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Správa je vypracovaná na základe Vyhlášky 435/2020 Ministerstva školstva SR zo  18. decembra 2020   

Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl 

a školských zariadení. 

Podklady k správe: 

1. Koncepcia školy na roky 2015 – 2020. 

2. Vyhodnotenia plnenia plánu práce metodického združenia. 

3. Vyhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora výchovy k manželstvu a rodičovstvu. 

4. Vyhodnotenie plnenia plánu práce koordinátora primárnej prevencie drogových závislostí 

a iných sociálno-patologických javov. 

5. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ v Ihľanoch. 

Správa bola prerokovaná a schválená na zasadnutí pedagogickej rady  dňa 06.09.2021. 

 

 Základné identifikačné údaje o škole   

Názov školy                       Základná škola, Ihľany 127 

 

IČO 42028990 

DIČ 2022104557 

Adresa školy 059 94 Ihľany 127 

 

Telefón 052/4589636 

Fax 052/4589636 

 

Internetová adresa www.zsihlany.sk 

 

Elektronická adresa i.miturova127@gmail.com 

Zriaďovateľ Obec Ihľany 

059 94 Ihľany č. 94 

Vedenie školy PaedDr. Irina Miturová, riaditeľka školy 

 

 

 

http://www.zsihlany.sk/
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Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

Poradné orgány školy: 

 Pedagogická rada školy 

         Pedagogická rada je jednou z organizačných foriem činnosti pedagogického   zboru. Predstavuje 

najdôležitejší odborný poradný orgán skupinového odborno-pedagogického riadenia v škole. Jej 

postavenie, poslanie a priebeh rokovania sú vymedzené v rokovacom poriadku pedagogickej rady. 

 Metodické združenie 

V školskom roku 2020/ 2021 boli súčasťou MZ v ZŠ Ihľany títo členovia: PaedDr. Miturová, Mgr. 

Oračková, Mgr. Palčová, Mgr. Ing. Paludková, Bc. Galliková, Mgr. Starinská, Mgr. Dzurňáková.  

 Tak ako predchádzajúci školský rok skončil neisto, nebolo tomu inak ani pri začatí nového 

školského roka, aj keď už s lepšou výbavou a skúsenosťami.  

 Najdôležitejšou úlohou celého školského roka bolo dobehnúť učivo z predchádzajúceho 

školského roka a čo najplynulejšie pokračovať v učive v aktuálnom ročníku, pretože sme nevedeli ako 

sa môže situácia vyvinúť. To všetko sa nám podarilo uskutočniť, aj keď na úkor všetkých aktivít, súťaží, 

zábavnejších foriem výučby.  

 Veľmi ťažkú úlohu mali druháci, ktorí museli dobehnúť učivo z 1. ročníka, čo nebolo jednoduché 

hlavne pri slabších žiakov, ktorým čas výučby strávený v 1. ročníku chýbal ale taktiež ťažká výzva pre 

žiakov 4. ročníka, ktorí si museli učivo osvojiť a splniť plány keďže odchádzajú na druhý stupeň. Ale aj 

iné ročníky niesli zodpovednú úlohu splniť a to čo najlepšie všetky ciele a dobehnúť učivo. 

 Školu navštevuje v školskom roku 2020/2021 117 žiakov. Z tohto počtu sú: 

 1.A 2.A 3.A 3.B 4.A 

Začlenení žiaci/ individuálne 

vzdelávaní 

0 0 2/ IVVP 1 0 IVVP – 1 

Žiaci so ŠVVP 0 0 0 0 0 

Žiaci OSPŠD 0 0 0 4 8 

Žiaci, ktorí postupujú do 

ďalšieho roč. 

20 18 16 22 19 

Žiaci, ktorí opakujú ročník 3 3 4 0 12 

 

Počet žiakov prijatých do 1. ročníka je 17. 
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Prijaté uznesenia: 

1. Členovia MZ budú na vyučovacích hodinách vyučovať učivo, ktoré sa nestihlo odučiť počas 

predchádzajúceho školského roku z dôvodu prerušeného vyučovania, prípadne učivo opakovať 

a upevňovať. 

2. Členovia MZ budú u žiakov podporovať rozvoj slovnej zásoby, dbať na to, aby sa žiaci vyjadrovali 

celými vetami. 

3. Členovia MZ budú na vyučovacích hodinách u žiakov podporovať sebahodnotenie.  

Zasadnutia MZ: 

09.september 2020: plán MZ, uznesenia boli prijaté a splnené. 

Január 2021: prerušené vyučovanie, neuskutočnené stretnutie MZ. 

03.03.2021: formou per rollam (zákaz zhromažďovania, nie priaznivá situácia);  súťaž, 

predstavenie programov ako inovatívna forma vyučovania. 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

- Odbornosť učiteľov, venujú sa žiakov, pristupujú individuálne k potrebám žiakov, riešia 

problém okamžite, využívajú metódy a formy práce, cez ktoré sa žiak naozaj vzdeláva ale 

zároveň je motivovaný hravejšou formou, ktorú sám potrebuje a vyžaduje. 

- Vo vzdelávaní nie je nič prehnané ale ani naopak nič nestagnuje. 

- Žiacke zapájanie sa do výtvarných súťaží aj s pozitívnym výsledkom. 

Oblasti, v ktorých má škola nedostatky: 

- Zapájať sa do mimoškolských aktivít. 

- Zapájať sa do súťaží. 

- Zlepšiť komunikáciu škola- rodič. 

Hodnotenie: 

 V prvom ročníku je slovné hodnotenie, v ostatných ročníkoch je hodnotenie klasifikačným 

stupňom. Vo výchovných predmetoch je hodnotenie absolvoval/neabsolvoval).  

Podľa plánu práce MZ sa pracovalo nasledovne: 

 Každý vyučujúci sa snažil zhodnotiť svoju prácu, svoje klady a zápory na zlepšovanie svojich 

výsledkov. 

