     

predseda:  

 Mgr. Anna Sitáriková   zvolená za pedagogických zamestnancov  

  

členovia: 

 Mgr. Dagmar Kormaňáková   zvolená za pedagogických zamestnancov 

 Anna Škombárová    zvolená za nepedagogických zamestnancov  

 Anton Kolena  delegovaný zástupca obce 

 Bc. Jozef Volček  delegovaný zástupca obce 

 Ing. Miloš Kormaňák   delegovaný zástupca obce 

 Elena Hládeková   delegovaná zástupkyňa obce  

 Miroslav Ľuba   zvolený za rodičov žiakov 

 Janka Betíková   zvolená za rodičov žiakov 

 Eva Sivčáková   zvolená za rodičov žiakov 

 Mária Hýllová    zvolená za rodičov žiakov 

 

 

 

http://www.zsbreza.edupage.sk/
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1 b) Údaje o zriaďovateľovi:   

  

1.  Názov:  Obec Breza 

 

2.  Sídlo:    Breza 56, 029 53 Breza 

  

3. Telefónne čísla:   00421 911 527 333  

   043/5576223    

 

4. Adresa elektronickej pošty: breza@orava.sk 

 

   

1 c) Informácie o činnosti rady školy a o činnosti poradných orgánov 

riaditeľa školy:   

 

Rada školy  Počet zasadnutí Dátum zasadnutí  

  1 03. 09. 2020  

Prijaté uznesenia:  

 Plán práce Rady školy pri ZŠ s MŠ Breza na rok 2020. 

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

 a podmienkach škôl a školských zariadení. 

 Vyhodnotenie vzdelávacej činnosti počas obdobia prerušeného vyučovania v čase 

 mimoriadnej situácie, COVID-19. 

 Zmeny v IŠVP. 

 Doplnok č. 1 k Školskému poriadku. 

 Pedagogické-organizačné a materiálne zabezpečenie školy, škôlky a stravovacieho 

 zariadenia v školskom rok 2020/2021. 

 

Pedagogická rada  Počet zasadnutí Dátum zasadnutí  

  11 27. 08. 2020, 17. 09. 2020 

   17. 09. 2020, 12. 10. 2020 

   04. 11. 2020, 19. 11. 2020 

   09. 12. 2020,  

   27. 01. 2021, 13. 04. 2021 

   22. 04. 2021, 23. 06. 2021 

  

Prijaté uznesenia:  

 Dodržiavanie proti epidemických opatrení. 

 Zmeny v dotáciách stravovania. 

 Aktualizácia aSc Agendy. 

 Sklad učebníc. 

 Vypracovať a zverejniť Program práce školy. 

 Rozvrh pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. 

 Príprava na dištančné vzdelávanie. 

 Vypracovať rozvrh na online vzdelávanie. 

 Aktualizovať COVID automat a zmenu tlačív. 

 Zmeny v organizácii a podmienkach výchovy a vzdelávania v základných školách pre  

 školský rok 2020/2021 a pracovno-právne vzťahy a pokyny. 
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 Inventarizácia školy. 

 Doplnok k školskému poriadku. 

 Zmeny v pracovnom poriadku. 

 Zistiť záujem žiakov o voliteľné predmety. 

 Zabezpečiť materiálno-technické vybavenie školy. 

 Obnovenie školské vyučovania v základných školách. 

 Plán adaptačného vzdelávania žiakov, upravený rozvrh a prechod na prezenčnú formu  

 vzdelávania. 

 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za školský rok 2020/2021. 

 Udelenie znížených známok zo správania. 

 Vyhodnotenie činnosti metodického združenia, predmetových komisií, školského klubu detí,  

 školského poradcu a koordinátorov. 

 Príprava a realizácia komisionálnych skúšok. 

 Informácie o školení BOZP a Ochrane osobných údajov. 

 Odovzdanie a kontrola pedagogickej dokumentácie. 

 Schválenie tlačív vysvedčení na školský rok 2020/2021. 

 Prerokovanie a zhodnotenie učebného plánu a učebných osnov. 

 

 

Metodické združenie  Počet zasadnutí Dátum zasadnutí  

  4 10. 09. 2020, 05. 10. 2020 

   20. 04. 2021, 14. 06. 2021 

Prijaté uznesenia:  

 Monitorovanie úrovne vzdelávacích výsledkov a edukačných problémov žiakov. 

 Návrh na zakúpenie pomôcok. 

 Podpora rozvoja čitateľskej gramotnosti. 

 Rozvoj matematických kompetencií. 

 Objednanie pracovných zošitov. 

 Činnosť pedagogických asistentov a práca so žiakmi s IVP. 

 Aktivity podporujúce telesné a duševné zdravie. 

 Elektronizácia žiackej knižky. 

 Upravenie mimočítankovej literatúry a dokúpenie knižných titulov. 

 Kontrola predpísaných písomných prác. 

 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov. 

 

PK prírodovedných predmetov Počet zasadnutí Dátum zasadnutí  

  5 24. 08. 2020, 16. 09. 2020 

   19. 11. 2020  

   19. 04. 2021, 23. 06. 2021 

Prijaté uznesenia:  

 Objednávka pracovných zošitov. 

 Príprava žiakov na Testovanie 5, Testovanie 9. 

 Diagnostika vedomostí žiakov z obdobia dištančného vzdelávania. 

