
Špeciálna základná škola, Hutníkov 302, 965 01 Žiar nad Hronom 

 

SPRÁVA 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch  
a podmienkach školy a šk. zariadenia  

za školský rok 2020/2021 

 

Podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR 435/2020 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 

§ 2 ods. (1)  a   Údaje o škole alebo školskom zariadení 

Základné identifikačné údaje školy 

1. Názov školy Špeciálna základná škola v Žiari nad Hronom 

2. Adresa školy Hutníkov 302, 96501 Žiar nad Hronom 

3. Telefónne číslo +421456732759, 0910366557 

4. Webové sídlo http://szsziar.proxia.sk/sk, https://szsziar.edupage.org/ 

5. Adresa elektronickej pošty szs.ziar@gmail.com 

6. Mená a priezviská vedúcich zamestnancov školy, ich funkcie: 
  Priezvisko, meno Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ Mgr. Anna Vargová 045/6732759  0910366557 szs.ziar@gmail.com  
ZRŠ PaedDr. Ingrid Čierna 045/6732759  0910366557 szs.ziar@gmail.com  
Vedúca ŠKD Viera Revajová 045/6732759 - revajova.v@mail.com 

7. Rada školy, členovia 
 Funkcia Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda Mgr. Judita Brančíková 045/6732759 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Mária Pudišová 045/6732759 

ostatní zamestnanci Eva Hrabajová 0911722829 

zástupcovia rodičov Alena Bartošová +421951 393 652 

 Jana Goralová +421940 084 025 

 Žaneta Kaločaiová +421940 358 559 

 Monika Šarköziová +421940 969 860 

   

zástupca zriaďovateľa Ing. Mária Kolárska 048/4306 610, 0907/720 835 

 Ing. Alena Šebjanová 048/4306 634 

 Ing. Magdaléna Michaliková 048/4306 627 

 Mgr. Pavol Lokša              048/4306 620, 0917 192715 

http://szsziar.proxia.sk/sk
mailto:szs.ziar@gmail.com
mailto:szs.ziar@gmail.com
mailto:revajova.v@mail.com


§ 2 ods. (1)  b   Údaje o zriaďovateľovi 
 

Zriaďovateľ školy 
 

1. Názov Okresný úrad Banská Bystrica 

2. Sídlo Okresný úrad Banská Bystrica 
Školstvo  
Námestie Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 

3. Telefónne číslo 048/4306 600, 0907 840 477 

4. Adresa elektronickej pošty os.bb@minv.sk 

 
 

§ 2 ods. (1)  c  Informácie o činnosti rady školy, činnosti poradných orgánov riaditeľa 
školy 
 
Nová Rada školy pri ŠZŠ v Žiari nad Hronom bola ustanovená dňa 11.9.2020,  začiatok nového 
funkčného obdobia RŠ. V novom zložení zasadala RŠ 1 krát , a to dňa 12.10.2020, kde jediným bodom 
stretnutia bolo schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za 
školský rok 2019/2020. Správa sa prerokovala a odsúhlasila členmi RŠ, zástupcami pedagogických, 
nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov školy na zasadnutí. S delegovanými členmi za 
zriaďovateľa sa správa prerokovala a schválila e-mailovou komunikáciou, bolo prijaté uznesenie zo 
zasadnutia RŠ a členovia RŠ zobrali na vedomie Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach za šk. rok 2019/2020. V roku 2021 pracovala RŠ podľa plánu zasadnutí (plánované 3 
zasadnutia 03/2021, 06/2021, 10/2021). V marci 2021 sa zasadnutie nekonalo vzhľadom na 
pandemickú situáciu. Prvé zasadnutie v roku 2021 sa konalo dňa 23.6.2021, kedy členovia zobrali na 
vedomie 1/Správu o výchovno-vyučovacích výsledkoch v šk. roku 2020/2021, 2/Informácie o 
pedagogicko- organizačnom zabezpečení šk. roka 2020/2021. 
 
 

Poradné orgány školy 
Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov Poznámka 

Metodické združenie učiteľov I. st. 
Prípravný roč.  -  4. roč. 

Mgr. Dáša Janeková všetky predmety príp.- 
4.roč. 

9 členov 

Metodické združenie učiteľov II.st. 
5. -  9. roč. 

Mgr. Judita Brančíková všetky predmety  
5. - 9.roč. 

8 členovia 

Metodické združenie 
vychovávateľov ŠKD 

Viera Revajová všetky výchovné 
činnosti 

3 členovia 

 

 

Metodické združenie učiteľov I. stupňa (Prípravného roč. - 4.roč.) 

 Zloženie členov MZ Trieda, ročník 

Mgr. Zuzana Boboková 1. A/prípravný, prvý 

Mgr. Dáša Janeková 1.B/prvý 

Mgr. Ľubomíra Burská 2.A/druhý, tretí 

Mgr Michal Marcinek 3.A/3. ročník 

Mgr. Lenka Neshodová 4.A/štvrtý, siedmy 

Mgr. Jana Kúštiková 4.B/prvý, tretí, štvrtý, piaty 

Bc. Kristína Ďurišová asistentka učiteľa 

Michaela Paulíková asistentka učiteľa 

Mgr. Denisa Zimanová asistentka učiteľa cez POP2 

 

 



Zasadnutie MZ učiteľov I. st. sa uskutočnilo 4 krát (september 2020 prezenčne,  november 2020 

prezenčne, január 2021 online, jún 2021 prezenčne ). 

Počas zasadnutí metodického združenia pedagogickí zamestnanci navrhli, pripomienkovali a schválili 

plán zasadnutí a plán práce MZ, na zasadnutiach MZ postupovali podľa programov jednotlivých 

zasadnutí, ktoré sme tiež prispôsobovali  aktuálnej situácii. 

 

1. zasadnutie: september  2020 

1. Otvorenie, 2. Sprievodca školským rokom 2020/2021, 3. Návrh plánu práce MZ na školský rok 

2020/2021, 4.Triedna dokumentácia- tr. kniha, tr. výkaz, osobné spisy, TVVP, 5. Žiaci s IVP, viacnásobne 

postihnutí žiaci, 6. Diskusia, rôzne,  7. Uznesenie,  8. Záver. 

2. zasadnutie: november 2020 

1. Otvorenie, 2. Prospech, správanie, dochádzka žiakov za 1. štvrťrok 2020/2021, 3. Naplánovanie 

aktivít na najbližšie obdobie, 4. Diskusia, rôzne, 5. Uznesenie, 6. Záver. 

3. zasadnutie: január 2021 

1. Otvorenie, 2. Prospech, správanie, dochádzka žiakov za 1. polrok 2020/2021, 3. Kontrola triednej 

dokumentácie a osobných spisov žiakov, 4. Prehodnotenie IVP žiakov, 5. Diskusia, rôzne, 6. Uznesenie, 

7. Záver. 

4. zasadnutie: jún 2021 

1. Otvorenie, 2. Prospech, správanie, dochádzka žiakov za 2. polrok 2020/2021, 3. Prehodnotenie IVP 

žiakov, návrhy a odporúčania na školský rok 2021/2022, 4. Kontrola triednej dokumentácie a osobných 

spisov žiakov, 5. Zhodnotenie činnosti MZ v šk. roku 2020/2021, 6. Návrhy na aktivity a úlohy v šk. roku 

2021/2022, 7. Elektronická triedna kniha- používanie, 8. Diskusia, rôzne, 9.Uznesenie, 10. Záver. 

 

Metodické združenie učiteľov II. stupňa (5.roč. - 10.roč.) 

Zloženie členov MZ Trieda, ročník 

Mgr. Veselá Mária 5.A/ piaty 

Mgr. Pudišová Mária 6.A /šiesty 

Ing. Tokarčíková Mária 6.B /šiesty 

Mgr. Hromádková Ivana 7.A / siedmy 

Mgr. Beňová Mária 7.B /tretí, siedmy, ôsmy, deviaty, desiaty 

Mgr. art. Bartková Lenka 8.A /ôsmy 

Mgr. Brančíková Judita 9.A /ôsmy, deviaty 

Mgr. Varga Ladislav 9.B /deviaty 

 

Zasadnutia MZ učiteľov II.st. v šk. roku 2020/2021 sa konalo  4 krát.  
1. zasadnutie: 28.9.2020 

Program : 1. Otvorenie. 2. Pedagogicko-organizačné pokyny na šk. rok 2020/2021 3. Školský semafor 

2020/2021. 4. Návrh plánu práce MZ na šk. rok 2020/2021. 5. Triedna dokumentácia – tr. kniha, tr. 

výkazy, osobné spisy, TVVP. 6.Žiaci s IVVP, viacnásobne postihnutí žiaci. 7. Diskusia, rôzne. 8. 

Uznesenie. 9. Záver 
2. zasadnutie: 12.11. 2020 

Program: 1. Otvorenie. 2. Aktuálne opatrenia ohľadom Covid – 19. 3. Prospech, správanie, dochádzka 

žiakov za I. štvrťrok šk. roku 2020/2021. 4. Aktivity – plnenie plánovaných aktivít, plánovanie na  

najbližšie obdobie. 5. Diskusia, rôzne. 6. Uznesenie. 7. Záver. 
3. zasadnutie: 16.3.2021 

Program : 1. Otvorenie. 2. Prospech, správanie, dochádzka žiakov za III. štvrťrok šk. roku. 2020/2021. 
3. Kontrola triednej dokumentácie – tr. kniha, tr. výkazy. 4. Prehodnotenie IVP žiakov. 5. Aktivity, 



plnenie plánovaných aktivít, plánovanie na najbližšie obdobie. 6. Diskusia, rôzne. 7. Uznesenie. 8. 
Záver. 
4. zasadnutie: 23.6.2021  
Program : 1. Otvorenie. 2. Prospech, správanie, dochádzka žiakov za II. polrok šk.roku 2020/2021. 3.  
Kontrola triednej dokumentácie – tr. kniha, tr. výkazy, osobné spisy žiakov, kontrola ASC                                                                 

agendy. 4. Zhodnotenie činnosti MZ v šk. roku 2020/2021. 5. Návrhy na aktivity a úlohy v šk. roku 

2021/2022. 6. Diskusia, rôzne. 7. Uznesenie. 8. Záver. 
 

Metodické združenie vychovávateľov ŠKD 

 Zloženie členov MZ oddelenie 

Viera Revajová I. oddelenie 

Jana Kováčiková II. oddelenie 

Vlasta Bahnová III. oddelenie 

 

Zasadnutie MZ sa uskutočnilo 4 krát (september 2020 - prezenčne,  november 2020 - prezenčne, 

február 2021 - online, jún 2021 - prezenčne ). 

Počas zasadnutí vychovávateľky  navrhovali, pripomienkovali a schválili plán zasadnutí a plán práce 

ŠKD, na zasadnutiach postupovali podľa programu jednotlivých zasadnutí. Zasadnutia sme 

prispôsobovali  aktuálnej situácii. 

1. zasadnutie: september  2020 

1. Otvorenie, 2. Návrh plánu práce MZ na školský rok 2020/2021, 3. Naplánovanie aktivít a rozdelenie 

úloh na školský rok 2020/2021, 4. Rozdelenie detí do oddelení, 5. Rozdelenie detí do záujmových 

krúžkov, 6. Dokumentácia ŠKD, 7. Diskusia, rôzne,  8. Uznesenie,  9. Záver. 

