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Správa 

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

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy 
Základná škola s materskou školou 
Pod hájom 967, Dubnica nad Váhom 

  

Adresa školy Pod hájom 967   

Telefón +421/424422875   

E-mail sekretariat.zspodhajom.dca@gmail.com zspodhajom@gmail.com 

WWW 
stránka 

zscentrum3dub.edupage.org   

Zriaďovateľ Mesto Dubnica nad Váhom  www.dubnica.eu 

Primátor Mgr. Peter Wolf primator@dubnica.eu 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľka Mgr. Bardyová Marta   0905789828 zspodhajom@gmail.com 

ZRŠ pre 1.-4. 
ročník 

Mgr. Janka Vráblová     jeanne123@centrum.sk 

ZRŠ pre 5.-9. 
ročník 

Mgr. Vladimír Lászlo    0910911058 laszlo.v@pobox.sk 

ZRŠ pre MŠ Eva Zelková       

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno 

predseda Mária Dacková 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Vladimíra Fejová 

ostatní zamestnanci Bc. Andrea Mojtová 

zástupcovia rodičov Jozef Holba 

  Ing. Marián Osúch 

  Mgr. Vladimíra Malecová 

  Ing. Lea Buranská 
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zástupca zriaďovateľa Bc. Andrea Blajsková 

  Ing. Ladislav Buranský 

  Adrián Gazdík 

  Mgr. Mária Balážová 

Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

PK matematika Mgr. Vladimíra Fejová matematika, informatika 

PK slovenský jazyk a 
literatúra 

Ing. Beata Kováčiková slovenský jazyk a literatúra 

PK cudzie jazyky Mgr. Silvia Koplíková anglický jazyk, nemecký jazyk 

PK výtvarná výchova Mgr. Janka Antalová 
výtvarná výchova, hudobná 
výchova 

PK telesná výchova PaedDr. Janka Machová telesná a športová výchova 

PK dejepis Mgr. Ivana Ďurišová dejepis 

PK chémia RNDr. Beata Sýkorová biológia, chémia 

PK občianska, etická a 
náboženská výchova 

Mgr. Dana Mederová 
etická výchova, občianska 
náuka, náboženská výchova 

PK fyzika Mgr. Vladimír Lászlo fyzika, technika 

PK geografia Mgr. Ivana Češková geografia 

MZ 1. ročník Mgr. Elena Pecková predmety 1. ročníka 

MZ 2. ročník Mgr. Andrea Konáriková predmety 2. ročníka 

MZ 3. ročník Mgr. Viera Mládková predmety 3. ročníka 

MZ 4. ročník Mgr. Zuzana Sláviková predmety 4. ročníka 

MZ ŠKD Oľga Jančiová školský klub detí 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov školy 

Počet žiakov školy: 578 
Počet detí v MŠ: 133 
Počet tried: 26 

Podrobnejšie informácie: 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

počet tried 4 3 3 3 3 2 3 2 3 26 

počet žiakov 75 64 59 69 73 58 72 49 59 578 

z toho ŠVVP  2  2  1 1 6 2 14 

z toho v ŠKD 69 59 44 34 3     209 
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§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci do 1. ročníka ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019:   88/39 
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019:  74/34 
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:  14/5 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2019 

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

Počet žiakov   6 1  2 59 

Žiaci končiaci školskú dochádzku v piatom ročníku boli prijatí na osemročné 
gymnázium.  

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  Gymn.  8.roč Gymn. 4.roč SOŠ SPŠ Iné Spolu 

prihlásení 9 11 12 12 15 59 

prijatí 6 11 12 12 14 55 

% úspešnosti 66,67 100 100 100 100 95,59 

§ 2. ods. 1 e 

Výsledky hodnotenia a klasifikácie žiakov 

Mimoriadna situácia – pandémia COVID-19 ovplyvnila vyučovanie na všetkých školách 
SR. Nová situácia, na ktorú neboli pripravení učitelia ani žiaci, vyžadovala nové 
postupy, metódy a hlavne čas na stabilizáciu. Prezenčná forma vyučovania sa zmenila 
na dištančnú, preto boli prijaté opatrenia aj v oblasti priebežného a koncoročného 
hodnotenia žiakov. Priebežné hodnotenie malo predovšetkým motivačný charakter 
a záverečné hodnotenie v 2. polroku školského roka 2019/2020 po odsúhlasení 
v pedagogickej rade bolo vo všetkých povinných predmetoch ŠkVP vyjadrené slovným 
komentárom. Vyučujúci hodnotili predovšetkým postoj žiakov k vyučovaniu, plnenie 
zadaných úloh, aktivitu, tvorivosť, iniciatívu. V závere zohľadnili aj vyučovacie výsledky 
dosiahnuté v 1. polroku školského roka, ktoré mali vplyv na celkové hodnotenie – žiak 
splnil/nesplnil kritériá určené ZŠ a preto prospel/neprospel.  

