
Vyhodnotenie práce MZ ročníkov 1. – 4. za školský rok 2019/2020 

 

           Počas školského roka sa uskutočnilo 5 metodických zasadnutí. Štvrté 

metodické zasadnutie sa konalo online prostredníctvom programu WEBEX 

počas mimoriadnej situácie, ktorá vznikla v súvislosti s pandémiou Covid – 19. 

Na zasadnutiach vyučujúce vypracovali a schválili plán práce na školský rok 

2019/2020, naplánovali pasovanie  prvákov,  pripravovali akcie zamerané na 

zdravú výživu, na medziľudské a medzigeneračné vzťahy, na kresťanskú 

výchovu žiakov, na kultúrne správanie sa žiakov, na poznávanie okolia 

a histórie, na dopravnú výchovu, na ochranu prírody a zdravia. Zapojili sa do 

prípravy programu na Vianočnú akadémiu, do výroby darčekov na misijné 

trhy. Vo 4. ročníku sa uskutočnili Vianočné tvorivé dielne pre deti 

predškolského veku. Pre predškolákov sa taktiež uskutočnili otvorené hodiny 

v 1. ročníkoch pod vedením pani učiteľky Kataríny Adamčíkovej a pani 

učiteľky Patrície Jakubíkovej. Počas školského roka prebiehala akcia „Farebné 

dni“- s dohodnutými témami.  

          Vyučujúce počas školského roka postupovali podľa učebných osnov 

vypracovaných podľa Štátneho vzdelávacieho programu ISCED I, priebežne 

kontrolovali plnenie osnov a plánov. Aktuálne otázky týkajúce sa vzdelávania 

a správania sa žiakov vyučujúce riešili priebežne počas školského roka. V čase 

od 16. 3. 2020 vyučujúce postupovali podľa usmernení MŠ formou dištančného 

vzdelávania a následne on-line vzdelávania.   

            Žiaci sa zúčastnili sv. omší, divadelných a filmových predstavení, 

výchovného koncertu, výstavy. Absolvovali didaktické hry.  Akcie, ktorých sa 

žiaci zúčastnili, prispeli k ich všeobecnému rozhľadu, mali možnosť získať 

mnohé nové poznatky a skúsenosti z rôznych oblastí života.  

Počas roka komisia pracovala v tomto zložení:  

1.A Mgr. Katarína Adamčíková 

1.B Mgr.  Patrícia Jakubíková 

2.A Mgr. Mária Maťková 

2.B Mgr. Marta Ponechalová 

3.A Mgr. Andrea Harzeková 

4.A Mgr. Martina Poljaková 

Mgr. Anna Ponechalová, riaditeľka školy 



Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej 

situácie /12. 3. – 30. 6. 2020/ 

Počas mimoriadnej situácie, ktorá vznikla v súvislosti s pandémiou Covid – 19 

sa od 16. 3. 2020 začalo vyučovať dištančnou formou. Vyučujúce posielali 

úlohy, zadania, vzorové riešenia cvičení, vysvetlenia k daným úlohám, link na 

potrebné stránky, prezentácie prostredníctvom webovej stránky školy, 

prostredníctvom e-mailových adries, cez aplikácie Viber, Messenger, 

WhatsApp a Skype. Žiaci pracovali aj s programom Smartbook. Vypracované 

úlohy žiaci posielali späť vyučujúcim na hodnotenie, ktoré malo motivačný 

charakter, poskytovalo žiakom spätnú väzbu. 

Od 16. 4. 2020 sa začalo s online vyučovaním cez program Cisco Webex 

Meeting, ktoré malo dobrý ohlas u detí aj rodičov. Práca sa zdokonalila, žiaci 

sa mohli vidieť a počuť navzájom, aj s vyučujúcou, čo prispelo k názornejšiemu 

vysvetľovaniu učiva a k možnosti okamžitej spätnej väzby zo strany žiakov. 

Rodiny, ktoré nemali potrebnú techniku, mali možnosť  zapožičania školských 

tabletov na online vyučovanie. Taktiež vyučujúci si na online vyučovanie mohli 

požičať školské notebooky. Online rozvrh hodín bol upravený podľa usmernení 

MŠ.  

Počas dištančného vzdelávania a online vyučovania boli žiaci hodnotení 

slovne, počtom bodov, pochvalou, vysvetlením. Priamo na online vyučovaní 

žiaci odpovedali, recitovali, čítali, písali, ukazovali kartičky, dopĺňali úlohy 

v prezentáciách, prezentovali svoje projekty.  