2. zasadnutie: november 2020 

1. Otvorenie, kontrola uznesenia, 2. Informácie o plnení plánu, 3. Spolupráca s triednymi učiteľmi,  

4. Diskusia, rôzne, 5. Uznesenie, 6. Záver. 

3. zasadnutie: február 2021 

1. Otvorenie, kontrola uznesenia, 2. Informácie o plnení plánu, 3. Hodnotenie spolupráca s triednymi 

učiteľmi, 4. Analýza a vyhodnotenie činnosti za I. polrok školského roka 2020/2021, 5. Diskusia, rôzne, 

6. Uznesenie, 7. Záver 

4. zasadnutie: jún 2021 

1. Otvorenie, kontrola uznesenia, 2 Analýza a vyhodnotenie činnosti za II. polrok školského roka 

2020/2021, 3. Kontrola dokumentácia ŠKD, 4. Zhodnotenie činnosti MZ v šk. roku 2020/2021, 5. Návrhy 

na aktivity a úlohy v šk. roku 2021/2022, 6. Diskusia, rôzne, 7. Uznesenie, 8. Záver. 

 

§ 2 ods. (1)  d  Počet žiakov školy  

Počet žiakov školy: 105 
Počet tried: 14 

Podrobnejšie informácie: 
Ročník: príp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Spolu 

počet tried 0 2 1 1 2 1 2 2 1 2 0 14 

počet žiakov 3 13 8 12 6 12 14 11 11 14 1 105 

z toho ŠVVP 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 1 24 

z toho v ŠKD 0 12 7 11 0 0 0 0 0 0 0 30 



§ 2  ods. (1)  e   Počet pedagogických a ďalších zamestnancov  

Zamestnanci školy pedagogickí nepedagogickí 

počet 22 7 

 

§ 2 ods. (1) f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 
zamestnancov školy 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 16 16 

vychovávateľov 0 3 3 

asistentov učiteľa 0 3 3 

spolu 0 22 22 

 

§ 2 ods. (1)  g  Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo šk. zariadenia na 
verejnosti 

Prácu učiteľov a žiakov zo zaujímavých a netradičných školských i triednych aktivít a úspechy našich 

žiakov v súťažiach sme prezentovali na verejnosti príspevkami na webovej stránke školy, v regionálnej 

televízii ATV a v albume školy 2020/21 vo forme Power-Pointovej prezentácie. 

 
Aktivity v spolupráci so spoločenskými organizáciami: 
 
Spoločensko-kultúrne aktivity 

1. stupeň 
P. č. Názov aktivity Miesto 

konania 
Žiaci/trieda Termín Zodpovednosť 

1. Medzinárodný deň 
mlieka 

ŠZŠ 1. A, 1. B,  18.5.2021  CVČ+ triedne učiteľky 
1.A,B,+ p, vych. a p. 
asistentky 

2. Beseda o škodlivosti 
fetovania a užívania 
omamných látok  

ŠZŠ výber žiakov 1.-
5. ročníka 

16.6.2021 Komunitní pracovníci, PZ 
SR 

 
Aktivity uskutočnené na podporu a rozvíjanie výchovy k zdraviu a zdravému životnému 
štýlu: 
1.stupeň 

P. č. Aktivita Forma výučby Termín Trieda 

1. Hovorme o jedle (aktivita plánovaná MZ 
1. B – Z čoho macka bolí bruško 
3.A - Zdravá výživa 
4.A- Zdravý tanier 
4.B- Deň výživy 

 
Zážitkové vyučovanie 

 

13.10.2020 1.B 

14.10.2020 3.A 

16.10.2020 4.A 

15.10.2020 4.B 

2. Jarné šalátovanie Zážitkové vyučovanie 19.5.2021 2.A 

 
 
 



Športové aktivity 
1.  stupeň 

 
2. stupeň 

P. č. Aktivita Termín Trieda 

1. Európsky týždeň športu 23.9. – 30.9.2020 7.B 

2. Cvičenie v prírode  16.9.2020 5.A.,6.A,6.B,7.A,7.B, 
8.A,9.A,9.B 

3. CHALLENGE DAY 26.5.2021 6.B 

4. Futbal Máj  - jún 2021 8.A 

 
Aktivity uskutočnené na podporu a rozvíjanie environmentálnej výchovy: 

Environmentálnu výchovu vyučujúci implementovali do jednotlivých oblastí rozvíjania osobnosti 

dieťaťa. V procese  environmentálnej výchovy sa vyučujúci snažili o vybudovanie novej hodnotovej 

orientácie a postojov žiakov k životnému aj prírodnému prostrediu, k sebe samým a k iným živým 

bytostiam, viedli deti k uvedomelej spotrebe zdrojov, povedomia v oblasti separácie odpadov, 

k prevencii pred znečisťovaním a poškodzovaním životného prostredia, k riešeniu rôznych problémov 

ochrany prírody a krajiny). 

Pre efektívne plnenie cieľov a obsahu environmentálnej výchovy sa ako  najvhodnejšie osvedčili 

napríklad zážitkové učenie (zapojenie všetkých zmyslov a emócií dieťaťa, aby získaním vedomostí, 

zručností, získalo aj ochranárske postoje k životnému prostrediu), ktoré je svojím skúsenostným  

a emocionálnym charakterom deťom najbližšie.  Ďalej sa osvedčili  aj ekohry, senzorické aktivity, 

exkurzie, vychádzky a pozorovania priamo v prírode. 

 

1. stupeň 
P. č. Aktivita Forma výučby Termín Trieda 

1. Apríl mesiac lesov Tematické vyučovanie 22.04.2021 1.A 

2. Apríl mesiac lesov Tematické vyučovanie 22.04.2021 1.B 
3. Voňavo naokolo Vychádzka spojená 

s upratovaním a zberom 
odpadkov v blízkosti Kortíny 

28.04.2021 2.A 

4. Deň zvierat Tematické vyučovanie 03.10.2020 3.A 

5. Deň stromov Tematické vyučovanie 19.10.2020 3.A 

6. Deň Zeme Netradičné vyučovanie 22.04.2021 3.A 

7. Nefajčiarsky deň Netradičné vyučovanie 11.05.2021 3.A 

8. Mesiac lesov Tematické vyučovanie 14.04.2021 4.A 

9. Deň Zeme Tematické vyučovanie 22.04.2021 4.A 

10. Európsky deň parkov – návšteva 
Parku Š. Moysesa Zážitkové učenie 

24.05.2021 4.A 

11. Sťahovavé vtáky Netradičné vyučovanie 06.05.2021 4.A 

P. č. Aktivita Termín Trieda 

1. Športové aktivity, súťaživé hry (Európsky týždeň 
športu), aktivita plánovaná MZ 

23.9. 2020 4.A; 4.B 

2. Športujeme v parku  (Európsky týždeň športu), aktivita 
plánovaná MZ) 

30.9.2020 1.A; 1.B 

3. Štafetka, športové súťaženie v triede 14.4.2021 2.A 

4. Klikovanie 5.5.2021 2.A 

5. Drepovanie 8.6.2021 2.A 

6. Challenge day 26.5.2021 1. -4. ročník 



12. Život živočíchov Netradičné vyučovanie 20.05.2021 4.A 

13. Mesiac lesov Tematické vyučovanie 14.04.2021 4.B 

14. Deň Zeme Tematické vyučovanie 22.04.2021 4.B 

15. Európsky deň parkov – návšteva 
Parku Š. Moysesa Zážitkové učenie 

24.05.2021 4.B 

 
2. stupeň 

P. č. Aktivita Termín Trieda 

1. Jeseň, pani bohatá (environmentálna výchova) 22.10.2020 5.A 

2. Farebná lúka (environmentálna výchova) 03.06.2021 5.A 

3. Zbieranie papiera v parku 22.10.2020 6.A 

4. Vychádzka ku Hronu 18.05.2021 6.A 

5. Čistenie okolia školy 11.05.2021 6.A 

6. Zber jesenných drobnosti 21.10.2020 6.B 

7. Tvoríme z nového a starého materiálu- recyklujeme- 
Tvorivá dielnička 

November 2020 6.B 

8. Tvoríme z nového a starého materiálu- recyklujeme- 
Tvorivá dielnička 

December 2020 6.B 

9. Tvoríme z nového a starého materiálu- recyklujeme- 
Tvorivá dielnička 

December 2020 6.B 

10. Prikrmovanie vtákov v zime December 2020 6.B 

11. Deň Zeme 22.04.2021 6.B 

12. Šibeničný vrch 12.05.2021 6.B 

13. Čistenie okolia školy Máj 2021 7.A 

14. Triedenie odpadu celoročne 7.A 

15. Deň Zeme – netradičné vyučovanie 28.04.2021 7.B 

16. Deň parkov – návšteva Parku Š. Moysesa 24.05.2021 7.B 

17. Deň Zeme 22. 04.2021 8.A 

18. Návšteva Minizoo v Parku Štefana Moysesa Jún 2021 8.A 

19. Zbieranie odpadkov v okolí školy Jún 2021 8.A 

20. Vychádzka do parku 03.05.2021 9.B 

21. Zber odpadkov pred školou 25.05.2021 9.B 

 

Prevenčné aktivity žiakov   

▪ ODPISEMETI.SK: 13.10.2020 sa naši pedagógovia zamerali na prevenciu šikanovania. Počas 

triednych aktivít využili a priblížili žiakom rôzne www stránky medzi nimi aj novú 

www.odpisemeti.sk. Našou prioritou je nulová tolerancia šikanovania dieťaťa, prevencia pred 

možným ubližovaním dieťaťu, pričom je dôležité, aby každé dieťa poznalo svoje práva a možnosti 

ochrany pred násilím páchaným na deťoch, je veľmi dôležité, aby každé dieťa malo možnosť riešiť 

akýkoľvek problém, ktorý ho trápi, aby malo možnosť bez strachu sa niekomu zdôveriť, požiadať  

o pomoc pre seba či pre niekoho iného. 

▪ BUBNOVAĆKA: 19.11.2020 sa  aj v našej škole bubnovalo a bubnovalo,  najskôr triedne besedy, ppt 

prezentácia, tvorivé dielničky a bubnovačka, ktorá mala symbolicky upozorniť na dôležitosť 

ochrany detí pred násilím a otvoriť v spoločnosti tému včasnej prevencie. Myšlienkou podujatia 

„Aby bolo deti lepšie počuť“ - 19. novembra 2020 sme si pripomenuli Svetový deň prevencie 

týrania a zneužívania detí.  