Dvaja žiaci, ktorí sa do dištančnej formy vzdelávania z dôvodu nezáujmu vôbec 
nezapájali a v 1. polroku boli hodnotení známkou nedostatočný v predmete geografia 
vykonávali v auguste 2020 komisionálnu skúšku. Jeden žiak bol preskúšaný 
v predmete biológia. 
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Dvaja žiaci ôsmeho ročníka boli v 1. polroku hodnotení známkou nedostatočný z viac 
ako dvoch predmetov a v 2. polroku nepracovali, preto nevykonávali komisionálnu 
skúšku a školskú dochádzku ukončili v 8. ročníku. 

Pri hodnotení správania sa vychádza zo situácie predovšetkým za prvý polrok, kedy 
boli udelené znížené známky zo správania trom žiakom (dve dvojky a jedna trojka) za 
počet neospravedlnených hodín. Ďalšie udelené výchovné opatrenia (pokarhanie 
riaditeľom školy alebo triednym učiteľom, resp. napomenutie triednym učiteľom) boli 
udelené na základe neskorých príchodov na vyučovanie, zabúdanie pomôcok na 
hodiny, opakované vyrušovanie a ďalších menej závažných priestupkov voči školskému 
poriadku. V priebehu 1. polroka sa musela riešiť aj situácia dvoch žiakov vyšších 
ročníkov, ktorí na základe incidentu z minulého školského roku (stal sa mimo priestorov 
školy a mimo vyučovania) sa znovu zapojili do vyučovacieho procesu. Triedy sa oddelili 
od seba tak, aby sa minimalizoval možný kontakt týchto žiakov. Toto riešenie sa 
ukázalo ako dostatočné a v priebehu prezenčného vyučovania nedošlo k žiadnemu 
problému medzi nimi.  

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I.A 18 18 0 0 

I.B 20 20 0 0 

I.C 19 18 0 0 

I.D 18 16 0 2 

II.A 24 24 0 0 

II.B 16 16 0 0 

II.C 24 24 0 0 

III.A 20 20 0 0 

III.B 20 20 0 0 

III.C 19 19 0 0 

IV.A 25 25 0 0 

IV.B 23 23 0 0 

IV.C 21 19 0 2 

V.A 26 26 0 0 

V.B 25 23 0 2 

V.C 22 21 0 1 

VI.A 29 27 1 1 

VI.B 29 29 0 0 

VII.A 23 22 1 0 

VII.B 27 26 0 1 

VII.C 22 20 0 2 

VIII.A 25 24 1 0 

VIII.B 24 23 1 0 
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IX.A 15 15 0 0 

IX.B 23 23 0 0 

IX.C 21 21 0 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 
Priemer 
na žiaka 

Osprav. 
Hod. 

Priemer 
na žiaka 

Neosprav. 
Priemer 
na žiaka 

I.A 18 653 36,28 653 36,28 0 0,00 

I.B 20 688 34,40 688 34,40 0 0,00 

I.C 19 824 43,69 824 43,69 0 0,00 

I.D 18 658 41,13 658 41,13 0 0,00 

II.A 24 799 33,29 799 33,29 0 0,00 

II.B 16 551 34,44 551 34,44 0 0,00 

II.C 24 901 37,54 901 37,54 0 0,00 

III.A 20 833 41,65 833 41,65 0 0,00 

III.B 20 1007 50,35 1007 50,35 0 0,00 

III.C 19 576 30,32 576 30,32 0 0,00 

IV.A 25 1384 55,36 1384 55,36 0 0,00 

IV.B 23 1486 64,61 1486 64,61 0 0,00 

IV.C 21 718 37,79 718 37,79 0 0,00 

V.A 26 1028 39,54 1028 39,54 0 0,00 

V.B 25 678 29,48 678 29,48 0 0,00 

V.C 22 1318 62,76 1311 62,43 7 0,33 

VI.A 29 1619 57,82 1611 57,54 8 0,29 

VI.B 29 1395 48,10 1393 48,03 2 0,07 

VII.A 23 1831 79,61 1810 78,70 21 0,91 

VII.B 27 1431 57,24 1431 57,24 0 0,00 

VII.C 22 1529 76,45 1529 76,45 0 0,00 

VIII.A 25 1521 63,38 1520 63,33 1 0,04 

VIII.B 24 1464 61,00 1456 60,67 8 0,33 

IX.A 15 1066 71,07 1054 70,27 12 0,80 

IX.B 23 1452 63,13 1449 63,00 3 0,13 

IX.C 21 1590 75,71 1590 75,71 0 0,00 

SPOLU 578 29000 50,17 28938 50,07 62 0,11 

Počet neospravedlnených hodín celkove za školu je výsledkom neodôvodneného 
vymeškávania, opakovaných neskorých príchodov na vyučovanie a dodatočného 
prinesenia nerelevantných ospravedlneniek, ktoré nemohli byť akceptované. Celkový 
počet je nižší oproti predchádzajúcim školským rokom, čo bolo ovplyvnené aj 
dištančným vzdelávaním, ale výrazne poklesla forma nedbanlivej povinnej školskej 
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dochádzky, takže nemusel byť ani jeden prípad riešený oznámením z dôvodu jej 
zanedbávania na príslušné orgány a inštitúcie. 