 Elektronizácia žiackej knižky. 

 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov. 

 Kontrola predpísaných písomných prác, laboratórnych prác a praktických cvičení. 
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 Realizácia exkurzie. 

 Implementovať do vyučovania finančnú gramotnosť. 

 Vyhodnotenie dištančnej formy vzdelávania a adaptácia žiakov na prezenčnú formu  

 vyučovania. 

 

 

PK spoločenskovedných a Počet zasadnutí Dátum zasadnutí  

výchovných predmetov  6 03. 09. 2020, 21. 10. 2020 

   19. 11. 2020 

   27. 01. 2021, 21. 04. 2021 

   23. 06. 2021 

Prijaté uznesenia:  

 Príprava žiakov na súťaže. 

 Elektronizácia žiackej knižky. 

 Realizácia dištančnej formy vzdelávania cez Edupage. 

 Realizácia aktivít podľa Plánu práce PK. 

 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov. 

 Realizácia exkurzie. 

 Venovať pozornosť k problematike diskriminácie, rasizmu, venovať sa otázkam mieru, úcty 

 k starším. 

 Vyhodnotenie dištančnej formy vzdelávania a adaptácia žiakov na prezenčnú formu  

 vyučovania. 

 

 

PK pre jazyky  Počet zasadnutí Dátum zasadnutí  

  5 27. 08. 2020, 13. 11. 2020 

   25. 01. 2021, 22. 04. 2021 

   23. 06. 2021 

Prijaté uznesenia:  

 Rozvoj komunikačných kompetencií žiakov. 

 Rozvoj a podpora tvorivého myslenia žiakov. 

 Zapájať sa do projektov, súťaží a aktivít. 

 Vytvárať pozitívny vzťah žiakov k literatúre a zvýšiť záujem o čítanie. 

 V cudzom jazyku rozvíjať u žiaka rečové zručnosti a písomný prejav. 

 Príprava žiakov na Testovanie 5, Testovanie 9. 

 Kontrola písomných prác a diktátov. 

 Činnosť pedagogických asistentov a práca so žiakmi s IVP. 

 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov. 

 Vyhodnotenie dištančnej formy vzdelávania a adaptácia žiakov na prezenčnú formu  

 vyučovania. 

                                                                                                                              

Žiacka školská rada: áno Dátum zriadenia: 09. 2017  
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1 d) Počet detí, žiakov  
 

Základná počet žiakov v 10 triedach 
1831 

1822 

škola  z toho žiaci so ŠVVP 8  

Materská vo do troch rokov  0 

škola veku od troch rokov 

573 

614 

 

Školský klub detí  
235  

156  

Počet detí pred plnením povinnej školskej dochádzky 26 

 

Poz.:  
1:  Stav k 15. 09. 2020, 1 žiak plní školskú dochádzku osobitným spôsobom v škole mimo územia SR. 
2:  Stav k 31. 08. 2021 
3:  Stav k 15. 09. 2020 
4:  Stav k 31. 08. 2021 
5:  Stav k 15. 09. 2020 
6:  Stav k 31. 08. 2021 

                                                                               

1 e) Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov 

a ďalších zamestnancov 

 
Počet pedagogických zamestnancov: 15 

Počet pedagogických asistentov: 3 

Počet vychovávateľov: 1 

Počet prevádzkových zamestnancov: 12  

 

 

1 f) Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov 
 

Pedagogickí zamestnanci ZŠ 1. – 4. ročníka, ŠKD a asistent učiteľa 

 

P. č. meno a priezvisko kategória 

1 PaedDr. Daniela Brontvajová Pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou 

2 PaedDr. Margita Joštiaková Pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou 

3 Mgr. Viera Podstrelená Pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou 

4 Mgr. Michaela Sitáriková  Pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou  

5 PaedDr. Yveta Volčeková Pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou 

6 Mgr. Annamária Zaliberová Samostatný pedagogický zamestnanec 

7 Mgr. Veronika Bombjaková  Samostatný pedagogický zamestnanec 

8 Mgr. Jana Harkabuzová Samostatný pedagogický zamestnanec 

9 Mgr. Silvia Holmíková Samostatný pedagogický zamestnanec 
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Pedagogickí zamestnanci ZŠ 5. – 9. ročníka  

 

P. č. meno a priezvisko vzdelanie 

1 Mgr. Ľubica Kubasová Pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou 

2 Mgr. Dagmar Kormaňáková Pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou 

3 Mgr. Anna Sitáriková Pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou 

4 Mgr. Marcela Kolenová Pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou 

5 Ing. Magdaléna Matejčíková Pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou 

6 Mgr. Daniela Matejčíková Pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou 

7 Mgr. Daniela Randjáková  Pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou 

8 Mgr. Marta Matejčíková Pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou 

9 Mgr. Mária Kolenová Pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou 

10 PaedDr. Eva Rabčanová Pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou 

 

Pedagogickí zamestnanci MŠ  

 

P. č. meno a priezvisko vzdelanie 

1 PaedDr. Zuzana Volčeková Pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou 

2 Cecília Nátšinová Samostatný pedagogický zamestnanec 

3 Mgr. Barbora Mäsiarová  Samostatný pedagogický zamestnanec 

4 Mgr. Ľudmila Brišáková  Samostatný pedagogický zamestnanec 

5 Bc. Emília Kubašová Samostatný pedagogický zamestnanec 

6 Mgr. Jana Mrekajová Pedagogický zamestnanec s 2. atestáciou 

 