 

 

 



1. a 2. stupeň 
P. č. Aktivita Termín Trieda 

1. „Zdravie si chráň“ z cyklu „Viem kto som“ 6.10.2020 6.A-6.B 

2. Prevencia šikanovania - www.odpisemeti.sk 13.10.2020 5.A.,6.A,6.B,7.A,7.B,8.A,9.A,9.B 

3. Bubnovačka - ochrana práv dieťaťa 19.11.2020 Prípr.-10. roč., všetky triedy 

4. Deň počítačovej bezpečnosti 30.11.2020 Prípr.-10. roč., všetky triedy 

5. Pozor na hoax 8.4.2021 9.B 

6. Práca ošetrovateľa počas covidu 5.5.2020 6.A 

7. „Viem kto som“ 8.6.2020 6.A, 6.B 

8. Sexuálna výchova pre dievčatá 9.6.2020 6.B 

9. Viem, kto som – sexuálne zneužívanie 16.6.2021 Dievčatá II. stupňa 

10. Alkohol metla ľudstva 17.6.2021 9.B 

 
Aktivity v rámci rozvíjania finančnej gramotnosti: 

▪ RECEPTÁRIUM:  december 2020. Počas príprav vianočného pečenia každá trieda II. stupňa 

realizovala aktivitu RECEPTÁRIUM na podporu finančnej gramotnosti a proforientácie - cieľom bol 

finančný rozbor triedneho receptu: rozpis surovín + ceny jednotlivých surovín = celkové náklady na 

vianočný triedny recept. Na vyhľadávanie receptov, surovín boli využité webové vyhľadávače.  

 

2.stupeň 

P. č. Aktivita Trieda Termín 

1. Finančná gramotnosť- ETV identifikácia vyjadrenia vlastných citov 6.B 30.9.2020 

2. Etické hodnoty a Etika/Poctivosť, ochrana spotrebiteľa 8.A 23.9.2020 

3. Masmediálne vplyvy-televízna pseudorealita - ETV 9.A 7.10.2020 

4. Finančná gramotnosť – formy spoločenského styku – vyjadrenie 
vlastných citov ETV 

7.B 9.10.2020 

5. Používanie rôznych metód platenia 8.A 3.11.2020 

6. Finančná gramotnosť - informatika T1/K1 Osobné údaje a bezpečnosť 5.A 10.11.2020 
 

7. Finančná gramotnosť- ETV 
zvážiť príspevky na darcovstvo a filantropiu 

6.B 2.12.2020 

8. Finančná gramotnosť- MAT popísať spôsob používania rôznych metód 
platenia 

6.B 3.12.2020 

9. Rôzne formy platenia 6.A 3.12.2020 

10. Vypracovanie finančného plánu – nákup na besiedku 9.A 4.12.2020 

11. Nákup na besiedku 9.B 7.12.2021 

12. Finančná gramotnosť- MAT  
spotrebiteľské zručnosti pri rozhodovaní o nákupe 

6.B 9.12.2020 

13. Rozpočet na Vianočnú besiedku 8.A 14.12.2020 

14. Receptárium - Finančná gramotnosť a proforientácia 5. až 9. 15.12.2020 

15. Finančná gramotnosť -MAT finančný rozbor receptu medovníky 6.B 16.12.2020 

16. Vianočné pečenie – netradičné vyučovanie 7.B 16.12.2020 

17. Finančná gramotnosť - vlastiveda T2/ K1 Príjmy v rodine 5.A 16.3.2021 

18. Finančná gramotnosť - matematika - T3/ K2 - Finančný plán 5.A 9.4.2021 

19. Finančná gramotnosť- ETV vysvetliť účel informácií, poznať žiadateľa, 
poznanie a hodnotenie druhých 

6.B 28.4.2021 

20. Finančná gramotnosť - matematika - T4/ K1 - Úver a dlh 5.A 28.4.2021 



21. Finančná gramotnosť – hodnoty a etika, rodinný rozpočet ETV 7.B 18.6.2021 

22. Hranie hry Quanto zameranej na finančnú gramotnosť. 8.A 04-06/ 2021 

 
Aktivity v rámci rozvíjania predprofesionálnej orientácie 1.a 2.stupeň:  

P. č. Aktivita Termín Trieda 

1. Orchester v našej triede 23.9.2020 1.A 

2. Sebareflexia - profoorientácia 25.11.2020 5.A 

3. Práca ošetrovateľov počas Covidu 5.5.2021 6.A 

4. Poznám povolania 7.6.2021 1.A 

5. Výlet do Kremnice s návštevou OU 16.6.2021 9.A, 9.B 

 

Aktivity podporované IKT 

Podpora multimediálneho vyučovania, podpora individuálneho prístupu, diferencovaného vyučovania, 

zvýšenie názornosti či motivácie. Pedagógovia využívali na vyučovaní, vo svojich triedach, notebooky, 

ktoré im pomáhali na inovovanie osvojovaného učiva formou diferencovanej práce po skupinách 

žiakov alebo na frontálnu prezentáciu inovovaných materiálov, výukového softvéru, vypĺňanie 

pracovných listov, krátku motiváciu či spoločné vyhľadávanie na webe, podľa cieľa a štruktúry 

vyučovacej hodiny. Všetci pedagógovia aktívne pri svojej práci využívali vlastné učebné zdroje, 

zakúpené učebné zdroje, zdroje z internetu alebo overených edukačných portálov či výukovú databázu 

našej školy, vytvorenú v rámci projektu Efektívne cesty inovácii v edukácii žiakov ŠZŠ. 

 

1.a 2. stupeň 

DEŇ POČÍTAČOVEJ BEZPEČNOSTI: 30. november – Deň počítačovej bezpečnosti je udalosť, ktorá má 

ľuďom pripomenúť potrebu chrániť svoje počítače a predovšetkým svoje osobné údaje. 

V pondelok 30.11.2020 si každá trieda urobila svoj Deň PCB - po krátkej besede, prezentácii www 

stránok s videami a komixami pre deti, zameraných na PCB si zostavili pravidlá bezpečného správania 

sa na internete , vytvorili jasný zoznam platných pravidiel, ktoré si zavesili v triede na nástenku. 

 

P. č. Aktivita Forma výučby Termín Trieda 

1. Slovenská republika inovatka IKT 22.9.2020 6.B 

2. Príslovia a porekadlá ITV 28.9.2020 5.A 

3. Čítanie z multimediálnej čítanky ITV 13.10.2020 6.B 

4. Vyvodenie hlásky a písmena K, k ITV 14.10.2020 
4.B-
5.ročník 

5. Písmeno O ITV 14.10.2020 1.B 

6. Svetový deň bielej palice Zážitkové učenie 15.10.2020 6.B 

7. Vybrané slová ITV 23.11.2020 5.A 

8. 
Tvoríme zo starého a nového materiálu- 
recyklujeme Tvorivé dielničky 30.11.2020 6.B 

9. Deň počítačovej bezpečnosti ITV 30.11.2020 1.A 

10. Deň Rómov projektové vyučovanie 12.4.2021 6.B 

11. Potráp si hlavičku I. inovatka IKT 13.4.2021 6.B 

12. Potráp si hlavičku II. inovatka IKT 15.4.2021 6.B 

13. Vieme matematiku eduportál 19.4.2021 5.A 

14. Precvičenie násobilky eduportál 20.4.2021 6.B 

15. Deň Zeme Zážitkové učenie 22.4.2021 8.A 

16. Precvičenie násobilky eduportál 22.4.2021 6.B 



17. Deň Zeme ITV 22.4.2021 1.A 

18. Štáty USA inovatka IKT 26.4.2021 8.A 

19. Prezentácia písmeno T inovatka IKT 3.5.2021 4.B/3.A 

20. Prečo je moja mama najlepšia ITV 11.5.2021 6.A 

21. Ropa a plyn inovatka IKT 11.5.2021 6.B 

22. Naše mesto ITV 14.5.2021 6.A 

23. Rozprávky o zvieratkách Zážitkové učenie 18.5.2021 6.B 

24. Deň mlieka ITV 18.5.2021 1.A 

25. Vieme slovenčinu eduportál 19.5.2021 5.A 

26. Život živočíchov inovatka IKT 20.5.2021 4.A 

27. Farebná lúka ITV 3.6.2021 5.A 

 

Aktivity realizované v rámci tried: 

1. stupeň 

 
2. stupeň 

P.č. Aktivita Forma výučby Termín Trieda 

1. Svetový deň pošty  Netradičné vyučovanie 9.10.2020 7.B 

2. Vybrané slová  ITV 23.11.2020 5.A 

3. Tvorivá geometria Netradičné vyučovanie November 2020 8.A 

4. Vianoce prichádzajú  ITV 7.12.2020 5.A 

5. Vianočné pečenie Besiedka 9.12.2020 6.A 

6. Vianočná besiedka Besiedka 11.12.2020 6.A 

7. Vianočné pečenie  Netradičné vyučovanie 16.12.2020 7.B 

8. Výroba silomeru a meranie Netradičné vyučovanie December 2020 8.A 

9. Vianočná besiedka 2020 Besiedka December 2020 8.A 

11. Deň Rómov Netradičné vyučovanie 12.4.2021 6.B 

12. Prečo je moja mama najlepšia Netradičné vyučovanie 11.5.2021 6.A 

13. Mediálna gramotnosť a dezinformácie ITV Máj 2021 7.A 

14. MDD  Zážitkové učenie 1.6.2021 7.B 

15. Kamene šťastia Netradičné vyučovanie 8.6.2021 7.B 

16. Opekačka v parku  Zážitkové učenie 28.6.2021 7.B 

17. Deň detí zážitkové učenie Jún 2021 8.A 

P. č. Aktivita Forma výučby Termín Trieda 

1. Deň starých rodičov  Netradičné vyučovanie 20.10.2020 4.B 

2. Vianočné pečenie Zážitkové učenie 14.12.2020 1.A 

14.12.2020 1.B 

16.12.2020 1.A 

16.12.2020 4.A 

3. Vianočná besiedka Netradičné vyučovanie 16.12.2020 1.A 

17.12.2020 1.B 
17.12.2020 3.A 

17.12.2020 4.A 

17.12.2020 4.B 

4. Indiánsky deň Netradičné vyučovanie 13.5.2021 1.A 

5. Maľovaný chodníček Netradičné vyučovanie 21.4.2021 2.A 

6. Deň matiek Besiedka 6.5.2021 4.A 

7. Nefajčiarsky deň Beseda 11.5.2021 3.A 

8. Deň detí (Aktivita plánovaná MZ) Zážitkové učenie 1.6. 1.- 4. ročník 

9. Poznám povolania  ITV 7.6.2021 1.A 

10. Opekačka Netradičné vyučovanie 24.6.2021 4.A; 4.B 



Prehľad výsledkov súťaží  
Názov súťaže Počet 

žiakov 
okr. 
kolo 

kraj. kolo národ. kolo medzinár. kolo 

Čarovný svet rozprávok 8 2  -  -  - 

Polícia známa neznáma 10 3  -  - -  

Vianočná pohľadnica 8  -  -  - - 

Mám svojich starkých rád 3 1  -  - -  

Ovocie-zelenina 8  - -    - 

Vojaci očami detí 5  - -  1 -  

Zdravý životný štýl 3 -   - -  - 

Ovocie-zelenina 8  - 6  -  - 

Zdravie nad zlato 3    - -  - 

Ochranárik 10 -  -  - -  

 

 
§ 2  ods. (1)  h  Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená 

V školskom roku 2020/2021 boli školou realizovaný  rozvojový projekt „Spolu múdrejší“ vyhlásený 

MŠVVaŠ SR, bol podporený pre realizáciu v našej škole v druhej vlne zverejnenej 15.4. 2021 výškou 

príspevku 3150 eur, čo predstavovalo podľa plánu realizácie (5) cieľových doučovacích skupín žiakov 

pod vedením (5) doučujúcich (Mgr. D. Janeková, Mgr. Z. Boboková, Mgr. Ľ. Burská, Mgr. M. Veselá, 

PaedDr. I. Čierna). Projekt bol naplánovaný na obdobie do apríla do júna 2021, čo predstavovalo (3) 

mesiace kvalitného a dostupného doučovania našich žiakov, ohrozených školským neúspechom, resp.  

s nedostatočným dištančným vzdelávaním, v stanovenom rozsahu. Projekt pre školu vypracovala 

zástupkyňa riaditeľky  školy PaedDr. Ingrid Čierna, ktorá bola aj garantom projektu.  