 Povzbudzoval k sebahodnoteniu aj svojich žiakov, na zlepšenie ich výsledkov. 

 Otvorené hodiny sa neuskutočnili (mimoriadna situácia, zákaz zhromažďovania), keď sa to 

uvoľnilo venovali sme sa učivo a jeho upevneniu.  
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 Záverečne sa skontrolovali žiacke portfólia, ktoré boli kvôli prerušenému vyučovaniu 

nekompletné ale boli podľa obsahu portfólia. 

 Každý vyučujúci sa snažil rešpektovať žiakov so špeciálno – výchovno vzdelávacími potrebami, 

pri slabších žiakov sa snažili vyberať také formy a postupy, aby každý žiak dosiahol úspech.   

V každom ročníku sa predviedli previerky: 

 Vstupné (okrem 1. ročníka), 

 Štvrťročné 

 Trištvrteročné  

 Výstupné 

Kontrolné diktáty sa predviedli v každom ročníku. 

Splnené aktivity: 

 Tvorenie z prírodného materiálu 

 Vianočná rozprávka 

V druhom polroku sa aktivity nesplnili (súťaž v prednese, tvorenie z odpadového materiálu, 

didaktické hry, športový deň), aj keď bol určite čas a priestor, vypĺňali sme ho skôr učením 

a vzdelávaním, opakovaním a hlavne splnením všetkých cieľov a plánov v danom školskom 

roku.  

Krúžková činnosť prebiehala od polovice októbra dištančnou formou, pri ktorej dostali žiaci 

potrebné inštrukcie, materiál, pracovné listy, ktoré vypracovali doma. Samozrejme úlohy boli 

prispôsobené a upravené podľa danosti žiakov.   

Správa MZ o dištančnom vzdelávaní v školskom roku 2020/2021 

Na základne rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu, č. 2021/9418:2-A1810 s 

účinnosťou od 11. januára 2021 mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v školách s 

prevádzkou školských zariadení. K tejto kategórií škôl spadala aj naša škola a tak sme prešli na 

vyučovanie dištančnou formou. Forma dištančnej výučby pre školu ako takú, vedenie, triednych 

učiteľov či samotných žiakov a ich rodičov nebolo nič prekvapivé a ponaučení z 

predchádzajúceho školského roka sme plynule a bez výrazných ťažkostí vyučovali aj naďalej, aj 

keď inou formou. Vytvorili sme rozpis učiteľov, ktorí sa striedali na odovzdávaní alebo prijímaní 

pracovných listov rodičom žiakov. Pracovné listy si rodičia vyzdvihli osobne alebo ich našli na 

internetovej stránke školy. Každý pondelok si triedni učitelia pripravovali pre svoju triedu 

pracovné listy. Tie boli hlavne premyslené, aby žiakov nezaťažovali zbytočnými úlohami, ktoré 
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by nevedeli ako zvládnuť, ale práve naopak. Zameriavali sa na precvičovanie, upevňovanie a 

prípadné nové učivo bolo podané jasne a vecne. Žiaci, ktorí mali prístup na internet dostávali 

doplňujúce učivo aj tam. Takýto spôsob sa im páčil a vždy očakávali úlohy aj online. 

Vyzdvihnutie pracovných listov nebolo u všetkých rodičov žiakov samozrejme vždy úplné a 

pravidelné ale záujem z ich strany bol a bol oveľa väčší ako v prvej fáze dištančného 

vzdelávania. Rodičia našich žiakov si plne uvedomujú, že vzdelanie ich detí a hlavne základ, 

ktorý sa im dostáva na prvom stupni je veľmi dôležitý. Po znovuotvorení škôl sme nemuseli 

riešiť zbytočné vymeškávanie. Žiaci čo najviac chodili do školy a preto aj učivo sa dalo veľmi 

dobre zvládnuť a osvojiť. Žiaci so ŠVVP sa do dištančnej výučby nezapájali. Samozrejme, že 

žiakom chýbal kontakt so spolužiakmi a triednymi učiteľmi. Tí mohli spolu komunikovať 

kedykoľvek, hlavne keď niečomu v úlohách nerozumeli alebo len tak, keď sa chceli v niečom 

poradiť, porozprávať. Komunikácia prebiehala v každej triede telefonicky, alebo online cez 

messenger. Veľkou výzvou nebola pre triednych učiteľov len dištančná výučba ale tiež 

naplnenie cieľov z predchádzajúceho školského roka, ktoré sa nestihli splniť. Zmenou, 

doplnením tematicko- výchovno vzdelávacích plánov a plnou prácou už v začiatku školského 

roka sa nám to podarilo zvládnuť. Aj keď najkritickejším bodom bolo možno zbytočné 

vynechávanie vyučovania žiakmi, ktoré mohlo byť takmer vždy ospravedlnené. V súčasnom 

stave sa do ďalšieho ročníka nepresúva žiadne neosvojené učivo. Učivo tretieho ročníka v 

slovenskom jazyku (slovné druhy) a matematike (násobenie a delenie od 60, sčítanie a 

odčítanie do 1 000) bude viac upevňované v štvrtom ročníku. Čo nie je problém, keďže 4. 

ročník má veľa časových rezerv. Okrem výučby prebiehalo počas prerušeného vyučovania 

zvolenie riaditeľa školy, dohoda na hodnotení. Hodnotenie v tomto školskom roku bolo 

hodnotenie známkou a slovné hodnotenie (ETV, VYV, TSV, PVC, HUV). Priebežné hodnotenie 

bolo skôr motivačné. Pozitívny prínos mimoriadnej situácie:  

 poučení z predchádzajúceho školského roka, vedeli sme čo nás čaká, 

 možnosť využitia rôznych webových stránok liveworksheets.com, canva.com, wordwall.net a 

využívať ich aj v prezenčnej výučbe,  

 kontaktovať rodiča kedykoľvek, nie len jeho návštevou školy (telefón, sms, messenger, 

  možnosť zúčastniť sa na rôznych seminároch, webinároch online (výber bol veľmi pestrý). 