Informácie o prevádzkových zamestnancoch ZŠ s MŠ 

 

P. č. Meno a priezvisko Zaradenie 

1 Anton Sitárik údržbár – kurič   

2 Stanislav Kormaňák údržbár 

3 Štefan Matejčík údržbár 

4 Ľubomíra Maťovčíková upratovačka ZŠ  

5 Anna Škombárová administratívny pracovník 

6 Anna Hládeková hospodárka ZŠS 

7 Jana Betíková hlavná kuchárka ZŠS 

8 Irena Miškovčíková kuchárka ZŠS 

9 Mária Bakošová kuchárka-upratovačka MŠ  

10 Mária Volčeková kuchárka-upratovačka MŠ  

11 Erika Reguliová upratovačka ZŠ 

12 Anna Urbaníková ekonomický pracovník 
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1 g) Informácie o aktivitách a prezentácií školy na verejnosti  

 
Našim cieľom je byť dobrým poskytovateľom komplexných služieb pre našich žiakov a ich rodičov 

v oblasti vzdelávania, športu a kultúry. Svedčí o tom zapájanie sa do projektov, akcií, súťaží 

jazykového, prírodovedného, spoločenskovedného, športového charakteru.  

V priebehu školského roka 2020/2021 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom 

v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, 

z dôvodu pandémie COVID-19. V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie a prerušenie 

vyučovania v školách a školských zariadeniach sa neorganizovali niektoré športové podujatia, škola 

v prírode, lyžiarsky výcvik, súťaže, exkurzie a iné akcie školy. Niektoré aktivity prebiehali dištančnou 

formou. 

 

Súťaže: 

Naša žiačka ôsmeho ročníka, Jasmína Trnková, sa zúčastnila okresného kola Olympiády v anglickom 

jazyku v kat.1B, ktoré sa uskutočnilo 13. 01. 2021 dištančnou formou, kde sa umiestnila na 4. mieste 

ako úspešná riešiteľka. 

Naša žiačka štvrtého ročníka, Diana Kubašová, sa zúčastnila okresného kola výtvarnej súťaže 

Valentínka, kde sa umiestnila na 2. mieste. 

 

Aktivity a prezentácie školy na verejnosti: 
- športovo - pohybové a zdravotné aktivity realizované formou triednych a školských podujatí 

v rámci zapojenia sa do Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015 - 2025, 

turistické pochody, Didaktické hry pre 1.- 4. r., Športová olympiáda pre 1.- 4. r., Účelové cvičenie 

pre 5.- 9. r., realizované v exteriéri podľa pravidiel aktuálneho Covid automatu, 

- besedy a prednášky ako Zdravý životný štýl, Nenič svoje múdre telo, Recyklácia odpadu, Boj 

proti obezite, Otužovanie, Chrbtica školáka, Zdravý chrup, Životné prostredie, Extrémizmus, 

korupcia, klientelizmus, Prevencia šikanovania, Kyberšikana, prednáška Netiketa - slušné 

správanie sa na internete a sociálnych sieťach  a iné, 

- aktivity pri príležitosti  Dňa Zeme - film o znečistení riek a oceánov plastami, aktivity pri 

príležitosti Medzinárodného dňa boja proti drogovej závislosti a nezákonného obchodovania 

s drogami, Deň Vody – aktivity zamerané na znižovanie spotreby vody, 

- aktivity zrealizované online formou, prezentáciami – odstránenie rasovej diskriminácie, 

intolerancie, extrémizmu, rasizmu, Holokaust, Tradície našich predkov, Sviatok práce, Deň 

víťazstva nad fašizmom, Deň Európy, Medzinárodný deň zdravotne postihnutých, osobnosť A. 

Dubčeka, Vznik Slovenskej republiky, 

- beseda o profesijnej orientácii pre 8. ročník – nové a zanikajúce povolania, rozvoj komunikácie, 

- exkurzia pre 5. ročník - Náučný chodník a Úvraťová železnička Oravská Lesná, 

- koncoročné jednodňové výlety zorganizované podľa pravidiel aktuálneho Covid automatu,  

- tematické vyučovanie v rámci tried pri dodržiavaní protiepidemických opatrení: Deň jazykov, 

Deň knižníc, Mikulášska slávnosť a Vianočné sviatky, Deň mlieka, Deň jabĺk, Deň šípok, Milión 

detí sa modli ruženec, Deň detí, 

- tvorivé aktivity - pozorovanie prírody – rastlín a živočíchov, najkrajšia jesenná výzdoba, 

Valentínka, jarná výzdoba, zhotovenie kvetu - Deň matiek, zhotovenie záložiek – Medzinárodný 

projekt Záložka spája školu,  

- Projekt – Cesta k emocionálnej zrelosti,  

- aktivity zamerané na adaptáciu pri prechode na II. stupeň ZŠ, kariérne poradenstvo, preventívna 

aktivita a program, ktorý viedla zamestnankyňa CPPPaP v Námestove – online formou.  
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1 h) Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

 
- Projekt v spolupráci s obcou Breza na vybavenie odborných učební - EUROCLUSTER. 

- Projekt v spolupráci s obcou Breza a družobnou obcou Ostravice - Zlepšenie podmienok pre 

uplatnenie našich žiakov na trhu práce. 