Výsledky externých meraní 

V školskom roku 2019/2020 sa Testovanie 9 z dôvodu prerušenia vyučovania na 
základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR nekonalo. V tabuľke sú uvedené výsledky testovania 
5, ktoré sa uskutočnilo 20.11.2019. 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Priemerný počet bodov 

Monitor SJL  58  66,04  19,8 

Monitor MAT  58  65,9  19,8 

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Základným pedagogickým dokumentom, ktorým sa riadi výchova a vzdelávanie v ZŠ 
je ŠVP a v súlade s ním spracovaný inovovaný ŠkVP pre jednotlivé stupne vzdelávania. 

Škola nemá špeciálne zameranie. Disponibilnými hodinami posilňuje vyučovanie 
cudzieho jazyka, prírodovedných predmetov – BIO, GEG, FYZ a predmetov, ktoré sú 
obsahom prijímacieho konania na stredné školy.Na 1. stupni ZŠ podporujeme rozvoj 
čitateľskej gramotnosti. 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried v ročníku 4 3 3 3 3 2 3 2 3 26 

ISCED 1 4 3 3 3      13 

ISCED 2     3 2 3 2 3 13 

Nepovinné predmety 

V školskom roku 2019/2020 sa nevyučovali žiadne nepovinné predmety. 

 

Štruktúra tried 

 Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka 0 0 0 

Prvého ročníka 4 75 0 

Bežných tried 22 503 14 

Spolu 26 578 14 
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Práca so žiakmi so ŠVVP bola koordinovaná špeciálnou pedagogičkou s jednotlivými 
triednymi učiteľmi a vyučujúcimi, ktorí prichádzali v rámci svojich vyučovacích hodín 
do kontaktu s takýmito žiakmi. Bola im poskytnutá adekvátna starostlivosť, 
zohľadňovali sa všetky ich špecifické potreby na základe odporúčaní CPPPaP. 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 
pomer 

Počet 
pedagog. 
zamest. 

Počet 
nepedagog. 

zamest. 

Počet úväzkov 
pedagog. zam. 

Počet úväzkov 
nepedagog. zam. 

TPP 47 21 47 21 

DPP     

Znížený 
úväzok 

    

ZPS     

Na dohodu 3    

Odbornosť pedagogických zamestnancov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov  38 38 

vychovávateľov  8 8 

asistentov učiteľa  1 1 

spolu  47 47 

Predmety vyučované neodborne 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

5.A+5.C ETV 1 

7.A+7.C ETV 1 

8.A, 8.C HUV 2 

9.A OBN 1 

5.A, 5.B DEJ 2 
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§ 2. ods. 1 h 

Profesijný rozvoj – ďalšie vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 0 0 

2.kvalifikačná skúška 2 4 

štúdium školského manažmentu 0 0 

špecializačné inovačné štúdium 0 0 

špecializačné kvalifikačné 0 0 

postgraduálne 0 0 

doplňujúce pedagogické 0 0 

vysokoškolské pedagogické 0 0 

vysokoškolské nepedagogické 0 0 

V rámci predkladaných dokumentov pre zriaďovateľa na začiatku školského roku bol 
zaslaný aj Plán profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov na 
obdobie rokov 2019-2022, ktorý bol 29.10.2019 podpísaný primátorom mesta. 
Vzhľadom na to, že po legislatívnych zmenách v oblasti profesijného rozvoja 
zamestnancov k 1.9.2019, keď proces prípravy, ponuky a realizácie nových programov 
sa zdržal, a na celkovú pandemickú situáciu počas školského roku 2019/2020, škola 
stihla uskutočniť len dvojdňové aktualizačné vzdelávanie 11.-12.10.2019 v Lazoch pod 
Makytou s nasledovnými témami: 

Ako spoznať obeť domáceho násilia. 

Ako spoznať závislého žiaka a ako s ním pracovať 

Toto vzdelávanie realizovala spoločnosť ACET SR Púchov s lektormi Petrom Slaným 
a Samuelom Lehockým. 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Hoci sa už nevyhodnocujú výsledky súťaží vzájomným porovnávaním úspešnosti na 
úrovni kraja ani okresu, škola naďalej venuje veľkú pozornosť účasti žiakov na nich. 
Tradične sa vynikajúce úspechy dosahujú vo výtvarných súťažiach, cennou je aj 
zapojenosť takmer do všetkých športových podujatí. Tento školský rok však poznačila 
situácia so šírením koronavírusu aj jednotlivé úrovne súťaží, v dôsledku čoho bola ich 
veľká časť ukončená na úrovni školského kola, v ojedinelých prípadoch na okresnej, či 
krajskej úrovni. Výnimkou bola len biologická olympiáda, realizovaná online formou na 
celoslovenskej úrovni, kde nás úspešne reprezentovala žiačka 9. ročníka Ema 
Malecová. 