Negatívny prínos mimoriadnej situácie: 

  neobjektívne hodnotenie, nemusel pracovný list vypracovať žiak sám,  
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 kontakt s kolektívom,  

 možnosť využitia ospravedlnených 5 vyučovacích hodín kedykoľvek,  

 nezapájanie alebo slabé zapájanie sa žiakov so ŠVVP,  

 slabá komunikácia s niektorými rodičmi, ktorí nemajú prístup a internet. 

 Záver  

Pre prípadné budúce dištančné vzdelávanie je dôležité vyhľadávať aj nové spôsoby a metódy 

vyučovania, ktoré žiakom uľahčia domáce učenie alebo zefektívnia priame učenie v škole. 

Preto je veľmi vhodné aj naďalej vyhľadávať a aktívne sa zúčastňovať (online) rôznych 

seminárov, webinárov, worshopov, v ktorých môžeme nadobudnúť nové metódy využiteľné v 

práci pri vyučovaní a odovzdávať si rôzne skúsenosti či nové aktivity. Budeme sa snažiť 

vylepšiť komunikáciu s niektorými rodičmi, aby si uvedomili potrebu vzdelávať sa aj počas 

mimoriadnej situácie a viac dbali na pravidelnosť vypracovania pracovných listov. Spôsob 

vzdelávania cez pracovné listy je pre našu školu veľmi vhodný aj v prípadnej ďalšej 

mimoriadnej situácie. 

 Rada školy 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy 

miestnej samosprávy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov školy v oblasti výchovy 

a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy z pohľadu 

školskej problematiky. 

  Členovia rady školy sú: 

- zvolený zástupca rodičov – Mária Džupinová 

- zvolený zástupca pedagogických zamestnancov – Marcela Paludková 

- zvolený zástupca nepedagogických zamestnancov – Jana Boďová 

- delegovaný zástupca zriaďovateľa – Adela Mišalková 

- delegovaný zástupca zriaďovateľa – Veronika Mišalková 

V tomto školskom roku sa rada školy stretla 5x a boli prijaté tieto uznesenia: 

30.09.2020 

1. Rada školy prerokovala Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za 

školský rok 2019/2020 a odporúča je zriaďovateľovi školy, obci Ihľany schváliť. 

2. Rada školy berie na vedomie Školský vzdelávací program Studnička na šk. rok 2020/2021. 
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3. Rada školy bola oboznámená a berie na vedomie organizáciu nového školského roka  a Školský 

poriadok na školský rok 2020/2021. 

09.12.2020 

1. Členovia rady školy schválili podmienky a priebeh výberového konania, spôsob hlasovania a určenia 

výsledku.  

2. Členovia rady školy zvolili predsedu výberovej komisie Ing. Mgr. M. Paludkovú. 

16.12.2020 

1. Na základe výsledkov výberového konania rada školy navrhuje zriaďovateľovi na vymenovanie do 

funkcie riaditeľky Základnej školy v Ihľanoch PaedDr. Irinu Miturovú. 

26.03.2021 

1. Členovia rady školy berú na vedomie výročnú správu rady školy za rok 2020. 

2. Členovia rady školy berú na vedomie plnenie rozpočtu za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2021.  

24.06.2021 

1. Členovia rady školy boli oboznámení s dosiahnutými výchovno-vzdelávacími výsledkami a s návrhom 

na organizáciu  školského roka 2020/2021. 
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Údaje o počte žiakov  

Prospech 

a dochádzka 

žiakov 

1.A 

Spolu/D 

2.A 

Spolu/D 

3.A 

Spolu/D 

3.B 

Spolu/D 

∑ 

Spolu/D 

3.roč. 

4.A 

Spolu/D 

1.-4. Zdrav

otne 

znevý

hodne

ní    

spolu dievčat

á 

Žiaci ku koncu 

školského roku   

23/5 21/9 20/9 22/10 42/19 31/17 117 50 4/2 

z 
to

ho
 

prospeli 20/5 18/7 16/8 22/10 38/18 19/9 95 39 0 

neprospeli 3/0 3/2 4/1 0/0 4/1 4/4 14 7 4/2 

nehodnotení  0/0 0/0 0/0 4/2 4/2 8/4 8 4 0 

budú 

opakovať 

ročník  

3/0 3/2 4/1 0/0 4/1 12/8 22 11 4/2 

Žiaci, ktorí robili 

opravnú skúšku 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Žiaci klasifikovaní 

2., 3. a 4. 

stupňom 

zo správania   

0 0 0 0 0 8/4 8 4 0 

Žiaci zo sociálne 

znevýhodneného 

prostredia   

0 0 1/0 0 1/0 2/2 3 2 0 

Počet 

vymeškaných 

hodín spolu 

3238/523 2497/970 2872/1361 2729/10

67 

5601/24

28 

7085/44

55 

18 421 8376 585 

  

  

počet 

neospravedlne

ných hodín 

0/0 48/4 15/5 249/166 264/171 1872/11

84 

2184 1359 0 
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počet 

vym.hodín  

SZP 

0/0 0/0 370/0 442/194 812/194 10/6 822 200 0 

Počet žiakov 

hodnotených 

slovným 

komentárom 

23/5 0 0 0 0 0 23 5 3/2 

 

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka  

  

Počet  žiakov 

spolu 
Z celkového počtu zapísaných Počet  tried 

 

17 

Počet dievčat 

8 

Počet odkladov 

0 

Počet nezaškolených v  MŠ 

5 

 

1 

      

     

 

 

Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania  

Hodnotenie žiakov  1. – 4. ročníka     

 Priebežné hodnotenie malo charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom počas učenia 

sa. Malo motivačný charakter, pomenovávalo žiakom chyby, ktoré robili a navrhnovalo postup pri ich 

odstraňovaní. Priebežné hodnotenie malo individualizovaný charakter, zohľadňovalo vekové a 

individuálne osobitosti žiaka a prihliadalo na jeho psychickú i fyzickú disponovanosť. Pri priebežnom aj 

záverečnom hodnotení sme prihliadali predovšetkým na osobitosti, možnosti a individuálne podmienky 

na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v škole. 