- Projekt v spolupráci s obcou Breza „Lepšie uplatnenie na poľsko-slovenskom trhu práce“, 

v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. 

- Projekt NÚCEM: 9. A sa zúčastnila monitoringu z predmetov matematika a slovenský jazyk. 

Testovanie bolo zamerané na zistenie úrovne vedomostí z daných predmetov po dištančnom 

vzdelávaní.  

- Projekt v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom: „Pomáhajúce profesie v edukácii detí 

a žiakov II“. 

 

 

1 i) Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 

školskou inšpekciou v škole 

 
V školskom roku 2020/2021 nebola v ZŠ s MŠ Breza a v ŠKD vykonaná  inšpekčná činnosť 

Štátnej školskej inšpekcie.  

 

07. 10. 2020 – Spoločný obecný úrad Zákamenné, Školský úrad -  sa uskutočnila kontrola 

zameraná na počet žiakov v triedach ZŠ v školskom roku 2020/2021. Nebolo zistené porušenie 

všeobecne záväzných právnych predpisov. 

04. 05. 2021 sa uskutočnila kontrola štátneho zdravotného dozoru. Boli zistené tieto 

nedostatky (urobiť vetrania do kabinetov, dorobiť sieťky v ŠJ aj do vedľajších priestorov, zabezpečiť 

lavičky, aby nebola obuv na podlahe, zabezpečiť drez do ŠJ na umývanie ovocia a zeleniny), ktoré 

boli v priebehu školského roka odstránené. Opatrenia, ktorá mala škola vykonať v súvislosti s COVID 

– 19 boli splnené. 

15. 06. 2021 – Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Námestove – sa  

uskutočnila následná protipožiarna kontrola. Pri vykonaní kontroly neboli zistené nové nedostatky. 

 

 

1 j) Informácie o priestorových podmienkach a materiálno – technických 

podmienkach školy 

 
Areál ZŠ s MŠ Breza je monitorovaný kamerovým systémom. 

 

P. č. Súčasti ZŠ Počet 

1 Viacúčelová hala 1 

2 Ihrisko 2 

3 Jazyková učebňa 2 

4 Učebňa informatiky 2 

5 Odborné učebne – Ch, Bi, F 1 

6 Dielne 1 

7 Kuchynka 1 

8 Šatne provizórne riešenie využitím chodieb 

9 Školská jedáleň áno 

10 ŠKD áno 

11 Knižnica 2 

12 Kabinety učebných pomôcok 8 
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13 Učebne 10 

  

P. č. Súčasti MŠ Počet 

1 Ihrisko 2 

2 Šatne 3 

3 ŠJ áno 

4 Kabinet učebných pomôcok 2 

5 Herňa 3 

6 Spálňa 3 

7 Výdajná kuchynka 3 

 

Pre školskú jedáleň sme zakúpili a zabezpečili:  

- nábytok do kancelárie, 

- elektrickú stoličku na varenie, 

- vybavenie kuchyne: podnos, strúhadlo, džbán, podnos, panvica, tĺčik na mäso, cedník, 

- botník na topánky do šatne, 

- pracovné oblečenie: zástery, blúza, nohavice, čižmy, pracovná obuv, rozhalenka, 

- čistiace prostriedky, údržbárske potreby, 

- deratizačné služby, 

- služby za odvoz a likvidáciu kuchynského odpadu, 

- knihy a odborné publikácie, 

- revízie. 

Pre materskú školu sme zakúpili a zabezpečili: 

- nábytok do MŠ do kuchynky, 

- učebnice a knihy do škôlky, 

- motýlia záhrada, planetárium, váha z kovu, magnetická tabuľa, 

- kosačku, 

- pryžovú podložku, obrubníky, gumu a podložku na detské ihrisko, 

- jednorazové rukavice, bezkontaktné teplomery, zásobník na papier. uteráky, dezinfekčné gély 

a spreje, tekuté mydlá, rúška, 

- pracovné oblečenie – obuv, nohavice, rozhalenka, 

- údržbárske potreby, 

- úpravu terénu, 

- odbornú prehliadku herných prvkov, 

- revízie. 

 

Pre školský klub detí sme zakúpili a zabezpečili: 

- materiálne zabezpečenie klubu, 

- hračky, stavebnice, hry, učebné pomôcky. 

 

Pre základnú školu sme zakúpili a zabezpečili: 

- čistiace prostriedky, údržbárske potreby, kancelárske potreby, 

- kancelárske stoličke, rohože, 

- tlačiareň, záložné zdroje, mobilný telefón, grafické tablety, notebooky, počítače, myši, 

klávesnice, reproduktory, slúchadlá, USB kľúče, káble, 

- stojany a zásobníky na papierové utierky, papierové uteráky, dezinfekčné gély a mydlá, 

dezinfekčné spreje, lekárničky, bezkontaktné teplomery, 

- učebnice pre žiakov, knihy do knižnice, 

- školské pomôcky na výučbu Hv, veľký hudobný kufrík, CD, 
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- slúchadlá do jazykovej učebne, 

- ochranné pracovné prostriedky – pracovná obuv, plášte, pracovné oblečenie, dvojvrstvové 

rúška, respirátory, vinylové rukavice,  

- Certifikácia COVID, mandátny certifikát, 

- šatňové lavice, skrinky na prezuvky, nábytok do kabinetu, 

- elektroinštalačné práce, úprava terénu a zemné práce, kontrola hasiacich prístrojov, umývanie 

okien s pomocou výškovej techniky, oprava žľabov,  

- odborné a servisné prehliadky  

- elektrický bojler, 

- poštová schránka, 

- online semináre, odborné časopisy, publikácie, 

- poistenie majetku. 