 



9 

 

Športové súťaže: 

BASKETBAL   3. miesto v OK dievčatá 

VYBÍJANÁ   2. miesto v RK 
VOLEJBAL   1. miesto v OK dievčatá 
VOLEJBAL   2. miesto v RK chlapci 
STOLNÝ TENIS 1. miesto v OK a 2. miesto v RK (dievčatá); 2. miesto v OK 

chlapci) 
MALÝ FUTBAL  2. miesto v OK dievčatá 

Vedomostné súťaže: 

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA  

3. miesto celoslovenské kolo  (Malecová E.) 
2. miesto v okresnom kole   (Valjentová K.)  

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA  

1. miesto v krajskom kole   (Filip S.) 

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA 

1. miesto v okresnom kole  (Bartoš D.) 
3. miesto v okresnom kole  (Miakišová T.) 

Celková zapojenosť žiakov do vedomostných súťaží a súťaží umeleckého charakteru: 

Názov súťaže 
Počet 
žiakov 

okr. 
kolo 

kraj. 
kolo 

národ. 
kolo 

medzinár. 
kolo 

Geografická olympiáda 49     

Biologická olympiáda 7 6 1 1  

Matematická olympiáda 22 10 1   

Pytagoriáda 85     

Dejepisná olympiáda 24 8    

Hviezdoslavov Kubín 28     

Šaliansky Maťko 16     

Olympiáda zo SJL 10 1    

Rozprávkové vretienko 9 1    

Športové súťaže 240 85    

Všetkovedko 20     

Technická olympiáda 4 4 1     
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Aktivity a prezentácia na verejnosti 

A. V oblasti telesnej kultúry a športu 

 Beh "Údolím Váhu" 
 Vianočné turnaje vo futbale a volejbale 

 Gymnastický štvorboj žiakov 
 Súťaže v kolektívnych a individuálnych športoch - basketbal, hádzaná, futbal, 

volejbal, florbal, vybíjaná, stolný tenis, atletika, cezpoľný beh 

 Organizácia lyžiarskeho a plaveckého výcviku 

B. V oblasti cudzích jazykov 

 zapájanie do olympiád ANJ 
 korešpondencia v cudzom jazyku v rámci vyučovacích hodín  
 E - twinning 

 exkurzia do Viedne 
 návšteva divadelného predstavenia v anglickom jazyku pre žiakov druhého 

stupňa 

C. V oblasti matematiky 

 účasť žiakov na olympiádach, Pytagoriáde, MAKS-e, Klokanovi a v 
korešpondenčných súťažiach 

 zapojenosť žiakov do matematických krúžkov 

D. V oblasti výtvarnej výchovy 

 účasť na súťažiach poriadaných centrálne MŠŠVaV SR 
 zapájanie sa do súťaží vyhlásených rôznymi spoločnosťami, organizáciami a 

inštitúciami na rôznej úrovni, vrátane medzinárodnej 

 galéria prác v priestoroch školy 
 práca žiakov vo výtvarných krúžkoch, vedených našimi výtvarníčkami 

E. V oblasti práce s počítačom a internetom 

 záujmová činnosť v rámci krúžkov, 
 pravidelná aktualizácia internetovej stránky školy, 

 možnosť pre pracovníkov školy využívať internet, 
 dovybavenie učební, tried, zborovní, kabinetov počítačovou technikou a 

pripojenie na internet; otvorenie samostatnej učebne výpočtovej techniky pre 
žiakov prvého stupňa, resp. ich obnova  

 zapojenie žiakov do súťaží - iBobor, Baltie, FLL 

 súťaže v programovaní robotov - stavebnice LEGO 

F. V oblasti pedagogickej práce 

 spolupráca s CPPPaP 
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 spolupráca s MsP a Políciou SR (pre piaty ročník celoročný projekt "Správaj sa 
slušne") 

 spolupráca s mestom Dubnica nad Váhom v kultúrnej oblasti 

 účasť žiakov na akciách poriadaných CVČ 
 spolupráca s miestnym odborom Matice slovenskej formou prednášok a súťaží 
 spolupráca s rodičmi 