 

Realizácia projektu predstavovala doučovania žiakov našej školy v (5) doučovacích skupinách 

 v priebehu školských týždňov. Doučovacie skupiny sa vytvárali zo žiakov plánovaných ročníkov 1. aj  2. 

stupňa, ktoré predstavovali žiakov ročníkov z existujúcich tried v našej škole: 

A/Doučovacie skupiny žiakov prípravného až 4. ročníka ŠZŠ: 

1. skupina: žiaci prípravného a prvého ročníka, žiaci 1.A triedy 

2. skupina: žiaci prvého ročníka, žiaci 1.B triedy 

3. skupina: žiaci druhého ročníka, žiaci 2.A triedy  

B/ Doučovacie skupiny žiakov piateho až 10. ročníka ŠZŠ: 

4. skupina: žiaci piateho ročníka, žiaci 5.A triedy 

5. skupina: žiaci siedmeho ročníka, žiaci 7.A triedy. 

Počas doučovania sa pedagógovia venovali žiakom v (5) predmetoch, ktoré boli prioritné pre potreby 

dobehnúť učivo žiakov prípravného až 7. ročníka: Slovenský jazyk a literatúra, Matematika, Rozvíjanie 

grafomotorických zručností, Rozvíjanie komunikačnej zručnosti, Vlastiveda. Doučujúce pani učiteľky vo 

svojich skupinách v projekte doučovali počas troch mesiacov (apríl-jún 2021 v priebehu 10. školských 

týždňov , čo predstavovalo od (19.4.2021 do 25.6.2021), spolu (868) žiakohodín v piatich skupinách. 

Žiaci 1. stupňa mali záujem o doučovanie s triednymi pani učiteľkami, tešili sa na aktivity po skončení 

vyučovania. Pre mnohých bolo doučovanie odmenou, nakoľko v podmienkach domova nemajú 

možnosti na domácu prípravu a dobehnutie zameškaného učiva. Rovnako aj starší žiaci zostávali na 

doučovaní, pretože pedagógovia s nimi pracovali a učivo im zopakovali a precvičili s nimi. Rodičia sú 

spokojní, že sa v škole učitelia žiakom venujú. Projekt považujeme za prospešný žiakom a vidieť značný 

posun v získaných vedomostiach u doučovaných žiakov. 



V školskom roku 2020/2021 boli školou realizované školské projekty: Dlhodobé projekty 

1. stupeň 

1/  ,,Ako išli rozprávky do sveta“ – so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti, v termíne október 

2020- apríl 2021, pre žiakov 1.-4. ročníka. 

Aktivity v rámci projektu: 

P. č. Aktivita Ročník Termín 

1. Janko Hraško 1-4.roč. október - november 2020 

2. O Červenej Čiapočke 1-4.roč. december 2020-január 2021 

3. Sedem kozliatok 1-4.roč. február- marec 2021 

4. O zlatej rybke 1-4.roč. apríl 2021 

 

2/ „Rómska svadba“ – so zameraním na rozvoj multikultúrnej výchovy v duchu humanizmu, ľudských 

práv, práv dieťaťa, predchádzanie všetkých foriem diskriminácie.  

Ročný projekt bol zameraný na rozvoj multikultúrnej výchovy v duchu humanizmu, ľudských práv, práv 
dieťaťa, predchádzanie všetkých foriem diskriminácie. Vytvárali sme priaznivé multikultúrne 
prostredie, pre žiakov 1.- 4. ročníka, v termíne október- december  2020- apríl 2021. 
Niektoré témy, ktoré boli v pláne MRK sme nezrealizovali, nakoľko (od 11.01. 2021 do 12.03.2021; 

a 22.03.2021 do 06.04.2021)  prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade  

s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu alebo RÚVZ v Žiari 

nad Hronom. 

 

Aktivity v rámci projektu: 

P. č. Aktivita Ročník Termín 

1. Rómska rodina v minulosti a dnes prvý október 2020 

2. Rómska rodina druhý október 2020 

3. Rodina- oslavy v rodine tretí október 2020 

4. Rómska rodina štvrtý október 2020 

5. História a tradície rómskej rodiny B variant október 2020 

6. Obľúbené jedlá v rómskej rodine prvý november 2020 

7. Tradičné rómske remeslá druhý november 2020 

8 Rómska hudba a rómske piesne tretí november 2020 

9. Tradičné rómske remeslá štvrtý november 2020 

10. Súčasnosť a tradície rómskej rodiny B variant november 2020 

11. Kováči v rómskej rozprávke /tradičné remeslá prvý december 2020 

12. Rómska hudba druhý december 2020 

13. Rómske Vianoce tretí december 2020 

14. Rómska kuchyňa štvrtý december 2020 

15. Tradičné rómske remeslá B variant december 2020 

16. Rozprávkové leporelo prvý apríl 2021 

17. Rómska kapela a hudobné nástroje druhý apríl 2021 

18. Kto som, odkiaľ som tretí apríl 2021 

19. Najobľúbenejšie rómske recepty štvrtý apríl 2021 

20. Rómska pieseň B variant apríl 2020 

 

 

2. stupeň 

Aktivity so zameraním na rozvoj čitateľskej gramotnosti, v termíne september 2020 jún 2021, pre 

žiakov 2.stupňa. 



Aktivity v rámci rozvíjania čitateľskej gramotnosti:  

P. č. Aktivita Termín Trieda Zodpovednosť 

1. Svetový deň bielej palice 15.10.2020 6.B Ing. M. Tokarčíková 

2. Rozprávkový kolotoč- 
Rozprávky o zvieratách 

18.5.2021 6.B Ing. M. Tokarčíková 

3.  Príslovia a porekadlá  28.9.2020 5.A Mgr. M. Veselá 

4.  Ten kôň, tá kobyla, to žriebä  17.5.2021 5.A Mgr. M. Veselá 

5. Známy spevák 4.6.2021 9.B Mgr. L. Varga 

6. Mimočítankové čítanie – 
Danka a Janka 

Apríl – jún 2021 8.A Mgr. art. L. Bartková 

7. Encyklopédie – hľadáme fakty Apríl – jún 2021 9.A Mgr. J. Brančíková 

 

§ 2 ods. (1) i   Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou 
školskou inšpekciou v škole alebo v šk. zariadení 
 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 26.5.2021 

Druh inšpekcie: s predmetom: Výkon štátnej správy v I. stupni, prijímanie žiakov do 1. ročníka, 

vydávanie rozhodnutí o prijímaní žiakov v Špeciálnej základnej škole, Hutníkov 302, Žiar nad Hronom. 

Závery z kontroly: „Škola starostlivo a precízne vedie záznamy o žiakoch, ich pohybe, detailne 

zaznamenáva ich prestupy, do iných škôl alebo školských zariadení, informácie v pedagogickej agende 

sú koherentné a jednoznačné.“ 

Vykonanou kontrolou nebolo v kontrolovanom subjekte zistené porušenie všeobecne záväzných 

právnych a interných predpisov, v dôsledku toho sa protokol z kontroly nevypracoval. Protokol bol 

vypracovaný pani PaedDr. H. Bálintovou, PhD. za  odbor metodických činností OÚ v Banskej Bystrici, 

odbor školstva. 

 
§ 2 ods. (1)  j  Údaje o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 
alebo šk. zariadenia 

Materiálno-technické podmienky 

V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu využívame priestory školy- učebne 

žiakov, učebňu IKT, telocvičňu (účelová miestnosť), školskú jedáleň, žiacku kuchynku, školskú dielňu. 

Využívanie školskej dielne, žiackej kuchynky, účelovej miestnosti 

Počas školského roka využívali žiacku dielňu jednotlivé triedy ročníkov (5.-9.) podľa vypracovaného 

rozvrhu hodín. Rovnako ju využíva pre účely opráv školského majetku údržbár školy. 

Žiacku kuchynku využívali žiaci na hodinách PVC podľa nastaveného rozvrhu pre jednotlivé triedy 

ročníkov (5.-9.). S obľubou bola táto miestnosť využívaná aj žiakmi 1. stupňa pri realizovaní ITV, 

spoločnej príprave pokrmov na triedne besiedky. V rámci krúžkovej činnosti sa učebňa využívala žiakmi 

z krúžku Žijeme zdravo, ako aj dievčatami vyšších ročníkov na ručné práce na hodinách PVC. 

 

Účelovú miestnosť – telocvičňu sme využívali naplno pri realizovaní vyučovacích hodín TŠV. Telocvičňu 

slúžila tiež na aktívnu pohybovú činnosť deťom počas mimoškolskej krúžkovej činnosti (Športový 



krúžok, máme posilňovacie stroje a náčinie, Stolnotenisový krúžok, máme dva stolnotenisové stoly). 

Miestnosť bola efektívne využívaná deťmi zo ŠKD na relaxáciu, oddych a pohybové aktivity. Našu 

viacúčelovú miestnosť využívame na spoločné stretnutia žiakov, jednotlivých tried, oddelení ŠKD, 

stretnutia s rodičmi, prezentovanie kultúrnospoločenských aktivít, realizovanie celoškolských 

športových súťaží, na organizovanie besiedok, besied, prednášok a prezentácií. 

 

Využívanie učebne IKT 

▪ Obmedzenie práce v učebni Edukáčik z dôvodu dodržiavania epidemiologických usmernení MŠ SR, 

z dôvodu Covid 19. 

▪ Učebňu IKT sme využívali len na vyučovaní informatiky (5. až 9.ročník). Na týchto hodinách sa žiaci 

učili pracovať s počítačom a internetom podľa ŠkVP  (1hod týždenne). 

▪ V rámci krúžkovej činnosti (utorok) počítačový krúžok, pod vedením Mgr. Veselej, bol zameraný na 

rozšírenie zručností pri práci s počítačom a (štvrtok) krúžok Chytráčik, pod vedením Mgr. 

Marcineka, sa zameriaval na rozvoj tvorivosti aj formou práce na PC - činnosť krúžkov bola 

obmedzovaná podľa aktuálnej epidemiologickej situácie. 

 

Zabezpečenie výučby IKT 

▪ Učebňu IKT sme využívali len na vyučovaní informatiky – 5. až 9.ročník,  1hod týždenne. 

▪ Využívanie informačno-komunikačných technológií pri vyučovaní neinformatických predmetov 

bolo presunuté do tried a zabezpečené využívaním notebookov na vyučovaní. 