 

1 k) Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, 

o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky 

Pokračujeme v našej predstave o škole, jej filozofii, o tom, kde chceme byť o niekoľko rokov, čo 

chceme vytvoriť a aký vzdelávací program ponúkame. Túto predstavu vyjadruje vízia: „ Chceme 

vychovať dobrého a múdreho človeka, schopného presadiť sa a aktívne sa zapojiť do života 

v spoločnosti.“ 

 

Oblasti v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

- jasná a zrozumiteľná formulácia cieľa na vyučovacích hodinách,  

- vyučovanie v súlade s učebnými osnovami a požiadavkami na vedomosti a zručnosti 

vzdelávacieho štandardu, 

- využívanie spätnej väzby na zisťovanie úrovne uchopenia a osvojenia základných poznatkov 

danej učebnej témy a splnenia cieľa, 

- sprístupňovanie poznatkov zrozumiteľným spôsobom, rešpektovanie individuálnych schopnosti 

žiakov,  

- zadávanie úlohy vyžadujúcich od žiakov vzájomnú spoluprácu, 

- v oblasti rozvíjania praktických návykov a zručností vedenie žiakov k spracovaniu a dokončeniu 

úloh v dohodnutej kvalite a čase, k správnym postupom pri práci, k dodržiavaniu bezpečnosti,  

- v rámci rozvíjania hodnotenia vedenie žiakov k prezentovaniu poznatkov a výsledkov činností, 

- prevládanie pozitívnej pracovnej atmosféry so vzájomným rešpektovaním učiteľov a žiakov,  

- snaha o kooperáciu so žiakmi, rodičmi, spolupráca s metodickými útvarmi, ŠPÚ, ŠPP, PPP, nie 

však vzájomná manipulácia a zasahovanie do kompetencií, 

- prevaha tvorivosti, rozmanitosti správania sa nad prispôsobovaním, poslušnosťou, 

- vecné, otvorené pripomienky týkajúce sa výchovno-vzdelávacieho procesu, 

- pedagogickí zamestnanci spolupracujú a nie súťažia, 

- tvorba imidžu školy jej činnosťami, 

- výchovno-vzdelávacia práca školy je na požadovanej úrovni, kvalita vyučovacieho procesu 

postupne zvyšuje, 

- kolektív pedagógov, ktorý má snaha napredovať v odbornom raste, zaujatosť pre vec úspešnosť 

v súťažiach a prezentovanie sa na verejnosti, 

- dobrá prepojenosť ZŠ a MŠ,  

- škola sa snaží byť dobrým poskytovateľom komplexných služieb pre našich žiakov a ich rodičov 

v oblasti vzdelávania, športu a kultúry (zapájanie sa do projektov, súťaží jazykového, 

prírodovedného, spoločenskovedného, športového charakteru...) 
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- ponúkame doplnkové vzdelávacie aktivity, školské a mimoškolské aktivity – športové, kultúrne, 

iné doplnkové služby (práca krúžkov, akcie usporiadané pre deti v spolupráci s obcou, 

organizáciou ECHO, rodičmi, organizáciami podporujúcimi školu), 

- učiteľ je aj kultúrnym činiteľom v dedine, 

- dobrá podpora školy obecným zastupiteľstvom, dobrá spolupráca, 

- široká škála krúžkovej činnosti, 

- úspešnosť v súťažiach a prezentovanie sa na verejnosti. 

 

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

- výchova a vzdelávanie začína mať pre časť rodičovskej verejnosti a ich deti menší význam, 

podstatné sa stáva materiálno,  

- žiaci necítia potrebu správať sa v súlade so školským poriadkom – pokarhania triednym učiteľom 

a riaditeľom školy, znížené známky so správania, riešenie rôznych priestupkov, šikanovania 

a trestných činov, 

- nedostatočné využívanie diferencovaných úloh a činnosti, ktoré zohľadňujú rozdielne vzdelávacie 

potreby žiakov, 

- zadávanie úloh, ktoré by vyžadovali využitie IKT, 

- zadávanie úloh, ktoré by vyžadovali získanie dát alebo informácií z rôznych zdrojov, vytvorenie 

priestoru pre žiakov na hodnotenie svojich výkonov, 

- navrhovanie riešenie úloh žiakmi v oblasti poznávacích a učebných kompetencií, 

- optimálnosť prostredia, zariadenia škôl, pomôcok, 

- predsudky a diskriminácia pri spolupráci s ŠPP, CPPPaP, 

- inovácie v zmysle efektívnejšieho rozdelenia nepriamej výchovnej činnosti pedagógov,  

- žiak je ešte stále zväčša objekt nie subjekt výchovy a vzdelávania, 

- časté využívanie stereotypných metód a foriem práce učiteľmi, 

- slabý individuálny prístup v triedach s väčším počtom žiakov (všetkých chceme naučiť všetko). 