G. V oblasti výchovného poradenstva 

 pravidelné návštevy žiakov deviateho ročníka na Dňoch otvorených dverí 
stredných škôl a výstave Stredoškolák 

 práca so žiakmi s ŠVVP 

H. V oblasti práce ŠKD 

 Vítanie prváčikov  
 Deň jablka 

 Strašibál 
 Šarkaniáda 
 Deň čaju 
 tvorivé dielne k Vianociam a Veľkej noci - najkrajšia výzdoba 
 fašiangová veselica, zvyky a tradície 

 tvoríme Halloweenské strašidlá 
 besedy o knihe 
 hry a aktivity ku Dňu detí 
 divadelné predstavenia "Štvrtáci prvákom" a "Deviataci mladším žiakom" 
 "Vitadeň" 

 jesenné tvorivé dielne - výrobky a ochutnávka jedál z ovocia a zeleniny, 
cesnakový "Cibuľofest" 

 "Strašitresk" - celoklubová akcia 

 zručnosti pri tvorení postáv zo slaného cesta 
 zimné hry na snehu 
 starostlivosť o zvieratká v zime (prikrmovanie) 
 výrobky z recyklovaného materiálu 

I. Iné 

 aktivity ku Dňu Zeme, interaktívny strom 

 Vianočný bazár spojený s koncertom 
 pečenie medovníkov 
 program ku Dňu matiek, týždeň venovaný rodine 
 súťaž "Všetkovedko" 
 otvorené hodiny pre predškolákov z MŠ 

 tvorivé čítanie ako súčasť Mesiaca knihy (tretiaci čítajú prvákom) 
 zber papiera a celoročne prebiehajúci zber tetrapakových obalov, plastov a 

ostatných druhotných surovín 

 celoročná hra "Náš strom" - rozvoj finančnej gramotnosti 
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 publikačná činnosť, účasť vyučujúcich na aktivitách a seminároch poriadaných 
MPC 

 zapojenie do programu DofE - Medzinárodnej ceny Vojvodu z Edinburghu 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

V školskom roku 2019/2020 boli realizované projekty: 

1) MODERNIZÁCIA ODBORNÝCH UČEBNÍ 

V marci školského roka 2019/2020 sa po počiatočných problémoch a dlhšej odmlke 
začala realizácia projektu – Revitalizácia odborných učební. Počas letných prázdnin boli 
modernizované učebne fyziky, techniky a robotiky. Boli  vybavené novým nábytkom 
(lavice, stoličky, skrine, laboratórne stoly, pracovné stoly), výpočtovou technikou 
(notebooky, tlačiarne, interaktívne tabule), pomôckami a materiálom v celkovej 
hodnote 63 000 €. Veríme, že všetko toto prispeje k motivácii žiakov, zvýšeniu záujmu 
o dané predmety a skvalitneniu výučby v jednotlivých predmetoch. 

2) PROJEKT IT AKADÉMIA 

V školskom roku 2019/2020 plynul druhý rok realizácie projektu zameraného na 
inovácie prírodovedného a technického vzdelávania. V rámci neho zamestnanci 
absolvovali vzdelávanie v predmete informatika (Mederová D., Fejová V.) a fyzika 
(Fejová V.).  

Škola bola vybavená pomôckami Science Lab - mikroskopy, preparačné súpravy, lego 
stavebnice, programovateľné autíčka, micro čipy, meteostanica, senzory CO2, teploty, 
prúdu, pohybu, vozíčkový systém Vernier a 3D tlačiareň. K použitiu pomôcok 
zainteresovaní učitelia chémie, fyziky, techniky a informatiky boli zaškolení pracovníkmi 
UIPŠ Košice.  

Projekt pokračuje aj v nasledujúcom školskom roku aktivitami zameranými na využitie 
spomínaných pomôcok vo vyučovacom procese a v mimoškolských podujatiach. 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2019/2020 nebola na škole vykonaná žiadna kontrolná činnosť v 
rámci ŠŠI.  

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

Priestorové vybavenie: 
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 27 učební využívaných ako kmeňové triedy 

 odborné učebne pre predmety hudobná výchova, výtvarná výchova, biológia, 
fyzika (s interaktívnou tabuľou), chémia, etická výchova 

 pre výučbu cudzích jazykov sú k dispozícii dve jazykové laboratóriá (jedno sa 
využíva aj ako učebňa s interaktívnou tabuľou pre ostatné predmety) a ďalšie 
dve učebne 

 štyri učebne informatiky (jedna aj s interaktívnou tabuľou) 
 jedna "bežná" trieda prvého stupňa s interaktívnou tabuľou a jedna trieda s 

interaktívnym dataprojektorom 

 dielňa pre výučbu techniky, resp. svet práce 
 malá učebňa náboženskej výchovy 

 dve veľké učebne, využívané predovšetkým ŠKD, nazývané ako "herňa", z 
toho jedna vybavená interaktívnou tabuľou 