▪ Pedagógovia všetky svoje triedne realizované aktivity prezentovali  formou fotogalérii a vlastných 

Power-Pointových prezentácií. Výsledkom práce je Školský fotoalbum za daný školský rok a Album 

aktivít a prezentácií, ktoré názorne a chronologicky demonštrujú výchovno-vzdelávaciu činnosť na 

našej škole. 

▪ Okrem práce na vyučovaní, sme IKT využívali aj na prípravu školských vzdelávacích aktivít, pri 

projektových vyučovaniach, pri prezentácii školy na verejnosti.  

▪ Na informovanie verejnosti o aktivitách, každodennom živote našej školy a prezentáciu školy, sme 

využívali našu webovú stránku- www.spzkszh.edu.sk, facebookovú stránku ŠZŠ Žiar. 

 

Využívanie školskej jedálne 

V školskej jedálni sa uskutočňuje príprava, výdaj, konzumácia jedla a nápojov pre stravníkov v čase ich 

pobytu v škole alebo v školskom zariadení. Stravníkom v našej školskej jedálni môžu byť deti, žiaci 

(101), zamestnanci školy a školského zariadenia (28) a so súhlasom príslušného regionálneho úradu 

verejného zdravotníctva sa v školskej jedálni môžu stravovať aj iné fyzické osoby (schválený počet max 

10 osôb). Prihláseným stravníkom sa osoba stáva po vyplnení zápisného lístka na stravovanie. 

Riaditeľka školy vydala Rozhodnutie o prijatí žiakov a zamestnancov na stravovanie. Prílohou 

rozhodnutia je menný zoznam stravníkov školskej jedálne.  

 Stravovanie v ŠJ sa uskutočňuje podľa jedálneho lístka, ktorý je tvorený na základe materiálno-

spotrebných noriem a receptúr pre školské stravovanie, vydaných ministerstvom školstva, podľa 

jednotlivých vekových kategórií stravníkov. Jedálny lístok obsahuje názov jedla, alergény (vypísané 

slovom), hmotnosť porcie pre jednotlivé vekové kategórie a číslo normy.  Materiálno-spotrebné normy 

sú pravidelné aktualizované.  Na zostavení jedálneho lístka sa podieľa vedúca ŠJ spolu s hlavnou 

a pomocnou kuchárkou. Pri príprave jedál a nápojov používame čerstvé suroviny a potraviny dodávané 

od certifikovaných  dodávateľov. Pôvod mäsa pri príprave mäsitých pokrmov je SK. S jednotlivými 

dodávateľmi sú uzavreté rámcové zmluvy. 

http://www.spzkszh.edu.sk/


 Úhrada stravy sa vykonáva do konca mesiaca v hotovosti u vedúcej školskej jedálne. Odhlásiť alebo 

prihlásiť sa možno 24 hodín vopred, prípadne do 8:00 hodiny ráno. Obed sa vydáva od 11:30 do 13:30 

hodiny. Naše stravovacie zariadenie je zaradené do 2. finančného pásma na nákup potravín na jedno 

jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 01.09.2019. Finančné pásmo je zhodné pre 

všetky vekové kategórie v našej školskej jedálni.   

Počas pandémie COVID-19 si cudzí stravníci obed neodnášajú.  Deti si jedlo a pitie samé nedokladajú 

a neberú si ani príbory. Pokrmy vydáva personál vrátane príborov balených v servítke. Pri príprave 

jedál a pri vydávaní kuchárky dodržiavajú so zvýšenou mierou, bežné hygienické pravidlá. Zamestnanci 

jedálne nosia rúško v súlade s aktuálnymi opatreniami. Stravovanie prebieha obvyklým spôsob 

v jedálni,  zonácia tried pri sedení za stolom. Aby nedošlo k znehodnoteniu jedla, výdaj sa uskutočňuje 

do troch hodín od jeho prípravy.   

 

Zabezpečenie výučby učebnými pomôckami 

Edukácia na našej škole je zabezpečená primeraným množstvom kvalitného didaktického materiálu, 

učebných pomôcok, didaktickej techniky, telovýchovných náradí a náčiní, športových pomôcok.  

V každej triede máme vlastný repertoár detskej literatúry, tematicky zameraných učebných a 

didaktických pomôcok, didaktických hier. Triedy sú vybavené funkčnými televízormi s DVD 

prehrávačmi/LCD televízory s USB prístupom, staršie modely PC s využitím softvérových programov, 

rádiomagnetofón/ CD prehrávač. Všetky triedy I. stupňa (ako aj II. st.) majú pre žiakov koberec na 

individuálne formy vyučovania, na relaxáciu a oddychové aktivity. V kabinetoch jednotlivých 

vyučovacích predmetov (SJL, MAT, GEG, VUC, HUV, TEV/TSV, INF/IFV a iné) máme pestrý inventár 

didaktických pomôcok na výučbu a mimovyučovacie aktivity z financií dvoch projektov z ESF. 

V tomto šk. roku sme zakúpili počítačovú techniku pre doplnenie žiackej triedy pre vyučovanie 

predmetu Informatika, ako sú (2) počítače, (1) tablet, (2) notebooky. Pre kvalitné vyučovanie žiakov B 

a C variantu sme doplnili inventár (kabinetu biológie), pomôcky na rozvoj komunikačných zručností 

(kabinet SLJ), ako aj pomôcku pre žiakov na rozvoj motoriky (kabinet VYV). 

 

Využívanie priestorov a pomôcok v ŠKD 

Na výchovno-vzdelávaciu činnosť v ŠKD nemáme vlastné priestory a preto sa uskutočňovala  

v kmeňových triedach. Zariadenie tried je vybavené kobercami na oddych, televízormi, CD 

prehrávačmi, spoločenskými hrami podľa veku detí. K aktívnemu odpočinku a relaxácií sme využívali 

hlavne areál školy. V tomto školskom roku nebolo možné z dôvodu mimoriadnej situácie v plnej miere 

využívať viacúčelovú miestnosť, ktorá slúži ako telocvičňa a počítačovú miestnosť Edukáčik. 

Stručná analýza súčasného stavu  

V budove školy máme (11) žiackych učební – tried, (2) učebne pre IKT, dielňu na drevo – kov, kuchynku 

pre ŠPPD, účelovú miestnosť pre TEV spolu s ďalšou miestnosťou kabinetu TEV náradia a náčinia. Dve 

učebne a jednu miestnosť pre relaxáciu máme v elokovaných priestoroch Pohronského Osvetového 

strediska v Žiari nad Hronom. Triedy sú vybavené novým moderným školským nábytkom, ktorý je 

funkčný. Zariadenie je rozmiestnené účelovo, didaktickými pomôckami sú vybavené jednotlivé učebne 

a kabinet učebných pomôcok v primeranom množstve a zodpovedajúce súčasným trendom v oblasti 

pedagogiky na edukáciu a netradičné formy vzdelávania. Každá trieda má vlastnú žiacku knižnicu 

(triedne knižnice, ktoré sú súčasťou inventáru tried). Jednu väčšiu knižnicu detskej literatúry  

a odbornej literatúry máme umiestnenú v jednej žiackej učebni. V priestoroch školy máme primeranú 

školskú jedáleň, kuchyňu a výdajňu jedál. 

 



§ 2 ods. (1)  k   Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo šk. zariadenie dosahuje 
dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má škola alebo šk. zariadenie nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

- dobré personálne zabezpečenie pedagogických zamestnancov, kvalifikovanosť,, 
- súdržný a stály kolektív zamestnancov,  

- dobré vybavenie kabinetov didaktickými pomôckami, didaktickou technikou a výučbovým 

softvérom,  

- záujem rodičov o pobyt žiakov v našej škole, záujem detí o pobyt v ŠKD, 

- záujem detí o krúžkovú činnosť na našej škole,  

- fungujúca školská jedáleň, kvalitná strava, 

- podporujúca výučba s prvkami ITV, programu Krok za krokom, 
- rozvoj finančnej gramotnosti, počítačovej gramotnosti a počítačovej bezpečnosti, 

- zapojenie žiakov do výtvarných súťažiach regionálneho, krajského i celoslovenského 

pôsobenia. 

 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 
 doplniť materiálno-technické vybavenie žiackej dielne, 

 posilniť a rozšíriť vyučovanie čítania a písania pomocou metodiky SFUMATO, rozvíjať 

komunikačnú zručnosť, 

 úroveň zručností žiakov v školskej dielni v predmete pracovné vyučovanie,  

 domáca príprava na vyučovanie žiakov 2. stupňa, 

 školskú dochádzku, počet neospravedlnených hodín. 

Návrh opatrení: 
 získať financie z mimorozpočtových zdrojov pre doplnenie materiálno-technického vybavenie 

žiackej dielne prostredníctvom rozvojových projektov a grantov, 

 zabezpečiť odovzdávanie skúseností s metodikou a aplikovaním metódy Splývavého čítania 

medzi učiteľmi, ktorí vlastnia certifikát s oprávnením aplikovať metodiku Sfumato  

v pedagogickej praxi, 

 zvýšenie počtu pedagogických asistentov, 

 zlepšiť aktívnu komunikáciu s rodičmi - zlepšenie školskej dochádzky, 

 realizovať prevenčné aktivity na eliminovanie rizikového správania žiakov. 

 

§ 2 ods. (3)  b   Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v šk. roku 2020/2021 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2020: súčet 11/ počet dievčat 1 .  
 

§ 2 ods. (3)  c   Počet žiakov, ktorí si podali prihlášku na vzdelávanie na strednej škole  

Ukončenie školskej dochádzky na ŠZŠ k 30.6.2020  
  Nižší ročník 

Prípravný - 4.roč. 
5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. 10.roč. Spolu 

Počet žiakov 0 0 0 0 1 13 1 15 



 
 
§ 2 ods. (3)  d   Počet žiakov prijatých na vzdelávanie na strednej škole  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
§ 2 ods.  (3)   e   Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania 

A/Činnosť v čase mimoriadnej situácie 
 

▪ 9. šk. týždeň  (26.10 – 30.10. 2020)  - vzdelávanie prebiehalo dištančnou formou na 

základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR. 

▪ 20., 21., 22., 23. šk. týždeň (11.1. do 5.2.2021) - vzdelávanie prebiehalo dištančnou formou. 

▪ 24. šk. týždeň (8.2. do 12.2. 2021) - vzdelávanie prebiehalo dištančnou formou na odporučenie 

RÚVZ a mesta Žiar nad Hronom. 

▪ 26., 27., 28. šk. týždeň (22.2. do 12.3.2021) - vzdelávanie prebiehalo dištančnou formou na 

odporučenie RÚVZ a mesta Žiar nad Hronom. 

▪ 30. šk. týždeň (22.3. do 26.3.2021) - vzdelávanie prebiehalo dištančnou formou na základe 

rozhodnutia  RÚVZ. 

▪ 31. šk. týždeň (29.3. do 2.4.2021) - vzdelávanie prebiehalo dištančnou formou na základe 

rozhodnutia  RÚVZ. 