Záverečné hodnotenie žiakov bolo nasledovné – 1. ročník – slovné hodnotenie  s komentárom, 

2. – 4. ročník – klasifikačným stupňom 

INF, VYV, HUV, NBV, ETV, TSV, PVC – hodnotenie slovom absolvoval/ absolvovala.  



Základná škola, Ihľany 127 

2020/2021 

___________________________________________________________________________ 

V prvom až štvrtom ročníku sme postupovali podľa inovovaného školského vzdelávacieho programu  

s navýšením počtu hodín. V prvom ročníku SJL o 1 hodinu a MAT o 1 hodinu, v druhom ročníku SJL o 1 

hodinu a MAT o 2 hodiny, v treťom ročníku SJL o 1 hodinu a MAT o 1 hodinu, vo štvrtom ročníku MAT o 

1 vyučovaciu hodinu. 

   

 

 

 

 

Hodnotenie  žiakov  1. – 4. ročníka podľa variantu B a C 

Trieda Počet žiakov – variant B Počet žiakov – variant C Počet žiakov   

prospel 

Počet žiakov   

neprospel 

1.A 0 0 0 0 

2.A 0 0 0 0 

3.A 1 2 0 3 

3.B 0 0 0 0 

4.A 0 1 0 1 

1.-4. 1 3 0 0 

 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk.roku 2020/2021  

  

  

 

 

 

 

 

 

Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

    zamestnancov školy  

 

Trieda Uplatňované učebné plány 

I.A iŠkolský vzdelávací program Studnička 

II.A iŠkolský vzdelávací program Studnička 

III.A iŠkolský vzdelávací program Studnička 

III.B iŠkolský vzdelávací program Studnička 

IV.A iŠkolský vzdelávací program Studnička 
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Pg. zamestnanci ZŠ: 

na plný pracovný úväzok: 

Čiastočný pracovný úväzok (kňazi): 

 7 

7 

2 

Pedagogickí zamestnanci 7 

Odborní zamestnanci 0 

Z pedagogických  zamestnancov: 

kvalifikovaní 

 

 

6 

 s výnimkou 0 

  dopĺňajú si vzdelanie 1 

 nekvalifikovaní 0 

Nepedagogickí zamestnanci 2 

Z toho: upratovačka 1 

ekonóm, hospodár 1 

 

 

Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 

Titul, meno, 

priezvisko 

Druh 

vzdelávania 

Vzdeláva

cia 

inštitúcia 

Názov vzdelávacieho 

programu 

Číslo rozhodnutia  o 

akreditácii: 

Počet 

kreditov 

Mgr. M.P. špecializačné ÚIPŠ 

Bratislava 

Modernizácia vzdelávacieho                                       

procesu na základných 

školách 

17/2010-

KV/26.02.2010 

35 

Mgr. M.P. Kvalifikačné  

(NEJ) 

ŠPÚ 

Bratislava 

Vzdelávanie učiteľov 

základných škôl                           

v oblasti cudzích jazykov 

v súvislosti                                              

s Koncepciou vyučovania 

cudzích jazykov 

na základných a stredných 

16/2010-

KV/27.02.2010 

130 
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školách 

Mgr. A.O. špecializačné ÚIPŠ 

Bratislava 

Modernizácia vzdelávacieho                                       

procesu na základných 

školách 

17/2010-

KV/26.02.2010 

35 

PaedDr. I.M. Kvalifikačné  

(RUJ) 

ŠPÚ 

Bratislava 

Vzdelávanie učiteľov 

základných škôl                           

v oblasti cudzích jazykov 

v súvislosti                                              

s Koncepciou vyučovania 

cudzích jazykov 

na základných a stredných 

školách 

16/2010-

KV/27.02.2010 

130 

PaedDr. I.M. rigorózna 

skúška 

PF KU Rk Č. osv.:  

P 000766 

Neuvádza sa 60 

Mgr. A.O. aktualizačné Občiansk

e 

združenie 

Šintava.e

du 

Učiť moderne, inovatívne, 

kreatívne 

138/2010-

KV/07.06.2010 

15 

Mgr. A.O. aktualizačné Občiansk

e 

združenie 

Šintava.e

du 

Uplatnenie osobnostného, 

sociálneho a morálneho 

rozvoja vo vyučovacom 

procese 

1011/2013-

KV/25.02.2013 

15 

Mgr. M.S. špecializačné Európska 

vzdelávac

ia 

agentúra, 

n.o., 

Prešov 

Koordinátor prevencie 245/2010-

KV/26.08.2010 

35 

Mgr. M.S. inovačné Európska Multimédiá a internet v práci 250/2010- 25 
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vzdelávac

ia 

agentúra, 

n.o., 

Prešov 

pedagogického 

zamestnanca 

KV/27.08.2010 

Mgr. D. Dz. inovačné Softimex 

Multimedi

a s.r.o.  

Lubeník 

Multimediálne tabletové 

zariadenia v edukačnom 

procese 

1556/2015-KV/ 24.júl 

2015 

15 

Mgr. D. Dz. inovačné Softimex 

Multimedi

a s.r.o.  

Lubeník 

Interaktívna tabuľa 

a multimédiá vo vzdelávaní 

1189/2014-

KV/18.09.2014 

15 

Mgr. D. Dz. aktualizačné Softimex 

Multimedi

a s.r.o.  

Lubeník 

Rozvoj digitálnej 

gramotnosti pedagogických 

a odborných zamestnancov 

1715/2016-

KV/22.09.2016 

15 

Mgr. D. Dz. inovačné Softimex 

Multimedi

a s.r.o.  