 školská knižnica pre žiakov 

 miestnosť pre vyučovanie etickej výchovy a cudzích jazykov prvého stupňa 
 dve telocvične pre vyučovanie telesnej výchovy, športové krúžky a 

mimoškolskú činnosť 

 cvičná kuchyňa využívaná predovšetkým na záujmovú činnosť  
 aula 
 školská kuchyňa s jedálňou 
 skladové priestory a kabinety pre jednotlivé ročníky prvého stupňa a predmety 

na druhom stupni 
 vybudovaná "oddychová zóna" na školskom dvore (drevený prístrešok, detské 

ihriskové prvky) 

Nedostatky: 

- opakovaným problémom je poddimenzovanie finančných zdrojov na nákup 
pomôcok, softvéru na interaktívne vyučovanie  

- v krátkom čase bude potrebné nájsť finančné zdroje aj na obnovu športoviska, 
predovšetkým bežeckej dráhy, ktorá je vo veľmi zlom stave (tu sa predpokladá v 
nasledujúcom školskom roku realizácia revitalizácie športovísk na školách v rámci 
projektu vypísaného zriaďovateľom) 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie  

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

mzdy:    1 030 983,- € 
prevádzka:   152 433,- € 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 
školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť 
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ŠKD:    15 971,- € 
MŠ:    15 679,50,- € 
ŠJ:    3 318,35,- € 

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

Vzdelávacie poukazy: 14 687,- € 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 
finančných aktivít 

Príspevky zo ZRŠ:  6 855,- € 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 

Splnené úlohy pre ZŠ: 

 udržať dlhoročný trend výborných výsledkov TESTOVANIA 5 a 9, 

 udržať dlhoročný trend výborných výsledkov v predmetových a športových 
súťažiach, 

 pracovať so žiakmi so ŠVVP tak, aby boli integrálnou súčasťou triednych 
kolektívov a školy, podporovať prácu špeciálnej pedagogičky a asistentky,  

 orientovať záujem žiakov o odborné vzdelávanie aj formou exkurzií do firiem a 
užšou spoluprácou s nimi, 

 realizovať projekt IT akadémia, 
 viesť elektronický časopis školy a pokračovať v činnosti školského divadla, 

 pokračovať v spolupráci s DO FÉNIX, prepájať formálne vzdelávanie s 
neformálnym, 

 realizovať činnosť krúžkov podľa záujmu žiakov a ponuky vyučujúcich,  
 realizovať so žiakmi projekt DofE - Cena vojvodu z EDINBURGU v spolupráci s 

DO Fénix, 

 pokračovať v realizácii projektov v rámci medzinárodnej spolupráce škôl 
eTwinning, 

 zefektívniť využívanie odborných učební , vrátane IKT, 

 postupne vymeniť nábytok v triedach - skrine a skrinky, 
 postupne vymeniť školské tabule, 
 inštalovať v kmeňových triedach a odborných učebniach rolety, a tým 

zabezpečiť zatemnenie pre účely využívania dataprojektorov, 

 zefektívniť využívanie tabletov, 
 postupne vymeniť zastaranú či menej funkčnú IKT, 
 vybaviť školskú knižnicu novými stolmi na čítanie, aktualizovať knižničnú 

zbierku, 
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 vybudovať nové kompostovisko, 

 zabezpečiť ďalšie vybavenie náradia v školskej dielni a obnovu existujúceho, 
 maľovať vstupné priestory školy a postupne v kmeňových triedach a 

učebniach 

Nesplnené úlohy pre ZŠ: 

 oplotiť školu opravou existujúceho plota, 
 riešenie dopravnej situácie pri vstupe do areálu školy (zriaďovateľ má 

pripravené riešenie), 

 upraviť doskočiská a ostatné športové priestory na školskom dvore (tie budú 
súčasťou pripravovaného projektu obnovy školských ihrísk v rámci mesta), 

 projekt revitalizácie troch odborných učební je tesne pred úplným 
dokončením, zostávajú už len záverečné elektroinštalačné práce, 

 po skúsenosti zo školského roku 2019/2020 v súvislosti s dištančným 
vzdelávaním bude potrebné vytvoriť ešte lepšie podmienky a zapojiť 
vyučujúcich vo väčšej miere do priameho online vyučovania, 

 vytvoriť v priestoroch chodieb pri triedach „oddychové“ zóny a využívať ich 
predovšetkým v rámci oddelení ŠKD 

Tieto nesplnené úlohy bude škola mať ako prioritné pre nasledovný školský rok 
2020/2021 a aj v spolupráci so zriaďovateľom predpokladáme ich realizáciu. 