 

Návrhy opatrení:  

- podpora projektov na elimináciu primárneho a sekundárneho neprijateľného správania, 

- využívať diferencované úlohy a činnosti, ktoré zohľadňujú rozdielne vzdelávacie potreby žiakov, 

- zadávať úlohy, ktoré vyžadujú využitie IKT, 

- zadávať úlohy, ktoré vyžadujú získanie dát alebo informácií z rôznych zdrojov,  

- vytvoriť priestor pre žiakov na hodnotenie svojich výkonov, 

- využívať metódy a formy vyučovania zamerané na samostatnú poznávaciu činnosť žiakov, na ich 

produktívne myslenie a tvorivosť, 

- zatraktívniť vyučovacie hodiny a tým prispieť k rozvoju kompetencií, ktoré sú podmienkou 

ďalšieho vzdelávania, získavania poznatkov, rastu osobnosti,  

- viesť verejnosť k tomu, že rodina je zodpovedná za vzdelanie a morálnu výchovu    (právo výberu 

školy, vzdelania pre svoje dieťa...) a škola za priamu výchovnú činnosť a vzdelávanie v súlade 

s predpokladmi dieťaťa a platnými predpismi, 

- jasne deklarovať a presne vymedzený vnútorný poriadok školy, zjednotiť prístup pedagogických 

zamestnancov podľa pravidiel platných v škole,  

- využiť ponuku Obce Breza, ktorá v rámci aktivačných prác nezamestnaných pomôže pri úprave 

budovy školy. 
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2 a) Počet detí so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami v MŠ 
Materskú školu nenavštevujú deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.   

 

2 b) Počet prijatých detí do MŠ od školského roka, v ktorom sa správa 

vypracúva 

Materská 

škola 

deti  

vo veku 

do troch rokov  0 

od troch rokov 

 

571 

 

Z toho počet detí pred plnením povinnej školskej dochádzky 26 

Poznámka:  
1:  Stav k 15. 09. 2020 

 

3 a) Počet žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami v ZŠ 

Základná 

škola 
počet žiakov 

v 10 triedach 1831 

z toho žiaci so ŠVVP 8  

Poznámka: 
1:  Stav k 15. 09. 2020, 1 žiak plní školskú dochádzku osobitným spôsobom v škole mimo územia SR. 

 

3 b) Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom 

sa správa vypracúva 

 
V Základnej škole Breza sa konal zápis do 1. ročníka do 20. 04 2021 písomnou formou z dôvodu 

opatrenia školy kvôli prevencii nákazy COVID-19.  

Zápisu sa zúčastnilo 26 predškolákov, z toho na plnenie povinnej školskej dochádzky bolo prijatých 

22 predškolákov a zákonní zástupcovia štyroch predškolákov požiadali o pokračovanie plnenia 

povinného predprimárneho vzdelávania. 

V školskom roku 2021/2022 bude otvorená jedna trieda 1. ročníka a všetky deti budú navštevovať 

povinne voliteľný predmet náboženská výchova.    

 

3 c) Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie v strednej škole 
 

V školskom roku 2020/2021 si podalo prihlášku na stredné školy 18 žiakov 9. ročníka a 3 žiaci 7. 

ročníka.  

 

3 d) Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej škole 

 

Názov strednej školy 
počet žiakov 

9. ročníka 

Gymnázium Antona Bernoláka v Námestove 1 

SOŠ Hattalova Námestovo 5 

SOŠ-lesnícka Tvrdošín  1 

SOŠ-technická Námestovo 6 

Spojená škola Nižná 2 

SZŠ Dolný Kubín 3 

 
V školskom roku 2020/2021 bolo prijatých na stredné školy 18 žiakov 9. ročníka v prvom kole.  
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Z toho dvaja žiaci boli prijatí na trojročný odbor. Na duálne vzdelávanie nastúpi jeden žiak.  

 

Traja žiaci siedmeho ročníka boli prijatí na štúdium 2-ročného odboru na Súkromnú strednú odbornú 

školu v Dolnom Kubíne. 

 

3 e) Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

 
Od 26. 10. 2020 do 23. 4. 2021 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade 

s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu z dôvodu 

pandémie COVID-19. 

Hodnotenie žiakov v čase mimoriadnej situácie a výsledky koncoročnej klasifikácie podľa ročníkov, 

priemerný prospech z jednotlivých predmetov: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Žiaci  1. ročníka boli priebežne aj na vysvedčení hodnotení slovne. V 2. - 4. ročníku boli žiaci 

klasifikovaní známkou, Náboženská výchova bola hodnotená slovom absolvoval/neabsolvoval. 
 

 
V 5. - 9. ročníku boli žiaci klasifikovaní známkou. Náboženská výchova a Telesná a športová výchova 

boli hodnotené slovom absolvoval/neabsolvoval. 
 

 
Vyhodnotenie prospechu na konci klasifikačného obdobia 2020/2021: 
 V ročníkoch 

Z 181+1 žiakov 1. – 4. 5. – 9.  