Lubeník 

Použitie digitálnych 

mobilných zariadení vo 

vzdelávaní 

1127/2013-

KV/27.05.2013 

15 

 

 Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole  

V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná inšpekčná činnosť Štátnou školskou inšpekciou v 

škole. 

 Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy  

Teoretické vyučovanie je realizované v budove základnej školy v Ihľanoch.  

Kapacita školy: 

Školský manažment: 

kancelária riaditeľky školy,  

kancelária ekonómky školy, 
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Pedagogickí  zamestnanci školy: 

zborovňa pre rokovania pedagogickej rady,  

Nepedagogickí zamestnanci školy: 

príručný sklad s odkladacím priestorom, 2 kotolne, 

Ďalšie priestory: 

Hygienické priestory (WC – žiacke, učiteľské), šatňa 

Sklad učebných pomôcok a didaktickej techniky 

Knižničná zbierka (skrine) 

 Makrointeriéry: 

Školská budova 

Školský dvor 

Vyučovacie interiéry: 

Klasické triedy – učebne pre teoretické vyučovanie (7) 

Vyučovacie exteriéry: 

Školský dvor 

Obecné ihrisko 

 

Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy na príslušný školský rok 

a vyhodnotenie jeho plnenia  

        K dlhodobým cieľom školy patrí poskytovanie kvalitného vzdelávania pre žiakov školy v duchu 

humanizmu, demokracie a predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, intolerancie 

a rasizmu. Prehlbovať výchovu k bezpečnému správaniu, zvyšovať národné povedomie a úctu 

k národnostiam a posilňovať príslušnosť k európskemu spoločenstvu. 

         Od tretieho ročníka sme začali s vyučovaním cudzieho jazyka – angličtiny inovatívnou formou 

s podporou informačno – komunikačných technológií.    

Prostredníctvom doučovania sme sa snažili zlepšiť výchovno – vzdelávacie výsledky u žiakov, 

ktorí pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia. V oblasti vyučovania jazykov sme venovali 

zvýšenú pozornosť výučbe štátneho jazyka. 

Veľmi nás teší skutočnosť, že sme získali pre mimoškolskú činnosť 100 % žiakov našej školy. 

Mimoškolská činnosť fungovala ako činnosť krúžkov aj dištančnou formou. Zmodernizovali sme 

vyučovací proces – 100 % pedagógov používa Virtuálnu knižnicu, Zborovňu. V rámci prierezových tém 
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sme viedli žiakov k ochrane životného prostredia cielenými aktivitami  na Deň Zeme, čistením okolia 

školy. Veľkú pozornosť sme venovali dopravno – bezpečnostnej tematike – výchovným pôsobobením 

na žiakov, žiaľ, uskutočnila sa beseda s políciou. 

Pozornosť sme venovali aj finančnej a čitateľskej gramotnosti. 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba 

úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení 

 Silné stránky 

 Vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov 

 Zanietenosť a empatia pedagógov 

 Vyučovanie zamerané na žiaka 

 Estetické prostredie a snaha o jeho zlepšenie 

 Ponuka mimoškolskej činnosti 

 Spätosť s obcou, regiónom a školou 

 Dobrá spolupráca s rodičmi a žiakmi 

 Nová budova školy 

Slabé stránky 

 Zapájanie sa do projektov 

 Profesijný rozvoj – atestácie 

 Neatraktívnosť učiteľského povolania 

Príležitosti 

 Rozvoj záujmovej činnosti v škole, možnosť zapájania do súťaží 

 Profesijný rozvoj – atestácie, štúdium ANJ 

 Dobré podmienky na vzdelávanie 

 Spolupráca s rodičmi a organizáciami v obci a regióne 

 Naučiť sa pracovať na projektoch 

 Naučiť sa prezentovať svoje aktivity 

 Komunikácia so školami v zahraničí v anglickom jazyku 

Riziká 

 Demografický vývoj 

 Zabezpečenie počítačovou technikou, pomalý internet 

 Nedostatok finančných prostriedkov na rozvoj školy – opravy, pomôcky, IKT 
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 Zastarané rozvody  a kanalizácia vody v starej budove 

 Zvyšujúci sa počet neospravedlnených hodín 

 Dištančné vzdelávanie – nedostatočné technické zabezpečenie žiakov  

2. Ďalšie informácie o škole 

Psychohygienické podmienky výchovy a vzdelávania  

          Psychohygienické podmienky sú prispôsobené personálnym a priestorovým podmienkam školy a  

zodpovedajú základným potrebám a požiadavkám žiakov a učiteľov. Žiaci boli zaradení do 5 tried. Boli 

dodržané požadované psychohygienické podmienky. Pozornosť sa venovala žiakom v oblasti 

sociálnych vzťahov, riešili sa problémy žiakov zo sociálne slabších rodín. Súčasťou výchovno – 

vzdelávacieho procesu bola problematika prevencie závislostí a iných sociálno-patologických javov. 

Výchovno – vzdelávací proces sme zamerali na podporu kvality života a zdravý životný štýl, podporu 

duševného zdravia a významu prevencie ochrany vlastného zdravia. Vytvárali sme podmienky pre 

aktívne zapájanie sa žiakov do tvorby a realizácie preventívnych programov. Do edukačného procesu 

bola začlenená i výchova k manželstvu a rodičovstvu a environmentálna výchova. Prostredníctvom 

informácií na vyučovacích hodinách sme vychovávali a pripravovali žiakov na zodpovedný partnerský 

vzťah, manželstvo a rodičovstvo, pomáhali im rozvíjať toleranciu, zodpovednosť a úctu a odolávať 

negatívnym vplyvom. 