Školská jedáleň: 

 vykonať nevyhnutné opravy a revízie, 
 zabezpečiť vymaľovanie skladov 

 zakúpiť nové vybavenie do kuchyne - regály, stôl, podľa potreby doplniť 
inventár 

 vykonať audit povinných školení zamestnancov, v prípade potreby vykonať 
aktualizáciu 

 vykonať kompletný majetkový audit a vyradenie nefunkčných prístrojov a 
zariadení z majetku 

Celkovo možno konštatovať, že prevažná väčšina plánovaných úloh bola splnená. 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Dlhoročne dosahujeme vynikajúce úspechy vo výtvarných a športových súťažiach, v 
predmetových olympiádach, čoho výsledkom je opakované niekoľkoročné popredné 
umiestnenie v rámci kraja. V neposlednom rade treba k tomu pridať aj úspechy žiakov 
v oblasti informatiky a robotiky, čoho dôkazom je ich účasť aj na medzinárodnej úrovni. 
Veľmi pozitívnym je aj prínos záujmovej činnosti, v ktorej treba vyzdvihnúť šachový 
krúžok a následné zapájanie žiakov do šachových turnajov. Aj z toho dôvodu 
nedostatky nie sú takého charakteru, aby bolo nutné prijímať osobitné opatrenia. 
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§ 2. ods. 1 p 

Uplatnenie žiakov 

Uplatnenie žiakov po skončení povinnej školskej dochádzky vystihuje tabuľka v § 2. 
odst. 1 d), kde celková úspešnosť prijatia na štúdium v SŠ dosiahla takmer 96%.  

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

V školskom roku 2019/2020 bola z dôvodu pandémie obmedzená aj krúžková činnosť, 
ktorá skončila dňom 13.3.2020. Krúžky preto nesplnili časovú dotáciu 60 hodín, avšak 
táto povinnosť bola v tomto prípade zrušená. V máji bola čiastočne dištančnou formou 
obnovená činnosť šachového krúžku a robohranie. 

Názov záujmového krúžku Počet detí Vedúci 

Karate 24 Marek Labo 

Krúžok slovenského jazyka 18 Ing. Mgr. Beáta Kováčiková 

Matematický 20 Mgr. Vladimíra Vronková 

Matematický 21 PaedDr. Darina Olšovská 

Robohranie I. 23 Mgr. Vladimíra Fejová 

Stolnotenisový 18 Mgr. Jakub Brídik 

Šachový 28 Ing. Božena Kováčiková 

Výtvarný 17 Mgr. Janka Antalová 

Matematický 14 RNDr. Beata Sýkorová 

Keramický 14 Mgr. Dana Mederová 

ŠKD1  26 Bc. Iveta Tomanička 

ŠKD2  22 Mgr. Danka Kováčová 

ŠKD3  24 Bc. Andrea Staňová 

ŠKD4  24 Jarmila Šišková 

ŠKD5  23 Oľga Jančiová 

ŠKD6  27 Bc. Petra Ondrišáková 

ŠKD7  24 Mgr. Lucia Siraňová 

ŠKD8 23 Božena Uričová 

Vybíjaná 18 Mgr. Iveta Kubánová 

Pohybové hry 14 Mgr. Janka Michalčíková 

Turistický 17 PaedDr. Soňa Kačíková 

Turistický 16 Mgr. Irena Pažitková 

Turistický 14 Mgr. Monika Čurgali Ladecká 

Volejbalový 17 PaedDr. Janka Machová 

Výtvarný 16 Mgr. Viera Mládková 



17 

 

Zdravý chrbát 12 Mgr. Zdenka Švihlíková 

OSA-športová a atletická príprava detí 31 Adrián Gazdík  

Atletický 27 Adrián Gazdík 

Divadlo Dívadlo 21 Mgr. Marián Mikuš 

§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

Základom spolupráce s rodičmi je fungujúca Rada rodičov a zaregistrované Občianske 
združenie RR pri ZŠsMŠ Pod hájom. Vďaka nemu z vyzbieraných príspevkov sa podarilo 
čiastočne nahradiť nedostatok finančných zdrojov na nákup pomôcok a školských 
potrieb v celkovej sume okolo 4 000,- € za školský rok aj za pomoci OZ, ktoré poskytlo 
peniaze z 2% daní. Okrem toho sa rodičia a OZ spolupodieľajú na financovaní 
plaveckého výcviku, Školy v prírode, MDD, rozlúčky deviatakov, odmeny pre 
najúspešnejších žiakov a vítanie prváčikov. V neposlednom rade treba spomenúť aj 
Rodičovský ples, ktorý má na škole niekoľkoročnú tradíciu a finančný zisk z neho sa 
používa obdobným spôsobom.  