 
I. Popis výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie COVID 19  

- v čase dištančného vzdelávania (od 11.01. 2021 do 12.03.2021; a 22.03.2021 do 

06.04.2021) 

Počas mimoriadnej situácie karanténnych opatrení v dôsledku nákazy covid-19, členovia MZ učiteľov 

1. stupňa úzko spolupracovali s vedením školy, aby sme spolu zabezpečili vzdelávací proces v domácom 

prostredí a učenie sa na diaľku u žiakov našej ŠZŠ. Vzdelávanie žiakov sme sa snažili realizovať žiakom 

prístupnou formou v čo najväčšej možnej miere. Po skúsenostiach z minulého  šk. roka počas 

Prehľad  žiakov prihlásených na ďalšie vzdelávanie: 

 dievčat chlapcov spolu 

Počet žiakov zapísaných na Odborné učilištia, Praktické školy 5 8 13 

Prehľad zaradenia žiakov do odborných učilíšť a praktických škôl 

 dievčat chlapcov spolu 

odbor stav. výroba – odbor murárske práce 0 7 7 

odbor obchod. prevádzka – práca pri príprave jedál 3 1 4 

OU KREMNICA 3 8 11 

opatr. starostlivosť v zariadeniach soc. starost. 2 0 2 

OU BANSKÁ BYSTRICA 2 0 2 

 Odborné učilište Praktická škola Spolu 

Spolu prihlásení 13 0 13 

prijatí 13 0 13 

% úspešnosti 100 % 0 100 % 



mimoriadnej situácie sme nadviazali na overené spôsoby komunikácie so žiakmi a rodičmi. Na webovú 

stránku našej školy www.szsziar.proxia.sk UČÍME SA DOMA  učitelia v rámci svojej triedy zadávali 

týždňové úlohy pre svojich žiakov, projektovali žiakom pracovné listy. Učivo sme spočiatku prispôsobili 

opakovaniu a precvičovaniu, po spätnej väzbe a zhodnotení splnených úloh učitelia už pridávali úlohy 

aj z nového učiva – obsah aj formu prispôsobili tak, aby učivo bolo pochopiteľné. Úlohy, pracovné listy, 

literárne texty pedagógovia distribuovali svojim žiakom väčšinou vo vytlačenej forme alebo formou 

MMS, telefonicky alebo odkazom na webovú stránku školy. Všetky úlohy boli zverejnené na stránke 

školy , šk. facebooku.  Pedagógovia pravidelne kontaktovali žiakov a rodičov. 

Spätná väzba: telefonický rozhovor s rodičmi/zákonnými zástupcami žiakov, rozhovor (telefonický, 

osobný) so žiakmi (keď si prišli prevziať zadania úloh a doplnkový materiál). 

Kontrola vypracovania úloh: telefonicky so zákonným zástupcom žiaka, pri prevzatí zadaní úloh na 

nasledujúci týždeň, prípadne po nastúpení žiakov do školy. 

 

Pedagógovia mali home office, počas ktorého: 

- Sledovali aktuálne informácie  v televízii, na webových stránkach a v tlači ohľadom ďalších 

krokov a postupov týkajúce sa vzdelávania žiakov počas zatvorenie škôl. 

- Sledovali aktuálne nariadenia a usmernenia vedenia školy a nariadenia MŠVVaŠ SR.  

- Učitelia pravidelne komunikovali s rodičmi a žiakmi najčastejšie formou telefonického 

rozhovoru, sms, skonzultovali zadávané úlohy, zaujímali sa o to, ako sa žiakom, ale aj ich 

rodičom darí. 

- Plánovali a projektovali úlohy/aktivity pre svojich žiakov. Na webovú stránku našej školy 

www.szsziar.proxia.sk UČÍME SA DOMA učitelia v rámci svojej triedy dávali týždňové úlohy pre 

svojich žiakov. Vytvárali žiakom pracovné listy a podklady k domácej príprave. Učitelia pripravili 

úlohy z predmetov MAT, SJL, RKS, VUC, PVC. Obsah úloh bol zameraný na opakovanie  

a utvrdenie už prebratého učiva, na precvičenie a zdokonalenie zručností a návykov našich 

žiakov. Tieto úlohy, ako aj pripravené PL a literárne texty distribuovali svojim žiakom väčšinou 

vo vytlačenej forme alebo formou 

- Pripravovali si učebné pomôcky, pracovné listy, materiály pre interaktívnu tabuľu, PL a učebné 

pomôcky pre žiakov B variantu a žiakov s viacnásobným postihnutím. 

- Realizovali sme konferenčné hovory, v ktorých sme sa informovali o aktuálnej situácii vo 

vzdelávaní, o ďalších krokoch, riešili problémy, ktoré sa vyskytli. 

 

II. Údaje o výsledkoch  výchovno-vzdelávacieho procesu s podporou informačno-
komunikačných technológií 

- v čase mimoriadnej situácie dištančného vzdelávania 

V čase mimoriadnej situácie (od 11.01. do 11.04.2021) bolo využívanie informačno-komunikačných 

technológií obmedzené podľa prístupu jednotlivých žiakov k týmto technológiám v domácom 

prostredí. Vyučujúci, v zadaniach domáceho učenia, využívali prácu s webovými vyhľadávačmi, 

aplikáciami na precvičovanie učiva, ppt prezentáciami, you-tube videami, prácu so sociálnymi sieťami 

a prácu s fotografiami. Využívali pri výučbe množstvo edukačných portálov, www stránok a aplikácií, 

ktoré pomáhali k názornému priblíženiu preberaného či precvičovaného učiva.  

III. Údaje o výsledkoch výchovného poradenstva 
- v čase mimoriadnej situácie dištančného vzdelávania 



Priebeh výchovného poradenstva v čase mimoriadnej situácie COVID 19 (od 11.01. do 11.04.2021) sa 

zameriaval najmä na bezkontaktné výchovné poradenstvo  formou telefonických rozhovorov so žiakmi 

a s rodičmi. Na telefonické poradenstvo so žiakmi a rodičmi, ktorí pociťovali strach z mimoriadnej 

situácie, na telefonickú konzultáciu aktuálnych problémov. Na pomoc a zabezpečenie výberu 

vhodného učebného odboru najmä pre končiacich žiakov, online spoluprácu s výchovnými poradcami 

OUI Kremnica, OUI Banská Bystrica. Na sledovanie a získavanie nových aktuálnych informácií  

o prijímacom pokračovaní na OU, na inováciu jednotlivých databáz výchovného poradenstva, na 

získavanie nových informácií účasťou na zoom meetingoch, webinároch. 

 

IV. Skúsenosti a prekážky pri dištančnom vzdelávaní v školskom roku 2020/2021 

(pedagógov, rodičov, žiakov)   

Zo strany pedagógov: 

- nedostupnosť internetového pripojenia v domácnostiach žiakov  

- vypadávanie internetového pripojenia pedagógom 

- absencia kníh, papieru, písacích a školských potrieb v domácnostiach žiakov 

- nie vždy fungujúce telefónne číslo na rodičov žiakov 

- rôzny záujem žiakov o dištančné vzdelávanie a  prístup k vypracovávaniu úloh. 

Zo strany niektorých rodičov:  

- nedôslednosť pri vypracovávaní úloh, 

- nedostatočná kontrola svojich detí,  

- nezáujem pomôcť svojim deťom pri učení. 

Zo strany žiakov: 

- nezáujem o učenie, 

- problém pri distribúcii úloh (nedodržanie termínu preberania), 

- nepochopenie úloh, 

- nedôsledné vypracovanie úloh, 

- žiadna spätná väzba (niektorí žiaci). 

 
B/ Činnosť v čase prezenčného vzdelávania 
 

I. Popis výchovy a vzdelávania v čase prezenčného vzdelávania (od 15.03.2021 do 

19.03.2021 a 07.04.2021 do 30.06.2021) 
 

▪ 29. šk. týždeň  (15.3. 2021 - 19.3.2021) - vzdelávanie prebiehalo formou individuálnych 

ročníkových rozvrhov v rozsahu 20 hodín týždenne / triedni učitelia zvážili potrebu vyučovania 

hlavných predmetov a podľa toho si vypracovali rozvrh v rozsahu 20 hodín týždenne. 

▪ 32. šk. týždeň  (5.4. 2021 - 9.4.2021) -vzdelávanie prebiehalo prezenčnou aj dištančnou 

formou. 

▪ 33. šk. týždeň (12.4.2021 - 30.4.2021) - vzdelávanie prebiehalo formou individuálnych 

ročníkových rozvrhov v rozsahu 20 hodín týždenne, podľa vypracovaných rozvrhov. 

▪ Od 1.5.2021 –  prezenčné vzdelávanie v plnom rozsahu výučby. 

 

II. Údaje o výsledkoch  výchovno-vzdelávacieho procesu s podporou informačno-

komunikačných technológií 



- v čase prezenčného vzdelávania 

Počas celého školského roka, počas prezenčného vyučovania, bola činnosť počítačovej učebne 

obmedzená, z dôvodu eliminácie šírenia vírusu a dodržiavania potrebných protiepidemiologických 

pravidiel, len na vyučovanie informatiky v súlade so ŠkVP.  Využívanie informačno-komunikačných 

technológií pri vyučovaní neinformatických predmetov bolo presunuté do tried a zabezpečené 

využívaním notebookov na vyučovaní. 

III. Údaje o výsledkoch výchovného poradenstva 
- v čase prezenčného vzdelávania  

Činnosť výchovného poradenstva, v čase prezenčného vzdelávania, sa zameriavala na vykonávanie 

poradenstva pri riešení osobnostných, vzdelávacích, profesionálnych a sociálnych potrieb detí 

a kariérového poradenstva. Na zabezpečenie poradenskej, metodickej a informačnej pomoci žiakom  

a ich zákonným zástupcom o možnostiach štúdia na OU,  na zber informácií o záujme žiakov pre ŠVS, 

na odoslanie potrebnej dokumentácie na stredné školy v určených termínoch. Taktiež na koordináciu 

pedagogických, psychologických a poradenských služieb v spolupráci s triednymi učiteľmi a inými 

poradenskými zariadeniami. V spolupráci s triednymi učiteľmi na sledovanie závažných zmien 

v správaní žiakov, na evidenciu žiakov s výchovnými a vzdelávacími problémami. Na realizáciu 

poradenských rozhovorov so žiakmi pri výskyte problémového správania, pri svojvoľnom vymeškávaní 

vyučovania, na sledovanie adaptácie novoprijatých žiakov. 

 

C/ Prospech žiakov 

Hodnotenie a klasifikácia podľa Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu 

žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu 

vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (vydaného 09.12.2020). Metodické pokyny č. 19/2015 

na hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím – primárne 

vzdelávanie sa na priebežné hodnotenie a celkové hodnotenie žiakov základných škôl v školskom 

roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s 

ochorením COVID-19 použijú len v tých častiach, ak toto usmernenie neuvádza inak. Na základe 

Usmernenie k priebežnému hodnoteniu a celkovému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom 

roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením 

COVID-19 (vydaného 09.12.2020), riaditeľka ŠZŠ Mgr. A. Vargová oznámila spôsob a kritériá 

polročného hodnotenia žiakov špeciálnej základnej školy, ktoré zostalo v platnosti aj pri hodnotení 

koncoročnom. 