Prospelo 80 žiakov               99 žiakov 

Neprospievajúci bez možnosti opravnej skúšky 0 žiakov 0 žiakov 

Neprospievajúci po opravnej skúšky 0 žiakov 1 žiakov 

  

SJL 

 

M 

 

AJ 

 

I Vl 
Prv

/P 
HV VV TŠV PV 

1.A 1,22 1,22 - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

2.A 1,41 1,64 - - - 1,00 1,00 1,00 1,00 - 

3.A 1,62 1,38 1,46 1,00 1,38 1,31 1,00 1,00 1,00 1,00 

3.B 1,71 1,57 1,43 1,00 1,36 1,14 1,00 1,00 1,00 1,00 

4.A 1,92 2,46 2,08 1,00 1,38 1,62 1,00 1,00 1,00 1,00 

 SJL 
AJ/ 

RJ 
M Bi I F Ch D G ON T HV VV TŠV RV CvAJ 

CvF/

CvBi 

5.A 1,86 
2,10 

- 
2,14 1,62 1,00 - - 1,71 2,24 - 1,00 1,29 1,00 - 1,62 - 

- 

- 

6.A 2,61 
2,39 

- 
3,00 2,09 1,00 1,96 - 1,96 2,26 1,52 1,00 1,00 1,00 - - - 

- 

- 

7.A 2,32 
2,58 

   - 
2,42 2,26 1,00 2,21 2,05 2,16 1,95 1,58 1,11 1,00 1,00 - - 2,21 

1,95 

- 

8.A 2,50 
2,60 

2,67 
2,80 1,85 1,00 2,40 2,50 1,75 2,05 1,70 1,15 1,00 1,10 - - 2,38 

- 

1,75 

9.A 2,72 
2,72 

- 
2,78 2,00 - 2,5 2,22 2,06 1,94 1,78 1,00 - 1,00 - - 2,61 

1,50 

- 
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Opravnú skúšku  úspešne vykonal                          0 žiakov                 1 žiak 

 

Jeden žiak si plnil povinnú školskú dochádzku v zahraničí, preto bol klasifikovaný vo všetkých 

predmetoch v kmeňovej škole (v zahraničí). 

 

Vyhodnotenie správania na konci klasifikačného obdobia 2020/2021: 

V ročníkoch  1. – 4. 5. – 9. 

Pochvala triednym učiteľom 41 žiakov 7 žiakov 

Pochvala riaditeľom školy 0 žiakov                20 žiakov 

Napomenutie triednym učiteľom                         6 žiakov                  0 žiakov 

Pokarhanie triednym učiteľom  3 žiaci 3 žiaci 

Pokarhanie riaditeľom školy 2 žiaci                 3 žiaci 

 

Znížené známky zo správania: 

Na stupeň 2  4 žiaci  

Na stupeň 3  0 žiakov 

Na stupeň 4  0 žiakov 

Ostatní žiaci boli zo správania klasifikovaní stupňom 1. 

 

Vyhodnotenie dochádzky za rok 2020/2021: 

V ročníkoch      1. – 4.      5. – 9. 

Zameškané hodiny     3 964 hodín      4 975 hodín  

z toho neospravedlnené hodiny            0 hodín           30 hodín  

Hlásenie na ÚPSVaR v Námestove, Obecný úrad            0 žiakov            3 žiaci  

 

V školskom roku 2020/2021 na základe rozhodnutia ministra bolo Testovanie 5 a Testovanie 9 

zrušené. Testovanie 9 nahradil Monitoring NUCEM 2021: Dištančné vzdelávanie z pohľadu 

deviatakov. Monitoring sa realizoval na vybraných školách, medzi ktoré patrila aj naša škola. Slúžil na 

diagnostiku vedomostí po dištančnom vzdelávaní a pozostával z dotazníka a testov z matematiky 

a slovenského jazyka.  

 

Vyhodnotenie monitoringu 9: 
 

 Slovenský jazyk- monitoring Matematika- monitoring  

Trieda Body % Percentil 

školy 

Percentil 

testu 

Body % Percentil 

školy 

Percentil 

testu 

IX.A 18,1 60,2 56,8 47,2 22,2 74,1 55,9 72,5 

 

 

4 a) – h) Informácie o strednej škole: ----  

 

5 a) Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 

školy 
1. Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiakov ZŠ na kalendárny rok 2020:  557 909,00 € 

Príspevok obce na MŠ, ZŠS, ŠKD v kalendárnom roku 2020:  184 265,92 € 
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2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov za 

kalendárny rok 2020:  

(V tejto časti uvádzame všetky údaje za kalendárny rok tak, ako ich uvádzame vo všetkých účtovných 

výkazoch zasielaných na KŠÚ, daňový úrad, štatistický úrad. Pravdivosť týchto údajov si tak čitateľ 

môže kedykoľvek overiť. Účtovné a finančné výkazy sa nevyhotovujú za školské roky, ale za roky 

kalendárne). 

 

ZŠ:                                     0,00 €  

MŠ:                           2 690,00 € (10 € mesačný poplatok rodičov) 

ŠKD:                         1 336,00 €  (8 € mesačný poplatok rodičov) 

Príspevok na výchovu a vzdelávanie v zmysle zákona 597/2003 pre deti v MŠ zriaďovateľa, ktoré 

majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky v roku 2020 vo výške 3 948,00 €.  