§ 2. ods. 2 d 

Spolupráca školy a verejnosti 

Počas školského roka 2019/2020 škola spolupracovala s týmito organizáciami: 

 Mesto Dubnica nad Váhom 

 CPPPaP 
 školy základné a stredné v regióne 
 CVČ 
 miestny odbor MS 
 Polícia SR a MsP 

 HaZZ 
 ZUŠ 
 Detská organizácia Fénix 

Činnosť v čase mimoriadnej situácie COVID-19 

Od 13. marca 2020 do 31. augusta 2020 sa vyučovanie a organizácia činnosti školy 
riadili usmerneniami MŠVVaŠ SR a hlavného hygienika SR. Vyučovanie v školách bolo 
na istý čas prerušené. Prezenčná forma bola nahradená dištančnou formou, na čo 
neboli pripravení učitelia, žiaci ani rodičia. Museli sme operatívne riešiť vzniknutú 
situáciu a vyučovanie zabezpečiť tak, aby bolo poskytnuté vhodným spôsobom pre 
všetkých žiakov. Nie všetky rodiny žiakov mali technické vybavenie potrebné pre on-
line vzdelávanie, preto sme na požiadanie rodičov zapožičali žiakom školské notebooky. 

Škola v tomto období po počiatočnom náročnom prispôsobovaní sa vzniknutej situácii 
sa riadila pokynmi, ktoré boli priebežne vydávané MŠVVaŠ SR. Vyučujúci využívali v 
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prvom rade komunikáciu so žiakmi prostredníctvom portálov EduPage a Bez kriedy, s 
ktorými žiaci už niekoľko rokov pracovali. Tie sa tiež postupne svojimi poskytovanými 
funkciami doplňovali a snažili sa v maximálne možnej miere pomôcť vyučujúcim i 
žiakom v takejto forme dištančného vzdelávania. Tieto skúsenosti potvrdili aj 
záverečné správy jednotlivých metodických združení a predmetových komisií 
pracujúcich na škole. V rámci nich sa žiakom zasielali pracovné materiály, úlohy alebo 
riešili zadávané testy. Neskôr po doplnení funkcií aj priama komunikácia či zasielanie 
videomateriálov. Niektorí vyučujúci využívali na prácu aj videohovory prostredníctvom 
aplikácie Zoom a to tak na prvom ako aj druhom stupni. V zmysle vydaného 
rozhodnutia o odporúčanej úprave učebných osnov v jednotlivých vzdelávacích 
oblastiach postupovali jednotliví vyučujúci v súlade s týmto odporúčaním. 

Učitelia pracovali z domu a vyučovali podľa dohodnutého rozvrhu hodín tak, aby boli 
žiaci v nevyhnutnom rozsahu vzdelávaní v každom povinnom vyučovacom predmete 
ŠkVP. Na komunikáciu so žiakmi aj so zamestnávateľom využívali rôzne dostupné 
komunikačné prostriedky. 

Prístup žiakov k dištančnému vzdelávaniu bol rôzny. U žiakov 1. stupňa ZŠ sme 
vážnejšie problémy nezaznamenali. Rodičia boli ústretoví, s učiteľmi spolupracovali 
a snažili sa zabezpečiť všetko potrebné pre úspešné zvládnutie vzdelávania. 

Žiaci 2. stupňa ZŠ pristupovali k vzdelávaniu rôzne. Väčšina z nich sa aktívne zapájala 
do on-line vzdelávania a plnila si svoje povinnosti, no našli sa aj takí, ktorí tento spôsob 
vyučovania nebrali vážne. Škola v takom prípade kontaktovala zákonných zástupcov 
a upozornila ich na možné problémy. 

So žiakmi so ŠVVP pracovala aj asistentka učiteľa a individuálne intervencie im 
poskytovala ŠŠP. Žiakom boli pripravované učebné materiály aj v papierovej forme.  

V závere môžeme konštatovať, že základné učivo jednotlivých vyučovacích predmetov 
bolo prebrané a úroveň vedomostí žiakov je priamo úmerná ich možnostiam, 
schopnostiam a prístupu k vyučovaniu. Na základe posúdenia vyučujúcich nie je nutná 
v nasledujúcom školskom roku úprava učebných osnov a štandardov. Je ale 
nevyhnutné zvážiť priority, stanoviť kľúčové učivo v jednotlivých vzdelávacích 
oblastiach ŠkVP a venovať zvýšenú časovú dotáciu opakovaniu a utvrdzovaniu učiva.  

V mesiaci september 2020 nebudeme žiakov hodnotiť známkou, aby mali dostatok 
času na opätovnú adaptáciu na školské prostredie a dorovnanie vedomostí. 
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Záver 

Vypracoval: Mgr. Vladimír László, zástupca riaditeľky školy 
Predkladá: Mgr. Marta Bardyová, riaditeľka školy 
 
V Dubnici nad Váhom, 18. októbra 2020 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 16.11.2020 

Vyjadrenie rady školy 

Vzhľadom na opatrenia súvisiace s pandémiou COVID-19 nebolo možné uskutočniť 
zasadnutie rady školy. Jednotliví členovia rady školy dostali vyhodnocovaciu správu 
prostredníctvom e-mailovej pošty, mali možnosť oboznámiť sa s jej obsahom a vzniesť 
pripomienky. 