 

Voľno časové aktivity školy  

Záujmové útvary v školskom roku 2020/2021 

 

Názov krúžku Meno vedúceho krúžku 

 Veselá abeceda Paludková 

Tvorivé ručičky Oračková 

 Zvedavko Starinská 

Mixáčik Galliková 

Tvorivé čítanie Palčová 

Bystré hlavičky Dzurňáková 

 

 Správy koordinátorov 

Správa vedúceho  krúžku – Tvorivé ručičky 
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 V školskom roku 2020/2021 v krúžku Tvorivé ručičky  pracovalo 21 žiakov 2.A triedy. Krúžok 

bol zameraný na rozvoj motorických zručností, estetické cítenie, rozvoj detskej osobnosti, spoluprácu 

v tímovej skupine, seba hodnotenie, pestovanie zmyslu pre krásu a originalitu. Počas celého školského 

roka sme pracovali podľa plánu, ktorý bol vypracovaný a prispôsobený veku a schopnostiam žiakov. 

Úlohy z plánu práce boli splnené, niektoré  čiastočne  zmenené  a prispôsobené pre prácu doma, 

nakoľko sa úlohy z plánu práce plnili dištančnou formou kvôli  prerušeniu vyučovania z dôsledku 

pandémie Kovid 19. Dištančnou formou sme pracovali a realizovali úlohy od októbra 2020. Materiál na 

vypracovanie úloh bol žiakom rozdaný v škole a následne vysvetlený postup s ukážkou výsledného 

produktu, čiže vlastnej práce. Práce boli vyhodnotené a najkrajšie práce tvorili výstavku v triede počas 

celého školského roka. 

Správa vedúceho  krúžku – Zvedavko 

Krúžok bol zameraný na rozvoj tvorivých zručností, jemnej motoriky, kreativity, myslenia, 

pohybových zručností a  poznatkov z rôznych oblastí pomocou rôznych zaujímavých aktivít. 

Cieľom krúžku bolo prostredníctvom mnohostrannej činnosti podporovať prirodzený rozvoj v  rôznych 

oblastiach, ako aj využitie nadobudnutých  poznatkov, zručností a schopností v reálnom živote. 

Schopnosť tvoriť a prakticky aplikovať svoje nápady, hravou formou podporiť  rozvoj jemnej motoriky, 

zvedavosti, tvorivosti, komunikačných zručností a schopnosti, čitateľskej a finančnej gramotnosti.  

Krúžok Zvedavko navštevovalo 17 žiakov tretieho ročníka. Žiaci sa aktívne zapájali do rôznych aktivít, 

navštevovali krúžok s radosťou a zvedavosťou. Činnosť krúžku ovplyvnila pandémia COVID – 19,  časť 

plánu bol realizovaný prezenčne a časť dištančne. Plán krúžku bol splnený, jednotlivé aktivity boli 

prispôsobené, aby boli realizovateľné aj dištančne.  

Správa vedúceho  krúžku – Tvorivé čítanie 

Plán krúžku bol v školskom roku 2020/2021 zameraný na rozvíjanie kľúčových kompetencií. 

Činnosti boli rôznorodé. Rozvoj tvorivých, komunikačných a čitateľských zručností. Rozvíjali sme vzťahy 

– empatia a súcit, chudoba, sociálne rozdiely, láska, riešenie konfliktov, pomoc druhým, prekonávanie 

predsudkov, priateľstvo, rodina, smrť, škola, choroba. Ďalej komunikačné zručnosti, 

plynulosť, správnosť čítania a čítanie s porozumením.  

Činnosť sa realizuje na základe pravidelných stretnutí žiakov. 

Realizácia aktivít prebiehala v triede základnej školy, na dvore a doma, počas dištančného vzdelávania. 

Pracovali sme s knihou „Adela, neopováž sa!“ (Peter Karpinský). Žiaci sa radi a zodpovedne zapájali do 

týchto aktivít.  
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Výučba prebiehala aj dištančne. Plán krúžku bol čiastočne splnený, kvôli infekčnému ochoreniu COVID-

19. 

Správa vedúceho  krúžku –  Mixáčik 

Plán práce krúžku bol v školskom roku 2020/2021 zameraný na naučenie žiakov zotrvať v hre 

a v inej činnosti a dokončiť ju, pomôcť získané poznatky a skúsenosti aplikovať v rôznych aktivitách – 

v spoločenskom živote. Schopnosť tvoriť nové nápady a prakticky ich aplikovať,  hravou formou 

podporiť rozvíjanie jemnej motoriky, grafomotoriky, zvedavosti, tvorivosti, komunikačných zručností a 

schopností, čitateľskej a finančnej gramotnosti, lokomočných pohybov. 

Realizácia aktivít prebiehala 4 hodiny v triede základnej školy. Od 16.10. 2020 hodiny krúžku prebiehali 

dištančnou formou ( Covid 19 ). Žiaci sa radi a zodpovedne zapájali do týchto aktivít. Činnosti boli 

rôznorodé. Žiaci nosili vypracované PL, vyrobené darčeky – ku dňu matiek....Úlohy, ktoré im boli 

zadané v rámci krúžku boli splnené. 

Plán krúžku bol splnený. 

Správa vedúceho  krúžku – Veselá abeceda 

Cieľom krúžku bolo precvičovať si abecedu zábavnou formou. Tento cieľ krúžku bol splnený. 

Žiaci si na každom stretnutí vypočuli krátke a hravé básničky, v ktorých mali množstvo slov na všetky 

písmenká abecedy. Kreslením, modelovaním a vyrábaním písmen si precvičovali motoriku, 

koncentráciu a kreativitu. Učenie bolo hravé a zábavné, rozvíjajúce predstavivosť aj slovnú zásobu. Do 

dištančného vzdelávania sa nezapájali všetci žiaci aktívne.  