 
3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia za kalendárny rok 2020: 

 5 709,00 €      

mzdy a odvody:  3 321,18 € 

materiálne zabezpečenie krúžkov a ostatné: 2 387,82 €  

 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich 

použitia za rok 2020:  

doplatok stravníkov na prevádzku ŠJ  17 748,21 € 

platba rodičov za stravu detí v ŠJ 20 014,58 € 

nájom      801,00 € 

úroky z účtov           7,71 € 

školské ovocie        88,14 € 

 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov za rok 2020: 

- energie a palivo zo ŠR  380,35 € 

- príspevok na stravu zo ŠR 17 030,45 € 

- refundácia miezd 19 485,68 € 

- dotácia MŠ – podpora udržania zamestnanosti v MŠ 20 306,87 € 

- diétne stravovanie žiakov 378,00 € 

- Príspevok na učebnice 5 032,00 € 

- asistent učiteľa 11 826,00 € 

- COVID prostriedky 1 200,00 € 

- dištančné vzdelávanie 2 000,00 € 

- škola v prírode      0,00 € 

- príspevok na žiakov so SZP     0,00 € 

- školské potreby žiakov – deti v hmotnej núdzi     0,00 € 

 

 

6. Kapitálové finančné prostriedky za rok 2020: 

- kapitálové fin. prostriedky            0,00 €  

 

7. Projekty za rok 2020: 

- Projekt MPC – Pomáhajúce profesie    6 266,65 €  

 

5 b) Informácie o aktivitách školy, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov 

v ich voľnom čase 
 

Krúžková činnosť bola z dôvodu šírenia prenosného ochorenia COVID-19 pozastavená. 
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5 c) Informácie o spolupráci školy s rodičmi detí alebo žiakov alebo inými 

fyzickými osobami, alebo so zástupcom zariadenia 

  
Rodičia: O činnosti školy sú informovaní rodičia prostredníctvom žiackej knižky, elektronickej 

žiackej knižky, oznamov cez Edupage, web stránky školy a obce, individuálnych triednych 

rodičovských združení a obecných novín, kde uverejňujeme články o dianí v škole. Pracujeme na 

dôvere a spolupráce rodičov so školou a na minimalizovaní zábran rodičov získavať od školy tie 

informácie, ktorým nerozumejú. 

 

CPPPaP: Okrem bežnej spolupráce pri pomoci žiakom, ktorí sú začlenení, alebo u ktorých máme 

podozrenie na výskyt vývinových porúch, bol na škole realizovaný skupinový program v oblasti 

primárnej prevencie online formou: 

 

Názov programu: Zvládanie záťažových situácií  

Trieda:  1. A 

Termín realizácie: 15. 04. 2021 

Trvanie programu: 2 vyučovacie hodiny 

Zameranie programu: podporiť u žiakov empatiu, rozvoj kamarátstva  

 

 

V školskom roku 2020/2021 boli naplánované viaceré preventívne aktivity a programy, ktoré boli 

zrušené z dôvodu pandémie COVID-19.                        

 

5 d) Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu podstatné 
 

Správa k prerušeniu vyučovania v čase mimoriadnej situácie, COVID-19: 

Od 26. 10. 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade 

s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, z dôvodu 

pandémie COVID-19. Dištančná forma vzdelávania prebiehala od 26. 10. 2020 do 16. 4. 2021 pre     

8. - 9. r., od 26. 10. 2020 do 23. 4. 2021 pre 5.,6.,7. r., od 11. 1. 2021 do 5. 2. 2021 pre 1. - 4. r. 

V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie a prerušenie vyučovania v školách a školských 

zariadeniach od 26. 10. 2020 sa metódy a formy vzdelávania prispôsobili učeniu cez internet,  

prostredníctvom rôznych vzdelávacích portálov, sociálnych sietí, edupage, zoom. Žiaci 

s individuálnymi vzdelávacími potrebami a žiaci bez možnosti technického vybavenia a bez internetu, 

mali možnosť chodiť do školy  prezenčne v skupinkách 5 + 1. Túto možnosť využívali žiaci piateho 

a šiesteho ročníka. Pri postupnom návrate žiakov do škôl, pri prechode z dištančného vzdelávania na 

prezenčné, prešli žiaci adaptačným obdobím s cieľom znížiť stres, posilniť pocit bezpečia, rozvíjať 

komunikáciu a socializovať sa.  

V prvom ročníku sa hodnotenie žiakov na vysvedčení realizovalo slovným hodnotením. V     

2. - 4. ročníku boli žiaci klasifikovaní známkou, Náboženská výchova sa hodnotila slovom 

absolvoval/neabsolvoval. V 5. - 9. ročníku boli žiaci klasifikovaní známkou, Náboženská výchova 

a Telesná a športová výchova sa hodnotila slovom absolvoval/neabsolvoval. 
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Správu vypracovali:  PaedDr. Eva Rabčanová, r. š. 

                  Mgr. Mária Kolenová, z. r. š.  

 

 

V Breze dňa: 27. 08. 2021 

 

 

     

  

       27. 08. 2021 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: .......................................................................................... 

 

 

 21.09.2021   

Správa predložená na prerokovanie školskej samospráve dňa: ................................................................. 

  

 21.09.2021 

Správa prerokovaná školskou radou dňa: .................................................................................................. 

 

Školská rada odporúča/neodporúča zriaďovateľovi správu schváliť. 

                           

Podpis predsedu školskej rady: .................................................................................................................. 

  Mgr. Anna Sitáriková v. r. 

  

 

 

                                             24.09.2021 

Správa predložená na schválenie zriaďovateľovi dňa: .............................................................................. 

   

  

 03.12.2021 

Správa schválená zriaďovateľom dňa: ....................................................................................................... 

                                           

   

 

Podpis zodpovedného zamestnanca za zriaďovateľa: ............................................................................... 

 Ing. Ladislav Matejčík v. r. 

 

 