 

 Vzdelávací variant A  

 Prípravný ročník, 1. ročník: SLOVNÉ HODNOTENIE  

nehodnotené predmety: hudobná výchova, telesná a športová výchova. Tieto vyučovacie predmety, v 

ktorých bolo školské vyučovanie obmedzené a nemohli byť splnené všetky vzdelávacie ciele, budú 

hodnotené slovom absolvoval.  

2. ročník – 9. ročník: KLASIFIKÁCIA („ZNÁMKOU“)  

nehodnotené predmety: hudobná výchova, telesná a športová výchova. Tieto vyučovacie predmety, v 

ktorých bolo školské vyučovanie obmedzené a nemohli byť splnené všetky vzdelávacie ciele, budú 

hodnotené slovom „absolvoval“.  

Vzdelávací variant B  

Prípravný ročník - 4. ročník: SLOVNÉ HODNOTENIE  



nehodnotené predmety: hudobná výchova, telesná a športová výchova. Tieto vyučovacie predmety, v 

ktorých bolo školské vyučovanie obmedzené a nemohli byť splnené všetky vzdelávacie ciele, budú 

hodnotené slovom „absolvoval“.   

 5. ročník – 10. ročník: KLASIFIKÁCIA („ZNÁMKOU“)  

nehodnotené predmety: hudobná výchova, telesná a športová výchova. Tieto vyučovacie predmety, v 

ktorých bolo školské vyučovanie obmedzené a nemohli byť splnené všetky vzdelávacie ciele, budú 

hodnotené slovom „absolvoval“.  

 

Vzdelávací variant C  

Prípravný ročník - 10. ročník: slovné hodnotenie  

nehodnotené predmety: hudobná výchova, telesná a športová výchova. Tieto vyučovacie predmety, v 

ktorých bolo školské vyučovanie obmedzené a nemohli byť splnené všetky vzdelávacie ciele, budú 

hodnotené slovom absolvoval. 

Klasifikácia tried 
Tried

a 
BIO DEJ ETV FYZ GE

G 
HU
V 

CH
E 

IF
V 

INF MA
T 

OB
N 

PVC R
GZ 

RG
P 

RK
S 

1.A                               

1.B                               

2.A                   2,9   1,2       

3.A                   2,25   2,13       

4.A     1           1 2,33   1,17     1 

4.B     1             4   2 2   3 

5.A     1           2,4 3   1,8       

6.A     1,29           1,43 2   1,29       

6.B     2,57           3,29 3,17   2       

7.A 3,14 2,86 1,5 3,29 3       1,25 2,38 1,43 1,38     1 

7.B 2 2 1 2 2       1 1,75 1 1     1 

8.A 2,33 2,33 1,11 2,56 2,33       1,11 2,56 1 1       

9.A 1,5 1,5 1,33 1,5 1,17   1,5   1 1,67 1 1       

9.B 1,43 1,71 1,29 1,57 1,43   2   1,43 1,86 1,14 1       

 

Trieda RVK RVA RSO SJL SPR SEE TSV TEV VUC VLA VYV ZRT 

1.A                         

1.B                         

2.A       3 1       2,1   1,3   

3.A       2,25 1,13       2,13   1,75   

4.A       2,5 1       2 1,8 1,17   

4.B       4 1       3   1   

5.A       3,1 1,1         2,5 1,5   

6.A       2,29 1         2,14 1,29   

6.B       3,17 1,57         3,5 1,29   

7.A       2,63 1,63       2   1,25   

7.B       2 1       1   1   

8.A       2,56 1,44           1   

9.A       1,67 1           1   

9.B       1,86 1           1   

 

 



Prospech žiakov 
Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 7 7 0 0 

1.B 8 7 1 0 

2.A 10 8 2 0 

3.A 8 8 0 0 

4.A 6 6 0 0 

4.B 6 6 0 0 

5.A 10 10 0 0 

6.A 7 7 0 0 

6.B 7 7 0 0 

7.A 8 7 1 0 

7.B 6 6 0 0 

8.A 9 9 0 0 

9.A 6 7 0 0 

9.B 7 7 0 0 

spolu 105 101 4 0 

 
Dochádzka žiakov 

Trieda Počet Zam. 
hodiny 

Zam. na 
žiaka triedy 

Ospravedlnené Ospr. na 
žiaka triedy 

Neospravedlnené Neospr. na 
žiaka triedy 

1.A 7 272 38,86 272 38,86 0 0 

1.B 8 378 47,25 378 47,25 0 0 

2.A 10 486 48,6 486 48,6 0 0 

3.A 8 610 76,25 610 76,25 0 0 

4.A 6 437 72,83 437 72,83 0 0 

4.B 6 277 46,16 277 46,16 0 0 

5.A 10 1010 101 972 97,2 38 3,8 

6.A 7 634 90,57 634 90,57 0 0 

6.B 7 749 107 639 91 110 15,71 

7.A 8 783 97,88 588 73,5 195 24,38 

7.B 6 468 78 456 76 12 2 

8.A 9 1015 112,77 971 107,88 44 4,88 

9.A 6 658 109,66 657 109,5 1 0,16 

9.B 7 996 142,29 996 142,29 0 0 

spolu 105 8773   8373   400   
Priemer na žiaka 

školy 85,55   79,74   3,81   

 

§ 2  ods. (5)   a   Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti 
školy alebo šk. zariadenia podľa osobitného predpisu 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov   
 

 ÚDAJE O FINANČNOM A HMOTNOM ZABEZPEČENÍ VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI 

  I. Celková dotácia zo štátneho rozpočtu na rok 2020   653 540,00€ 

  Kategória 610 - mzdy, platy   448 850,00€ 
  v tom: vzdelávacie poukazy   940,00€ 
    asistenti učiteľa   18 069,00€ 



  Kategória 620 - poistné a príspevky do poisťovní   151 099,00€ 

  v tom: vzdelávacie poukazy   328,00€ 

    asistenti učiteľa   6 315,00€ 
  Kategória 630 - tovary a služby   47 783,00€ 

  v tom: vzdelávacie poukazy   1 625,00€ 

  učebnice  4 680,00€ 

  Kategória 640 - odchodné, nemocenské dávky, dopravné - žiaci   5 808,00€ 

  v tom: dopravné pre žiakov   366,00€ 

  odchodné  1 547,00€ 

    nemocenské dávky   3 130,00€ 

  vyplatenie úrazu žiakovi  764,00€ 

  Kategória 710 – Kapitálové aktíva     

    Kapitálové aktíva   0,00€ 

  Celkom:     653 540,00€ 
        

  II. Príspevky a dary na rok 2020   0,00€ 

  v tom:     0,00€ 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od 
rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť  
 

Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s pobytom v ŠKD, od rodičov alebo inej osoby, 
ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť  

Finančná hotovosť získaná 2020/2021   od 1.7.2020 – 30.6.2021 81,50 eur 

spolu 96,50 eur 

P. č. Finančné 
prostriedky (eur) 

Spôsob použitia Výška čerpania 

1.  96,50 eur Učebné pomôcky v ŠKD 96,50 eur 

čerpanie spolu 96,50 eur 

Zostatok k 30.6.2021 35,50  eur 

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

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy  

Finančná hotovosť získaná 2020/2021 od 1.7.2020 – 30.6.2021 1 425,00eur 

spolu 1 425,00eur 

P.č. Finančné 
prostriedky 

(eur) 

Finančné 
aktivity/názov 

krúžku 

Spôsob použitia Výška 
čerpania 

Zostatok 

1. 70,11 eur Tanečný, 
Stolnotenisový 

Učebné pomôcky - krúžok 70,11 eur 1 354,89 eur 

2. 99,98 eur Tvorivé dielne, 
Chytráčik, Športový 

Učebné pomôcky - krúžok 99,98 eur 1 254,91 eur 

3. 76,42 eur  Šikuľko, Polepetko Učebné pomôcky - krúžok 76,42 eur 1 178,49 eur 

4. 38,03 eur  Malý konštruktér Učebné pomôcky - krúžok 38,03 eur 1 140,46 eur 

5. 63,46 eur Výtvarný krúžok, 
Kuchársky krúžok 

Učebné pomôcky - krúžok 63,46 eur 1 077,00 eur 

6. 33,85 eur  Počítačový Učebné pomôcky - krúžok 33,85 eur 1 043,15 eur 



SPOLU          

čerpanie spolu 381,85 eur 

Zostatok k 30.6.2021 1 043,15 eur 

 
4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických 

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

Finančná hotovosť zostatková 2019/2020 Eur        307,42  eur 

Finančná hotovosť získaná 2020/2021 Eur        205,00 eur 
SPOLU Eur        512,42  eur 

P. č. Finančné 
prostriedky 
(eur) 

Finančné aktivity Spôsob 
použitia 

Výška 
čerpania 

Zostatok 

1.  512,42 eur Členský príspevok  
Špeciálne olympiády 

 štartovné  22,00 eur  490,42 eur 

2.  490,42 eur KREMNICA, 
rediagnostika žiakov 

  cestovné   1,80 eur  488,62 eur 

3.  488,62 eur  9.A  upomienkové 
predmety končiacim 
žiakom  

ocenenie  15,00 eur  473,62 eur 

4.  473,62 eur  9.B upomienkové 
predmety končiacim 
žiakom 

ocenenie  9,00 eur  464,62 eur 

čerpanie spolu 47,80 eur   
zostatok k 30.6.2021    464,62 eur 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov   

 

Finančné prostriedky prijaté  na Asistentov učiteľa 

Finančná hotovosť získaná 2020/2021 od 1.7.2020 – 30.6.2021                      24 384,00 eur 

Ekonomická 
klasifikácia 

Finančné 
prostriedky (eur) 

  Výška čerpania Zostatok 

610 18 069,00 eur    13 552,00 eur 4 517,00 eur 

620   6 315,00 eur     4 735,00 eur 1 580,00 eur 

čerpanie spolu 18 287,00 eur 

Zostatok k 30.6.2021 6 097,00 eur 

 
6. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov  

 

Finančné prostriedky prijaté  na  Dopravné žiakom 

Finančná hotovosť získaná 2020/2021 od 1.7.2020 – 30.6.2021                           915,00eur 

 Finančné 
prostriedky 

(eur) 

  Výška čerpania Zostatok 

 265,00 eur   265,00 eur                     650,00 eur 

                 
222,00 eur 

  222,00 eur 428,00 eur 

čerpanie spolu 487,00 eur 

Zostatok k 30.6.2021 428,00 eur 



§ 2 ods. 5 b   Informácie o aktivitách školy alebo šk. zariadenia, ktoré realizuje pre 
deti alebo pre žiakov v ich voľnom čase 

Mimovyučovacie aktivity: Vzdelávacie krúžky 
Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Chytráčik krúžok 8 1 Mgr. Michal Marcinek 

Kuchársky krúžok 8 1 Mgr. Judita Brančíková 

Malý Konštruktér 8 1 Jana Kováčiková 

Počítačový krúžok 8 1 Mgr. Mária Veselá 

Polepetko krúžok 9 1 Vlasta Bahnová, Bc. Kristína Ďurišová 

Stolnotenisový krúžok 8 1 Mgr. Ľubomíra Burská 

Šikulko krúžok 8 1 Viera Revajová 

Športový krúžok 9 1 Mgr. Ivana Hromádková 

Tanečný krúžok 9 1 Bc. Kristína Ďurišová 

Tvorivé dielne krúžok 7 1 Mgr. Mária Beňová 

Výtvarný krúžok 8 1 Mgr. Ladislav Varga 

Aktivity mimoškolskej činnosti- školského zariadenia 

Informácie o aktivitách Školského klubu detí pri Špeciálnej základnej škole v Žiari nad 
Hronom 
Školský klub detí sa stará o výchovu (30) detí našej školy v čase mimo vyučovania. V  tomto školskom 

roku združoval deti (1. – 3. ročníka a triedy B variantu)  v troch oddeleniach, kde vykonávali pracovnú 

činnosť kvalifikované vychovávateľky. 