Správa vedúceho  krúžku – Bystré hlavičky 

Priamu krúžkovú činnosť nám prerušila mimoriadna situácia, preto sme ďalej pokračovali 

dištančnou formou. Plán a ciele krúžkovej činnosti sa nám podarilo naplniť, aj keď v niektorých 

prípadoch len čiastočne. Žiaci dostávali pracovné listy na vypracovanie alebo rôzne komponenty na 

vytvorenie požadovaného výrobku, výsledku, miniprojektu... Snažili a zapájali sa všetci žiaci. Témy 

obsiahnuté v krúžkovej činnosti boli hlavne praktické, ktoré žiaci môžu využiť v predmetoch ako 

napríklad matematika, prírodoveda, slovenský jazyk/ čítanie... 

Správa koordinátora čitateľskej gramotnosti 

Plán práce koordinátora čitateľskej gramotnosti sa naplnil len čiastočne.  

 Splnené boli kompetencie čitateľskej gramotnosti v priamom vyučovacom procese: 

1. Zostaviť osnovu prečítaného textu.  

2. Určiť hlavnú myšlienku prečítaného textu.  
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3. Prerozprávať obsah prečítaného textu.  

4. Vyjadriť svoje pocity a zážitky z prečítaného textu.  

5. Vyhľadávať, identifikovať v literárnych textoch hlavné a vedľajšie postavy, literárne a jazykové 

prostriedky, vybrané pojmy a výrazy.  

6. Pri jednoduchom rozbore literárnych textov používať literárne pojmy.  

7. Hodnotiť postavy literárneho diela, určiť ich vzájomný vzťah.  

8. Odlišovať prozaické a básnické texty.  

9. Odlišovať umelecké a náučné texty. 

V každom ročníku sa tieto kompetencie uskutočňovali inak, podľa danosti žiaka.  

Snažili sme sa čo najlepšie zdokonaľovať techniku čítania a čítanie s porozumením, pretože 

z predchádzajúceho roku toto veľmi chýbalo, nedalo sa počas dištančnej formy dobre popracovať na 

zlepšovaní čítania, formou pracovných listov len na čítanie s porozumením, aj to nie veľmi dostačujúco.  

Nesplnili sa aktivity: súťaž v prednese. 

Splnilo sa, v triednej úrovni: práca s knihou, diskusia, vyžívanie knižničnej zbierky, zdokonaľovanie 

techniky čítania, práca s tabuľkami vo vyšších ročníkoch, práca s ilustráciou, práca s informáciami na 

internete vo vyšších ročníkoch (INF). 

Správa  školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní 

  V školskom roku 2020/2021 sa na našej škole realizovala prevencia závislostí a iných sociálno-

patologických javov. 

Na základe plánu školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní boli žiaci vo všetkých 

ročníkoch priebežne sledovaní a prostredníctvom vhodného učiva vedení k prevencii proti užívaniu drog 

a eliminácii nežiaducich návykov. 

Prevencia bola začlenená do obsahu výchovy a vzdelávania - do tematických celkov 

jednotlivých predmetov. Prevencia sa realizovala v rámci týchto tém: Zdravie, Zdravé stravovanie 

a životný štýl, Fajčenie a závislosť, Pravidlá a práva, Ochrana zdravia, Problémové správanie sa žiakov 

-  šikanovanie, Rasizmus a diskriminácia,  Moderné závislosti – gamblerstvo,  Zem – živiteľka naša, 

Stop fajčeniu !,  Drogy nie! Témy boli navrhnuté podľa SŠR, programu Cesta a knihy Nenič svoje múdre 

telo, publikácie Kompasík, ktoré sú k dispozícii v škole.  

Prevencia bola na našej škole realizovaná plnením konkrétnych úloh z plánu práce koordinátora 

a z plánu spoločných aktivít. Pedagogickí zamestnanci boli s týmito úlohami oboznámení, jednotlivé 
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témy pre konkrétny   mesiac boli prístupné na nástenke v spoločnom pláne aktivít. Súčasťou plánu 

aktivít bol rozsiahly zoznam príloh.  

V škole sa tohto školského roku nevyskytol žiaden problém závislosti, šikanovania, ani sme 

nespozorovali iný sociálno-patologický jav, ktorý by koordinátor musel riešiť. 

Plán práce školského koordinátora vo výchove a vzdelávaní bol  splnený čiastočne z dôvodu 

prerušenia vyučovania, pre šíriace sa vírusové ochorenie COVID – 19.  

Správa koordinátora finančnej gramotnosti 

Finančná gramotnosť bola v školskom roku 2020/2021 zameraná na fungovanie jednotlivca, rodiny, 

podniku v ekonomickej oblasti, k pochopeniu otázky bohatstva a chudoby, k hodnotovej orientácii 

k peniazom, k osobným a rodinným modelom zabezpečenia životných potrieb, k vzdelávaniu 

zodpovedných občanov, k vytvoreniu kultúrneho, sociálneho a ekonomického rozvoja. 

Obsah FG na 1. stupni ZŠ bol zakomponovaný do TVVP, realizoval sa vo vyučovaní rôznych 

predmetov, a to najmä vo vyučovaní prvouky, prírodovedy, informatiky, matematiky, slovenskom jazyku 

a literatúry. 

Obsah FG  na 1. stupni ZŠ tvorili tieto témy: 

1.Finančná zodpovednosť spotrebiteľov (,, Ako si ustelieš, tak budeš spať“ ). 

2. Plánovanie, príjem a práca ( ,, Bez práce nie sú koláče“). 

3. Rozhodovanie a hospodárenie spotrebiteľov (,,Všetko si najskôr poriadne spočítaj“). 

4. Úver a dlh ( ,, Kamarátmi buďme, dlhy si plaťme“). 

5. Sporenie a investovanie ( ,, Babka k babce, budú kapce“). 

6. Riadenie rizika a poistenie (,, Z cudzej škody sa neraduj, ale sa uč“). 

Pri realizácii výchovy finančnej gramotnosti vyučujúci brali do úvahy čiastkové kompetencie, základne 

pojmy, ktoré sa v danej téme nachádzali.  