Na pracovnej porade sme určili, ktoré predmety budú klasifikované /SJL, ANJ, 

MAT, PVO, PDA, VLA, KNB/ a ktoré budú hodnotené slovom absolvoval /VYV, 

PVC, HUV, TSV, INF/. Na online zasadnutí MZ sme určili kritériá pre slovné 

hodnotenie absolvoval. Žiaci 1. ročníka sú vo všetkých predmetoch hodnotení 

slovným komentárom.  

Klady 

Webex – vynikajúca pomoc pri učení na diaľku, online vyučovanie upevňovalo 

aj sociálne vzťahy medzi deťmi navzájom, veľká pochvala aj od rodičov 

Žiaci vzorne pracovali pomocou aplikácie webex, naučili sa väčšej 

samostatnosti. 

Online vyučovanie nás spojilo nielen so žiakmi, ale aj s rodičmi, s ktorými sme 

prichádzali každodenne do kontaktu – najmä v 1. ročníkoch. 

Deti sa učia, že tablet a počítač sa môžu využívať aj na iné činnosti než na hru 



Nedostatky 

Absencia sociálneho kontaktu 

Nie všetci žiaci majú potrebné technické zabezpečenie, niekedy zlyhalo  

internetové pripojenie 

Hodnotenie nie je objektívne, pretože v mnohých prípadoch žiakom pomáhali 

pri vypracovaní úloh rodičia 

Odporúčania  

Aplikácia by sa dala využiť pri práci, keď je dieťa alebo  aj učiteľ dlhodobo PN 

Absolvovať školenie na tvorenie online testov 

 

Obsah práce 

Obsah učiva pre vyučovacie predmety , ktorý bol vymedzený pre obdobie 

prerušeného vyučovania pre jednotlivé ročníky,  bol splnený. 

Výchovy boli realizované v rámci hlavných predmetov vo forme projektov, 

alebo ústnou formou. 

 

Ročník Obsah učiva 

1. A Slovenský jazyk 

Všetky hlásky slovenskej abecedy boli prebraté, s nimi aj súvisiace 

slová, vety a texty. V 2. ročníku je potrebné sa zamerať na 

opakovanie a utvrdzovanie učiva, zdokonaľovanie techniky 

čítania, nácvik čítania s porozumením, diktáty, doplňovačky, 

odpisy a prepisy. 

Matematika – učivo je prebraté 

1. B Osvojené poznatky z 1. ročníka zo všetkých predmetov. SJL – 

zamerať sa na zdokonaľovanie techniky čítania, nácvik čítania 

s porozumením, diktáty. 

2. A Slovenský jazyk, matematika – učivo preberané v mesiacoch 

marec – máj je nutné preopakovať v septembri v treťom ročníku 



2. B SJL – rozvíjať čitateľské kompetencie, upevňovať čítanie, písanie 

a počúvanie s porozumením, rozvíjať vyjadrovacie schopnosti 

žiakov ústnou a písomnou formou, upevňovať ovládanie 

slovenskej abecedy 

MAT – upevňovať sčítanie a odčítanie s prechodom cez desiatku 

v číselnom obore do 100, upevňovať algoritmus písomného 

sčítania a odčítania s prechodom cez desiatku v číselnom obore do 

100, upevňovať postupnosť krokov pri riešení nepriamo 

sformulovaných úloh, zdokonaľovať zručnosť v rysovaní úsečiek, 

priamok a polpriamok 

3. A SJL –v septembri upevňovať učivo o slovných druhoch – prídavné 

mená, zámená, číslovky 

MAT- upevňovať spoje násobenia a delenia v obore násobilky, 

upevňovať spoje sčítania a odčítania v obore do 10 000, upevniť 

tému z geometrie plány a stavby z kociek podľa plánu 

4. A SJL – obsah učiva pre 4. r. je prebratý, je potrebné utvrdiť slovné 

druhy – ohybné aj neohybné, najmä skloňovanie a časovanie 

MAT -  nepodarilo sa prebrať učivo geometrie Kruh, kružnica, 

rysovanie kružnice, Rysovanie trojuholníka a z obsahu Riešenie 

aplikačných úloh – Graf, tabuľky 

 

 

                                                                                         Zapísala: Mgr. A. Harzeková 

 