Zodpovední triedni učitelia pristupovali k realizácii výchovy finančnej gramotnosti zodpovedne, čiastkové 

kompetencie boli dodržané ako aj základné pojmy. 

Správa koordinátora environmentálnej výchovy 

Cieľom činnosti bolo zabezpečiť zakomponovanie environmentálnej výchovy do školských 

dokumentov, zvýšiť environmentálne myslenie žiakov, zamestnancov školy, preniesť myšlienky do 

praxe a domáceho prostredia.  

Témy: Človek a príroda, doprava a cestovanie, procesy v živej a neživej prírode, odpady, ochrana 

životného prostredia, výživa a zdravie, životný štýl, a pod. 
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Prírodný materiál sa využíval hlavne na hodinách výtvarnej výchovy, napr. aranžovanie výtvorov podľa 

ročného obdobia, tvorba pozdravov a pod. Počas školského roka sa žiaci starali o čistotu v okolí školy 

zberom odpadkov. 

Aj tento školský rok boli kritické mesiace kvôli vírusu COVID-19. Ale aj vďaka tomu sme si uvedomili, 

aké je zdravie a životný štýl dôležitý. 

 Len spoločnou cieľavedomou činnosťou môžeme dosiahnuť ďalšie úspechy v záchrane planéty 

Zem. Zodpovední triedni učitelia pristupovali k realizácii environmentálnej výchovy zodpovedne. 

Správa koordinátora Výchovy k manželstvu a rodičovstvu  

V školskom roku 2020/2021 Plán práce VMaR na ZŠ v Ihľanoch z odporúčaní  Sprievvodcu 

školským rokol v súlade s odporúčaniami štátneho vzdelávacieho programu a Plánu práce školy. Podľa 

týchto pokynov bol vypracovaný aj Plán VMaR, ktorý obsahoval charakteristiku predmetu, úlohy a ciele 

a aktivity rozvrhnuté na jednotlivé mesiace. Úlohy a aktivity z tohto plánu boli rozpracované do 

mesačných úloh školy a do spoločných projektov všetkých koordinátorov. Vzhľadom na mimoriadnu 

situáciu spôsobenú pandémiou COVID 19 sa na našej škole vyučovalo dištančnou formou a preto sa 

niektoré konkrétne úlohy z Plánu VMaR nepodarilo splniť. Niektoré úlohy sa plnili pribežne počas celého 

školského roka na hodinách SJL – Č, PVO, PDA, VLA ako prierezové témy. Takto sme splnili úlohy : 

Výchova v rodine – priateľstvo a empatia, Rovnoprávosť pohlaví, Vznik a vývoj ľudského jedinca, 

Ochutnávka minerálnych vôd, Deň zeme – zrealizovali sme aktivity na skrášlenie prostredia, Deň matiek 

– pripravili sme darčeky pre mamičky. Na hodinách sme žiakom rozprávali a besedovali o negatívnych 

dôsledkoch alkoholu, drog ,a fajčenia. V rámci projektu osvety na školách o prejavoch obchodovania 

s deťmi bola vypracovaná prezentácia a odprezentovaná v každej triede s prednáškou a besedou 

s triednym učiteľom. Podarilo sa nám zrealizovať valentínsku a vianočnú  poštu 

Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom  

Rodičia majú možnosť navštíviť školu kedykoľvek, po dohode s vedením školy a vyučujúcim môžu byť 

prítomní na vyučovaní, na ktorejkoľvek vyučovacej hodine. 

Vzájomné vzťahy hodnotíme ako korektné vo všetkých oblastiach spoločnej spolupráce. 
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Rada školy pri Základnej škole, Ihľany 127 

 

 

VYJADRENIE 

rady školy k správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 

zariadení za školský rok 2020/2021 

 

Rada školy pri ZŠ, Ihľany 127 na svojom riadnom zasadnutí dňa 06.09.2021 sa podľa § 3, ods. 1 

Vyhlášky MŠ SR č. 9/2005 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej 

výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení vyjadruje k správe za školský rok 2020/2021, 

ktorú predložila riaditeľka školy PaedDr. Irina Miturová. 

 Rada školy pri Základnej škole, Ihľany 127 

schvaľuje 

správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení  za 

školský rok 2020/2021. Správa bola jednomyseľne schválená. 

  

Rada školy pri Základnej škole, Ihľany 127 odporúča zriaďovateľovi Obci Ihľany  

s c h v á l i ť 

Správu o výsledkoch a podmienkach  výchovno – vzdelávacej činnosti  za školský rok 2020/2021. 

  

  

 

 

V Ihľanoch 06.09.2021                                                   

 Ing., Mgr. Marcela Paludková 

                                                                                                    predseda rady školy 
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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Základnej školy, Ihľany 127 za školský rok 2020/2021 

 

  

Predkladá : PaedDr. Irina Miturová 

________________________________                    

 riaditeľka ZŠ 

 

 

Prerokované v pedagogickej rade ZŠ  dňa 06.09.2021 

 

 

Vyjadrenie rady školy: 

 

 

Rada školy odporúča zriaďovateľovi 

Obci Ihľany 

s c h v á l i ť 

Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno – vzdelávacej činnosti 

ZŠ, Ihľany 127 za školský rok 2020/2021 

                                                                      

                                                                   

 

                                                                                                              _________________________ 

                                                                   Ing., Mgr. Marcela Paludková 

                                                       predseda Rady školy pri ZŠ, Ihľany 127 
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Stanovisko zriaďovateľa: 

  

                                                                 

                                                                       Obec Ihľany 

s c h v a ľ u j e  

Správu o výsledkoch a podmienkach 

výchovno-vzdelávacej činnosti 

ZŠ, Ihľany 127 za školský rok 2020/2021 

  

                                                               

_______________________ 

             Ján Turek 

                                                                    starosta obce  