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD sme napĺňali výchovno-vzdelávacie, zdravotno- rehabilitačné, 

reedukačné a kompenzačné ciele našej školy. 

Pre deti zabezpečoval voľnočasové aktivity s ohľadom na postihnutie a individuálnosť každého 

jednotlivca. Cieľom výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom klube detí bolo okrem poskytovania 

aktivít pre deti, aj naučiť ich efektívne  a hlavne  tvorivo využívať voľný čas.  Deti  sa  učili  organizovať  

svoje  voľno  ako aj naplniť  ho  zmysluplnými činnosťami. Plán práce ŠKD vychádzal z Vých. programu 

ŠKD  a Plánu práce školy. 

Pripravovali sme deťom po spoločnej príprave na vyučovanie, individuálnej pomoci výchovné aktivity 

v nasledovných záujmových činnostiach: 1/Estetická záujmová činnosť, 2/Pracovno-technické činnosti, 

3/Dopravná činnosť, 4/Telovýchovná, zdravotná a športová záujmová činnosť, 5/Prírodovedná  

a environmentálna záujmová činnosť, 6/Spoločenskovedná záujmová činnosť podľa týždenného 

rozvrhu činnosti. 

 

Údaje o počte detí 

Školský klub detí navštevovalo v školskom roku 2020/2021 30 detí. 

Oddelenie Trieda Triedny učiteľ Vychovávateľ 
Počet 
detí 

1.oddelenie 
1.A 
2.A 
4.B 

Mgr. Zuzana Boboková (4 ž.) 
Mgr. Ľubomíra Burská (7 ž.) 
Mgr. Jana Kúštiková (1 ž) 

Viera Revajová 12 

2.oddelenie 
1.B 
4.B  

Mgr. Dáša Janeková (7 ž.) 
Mgr. Jana Kúštiková (1 ž) 

Jana Kováčiková 8 

3.oddelenie 
3.A 
2.A 

Mgr. Michal Marcinek (8 ž.) 
Mgr. Ľubomíra Burská (2 ž.) 

Vlasta Bahnová 
 

10 

 



Aktivity a prezentácia ŠKD  

 

- Činnosť ŠKD v čase mimoriadnej situácie 
Popis výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie COVID 19 v čase dištančného vzdelávania 

(od 11.01. 2021 do 12.03.2021 a od 22.03.2021 do 06.04.2021) 

Počas mimoriadnej situácie COVID-19 v čase dištančného vzdelávania vychovávateľky úzko 

spolupracovali s triednymi učiteľmi a s vedením školy a spolu zabezpečovali výchovno-vzdelávací 

proces v domácom prostredí a učenie sa na diaľku.  

Vychovávateľky počas home office: 

✓ Aktívne pracovali pri nadväzovaní kontaktov so žiakmi a ich rodičmi v každej triede. 

✓ Plánovali a projektovali týždenné aktivity /výchovné predmety VYV, HUV, TSV, ETV/ pre 

vyučovanie žiakov  na diaľku v domácom prostredí. 

✓ V rámci svojho oddelenia vkladali na web stránku našej školy dištančné úlohy pre žiakov. 

✓ Pani vychovávateľka Viera Revajová spolu s asistentkami učiteľa Bc. Kristínou Ďurišovou, 

Michaelou Pavlíkovou a Mgr. Denisou Zimanovou sa podieľali  na vkladaní dištančných úloh 

pre žiakov na facebookovú stránku našej školy. 

✓ Pomáhali učiteľom pri distribuovaní úloh žiakom. 

✓ Sledovali aktuálne nariadenia a usmernenia vedenia školy a MŠVVaŠ SR. 

✓ Komunikovali s rodičmi formou telefonického kontaktu a zaujímali sa, ako sa darí deťom 

a rodičom.  

✓ Realizovali konferenčné hovory s vedúcimi MZ, so zástupkyňou riaditeľky školy, v ktorých boli 

informované o aktuálnej situácii a riešili problémy, ktoré sa vyskytli. 

 
Popis výchovy a vzdelávania v čase prezenčného vzdelávania a mimoriadnej situácie COVID 19 (od 

15.03.2021 do 19.03.2021 a  od 07.04.2021 do 30.06.2021) 

 

15.03.2021 začalo na našej škole prezenčné vyučovanie formou individuálnych rozvrhov v triedach /20 

hodín týždenne/. Školský klub detí v tomto období  svoju prevádzku neobnovil.  

Vychovávateľky: asistovali pri rannom filtri, asistovali pri prijímaní žiakov do tried, tlačili a distribuovali 

úlohy žiakom vzdelávajúcim sa dištančnou formou, dohľadávali nové telefonické kontakty na rodičov 

žiakov, rozdeľovali školské pomôcky do tried, asistovali učiteľom v triedach.  

P. 
č. Názov aktivity Zodpovednosť Termín 

1. Zážitky z prázdnin /maľujeme/ vychovávateľky Individuálne každé odd. 9/2020 

2. Mesiac úcty k starším 
/pozdrav/ 

vychovávateľky Individuálne každé odd. 10/ 2020 

3. Moje telo- kvíz vychovávateľky Individuálne každé odd. 11/ 2020 

4. Vianoce v triede  vych. Revajová, Kováčiková 
a triedni učitelia 1.A,B 

16.12.2020  /1.A /- I. odd.  
17.12.2020 /1.B/ - II. odd. 

5. Jar v parku /sledujeme stromy na 

jar/ 
vychovávateľky Individuálne každé odd. 4/ 2021 

6. Mamička moja /pozdrav pre 
mamičku/ 

vychovávateľky Individuálne každé odd. 5/ 2021 

7. Medzinárodný deň mlieka CVČ+ triedne učiteľky 
1.A,B,+ vych. Revajová, 
Kováčiková,  asistentky uč. 

18.5.2021 

8. Rozlúčka so školským rokom 
v ŠKD - zmrzlina 

vychovávateľky Individuálne každé odd. 6/2021 



Prezenčné vzdelávanie pokračovalo do 19.03.2021. Od 22.3.2021 do 05.04.2021 bola naša škola 

zatvorená z rozhodnutia RÚVZ v Žiari nad Hronom, vzdelávanie žiakov bolo dištančnou formou. Od 

07.04.2021 sa začalo prezenčné vyučovanie, vychovávateľky do 09.04.2021 asistovali učiteľom pri 

vzdelávaní.  Od 12.04.2021 školský klub obnovil svoju prevádzku. 

Počas školského roka 2020/2021 vychovávateľky spolupracovali s triednymi učiteľmi a asistentkami 

učiteľa na výbornej úrovni. Výchovno-vzdelávacia práca bola kvalitná a pobyt detí po skončení 

vyučovacieho procesu v plnej miere spĺňal psycho-hygienické požiadavky na ich zdravý vývoj a oddych. 

 
§ 2 ods. (5)  d  Iné skutočnosti 

Naša škola, v zastúpení jej zamestnancov pedagogických i nepedagogickými aktívne spolupracuje so 
žiakmi, ktorým sa venuje v rámci výchovno-vzdelávacej práce ako aj v mimovyučovacom čase. Naša 
škola je školou rodinného typu, každý učiteľ pozná každého žiaka, ako aj žiaci poznajú jej 
zamestnancov.  Žiaci s triednymi učiteľmi majú veľmi dobré vzťahy, rovnako aj ostatní učitelia sa 
ústretovo správajú ku žiakom ako aj ich rodičom. Škola je otvorená a prístupná v pomoci žiakom, 
rodičom, zákonným zástupcom (besiedky, individuálne rodičovské stretnutia, zbierky detského 
ošatenia, detských potrieb a iné). Pomáhame rodičom vybavovať dokumenty na ÚPSVaR.  

- Dobrú spoluprácu má škola s CPPPaP v Žiari nad Hronom pri prijímaní žiakov, 
predprofesionálnej orientácii. Škola úzko spolupracuje so SCŠPP v Kremnici, CŠPP pri ŠZŠ 
v Novej Bani, žiaci sú klientmi týchto zariadení, realizujú nám rediagnostické psychologické 
a špeciálno-pedagogické vyšetrenia.  

- Škola pravidelne spolupracuje s ÚPSVaR v Žiari nad Hronom, sociálnou kuratelou. 
- Aktívnu spoluprácu má škola s pediatrami v rámci mesta, ako aj pedopsychiatričkou v našom 

meste. 
- Žiaci našej školy sa aktívne zúčastňovali kultúrnospoločenských aktivít, ktoré organizovala 

škola, kultúrne a spoločenské organizácie v meste Žiar nad Hronom a v blízkom okolí, s ktorými 

otvorene spolupracujeme: v rámci nášho mesta Žiar nad Hronom: ZŠ, Pohronské osvetové 

stredisko, Mestské kultúrne centrum, Mestská polícia, Centrum voľného času, Úrad práce, 

sociálnych vecí a rodiny, Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, MÚ 

Žiar nad Hronom, Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Terénni sociálni pracovníci mesta, 

Okresné riaditeľstvo PZ SR, Obvodný úrad životného prostredia Banská Štiavnica - stále 

pracovisko Žiar n./Hronom. 

- Škola spolupracovala aj s inými organizáciami a školami v rámci SR: Spojená škola internátna  

v Kremnici, Odborné učilište internátne Viliama Gaňu Banská Bystrica, Odborné učilište 

internátne Kremnica, ŠZŠ v Banskej Bystrici, ŠZŠ vo Zvolene, Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu SR, Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva - SCŠPP 

Kremnica, Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva Nová Baňa, Špeciálne olympiády 

Slovensko, Ambulancia klinickej psychológie v ZH, Zdravé regióny Banská Bystrica. 

 

Všetci pedagogickí zamestnanci školy s profesionálnym prístupom, svojou kvalitnou pracovnou 

činnosťou a vysokým pracovným nasadením prispeli k tomu, že sa nám podarilo splniť vytýčené ciele 

a úlohy vychádzajúce zo Školských vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím i 

Výchovného programu pre žiakov v ŠKD. Celý tím- učitelia, vychovávatelia, asistenti učiteľa sa aktívne 

zúčastňovali na plnení spoločne vytýčených cieľov výchovy a vzdelávania pre školský rok 2020/2021.  
 



Všetky výučbové i mimoškolské aktivity  pedagógov sme odprezentovali formou fotogalérie a vlastných 

(Power-Point) prezentácií v Školský fotoalbume 2020/21 v printovej a elektronickej podobe. Na 

informovanie verejnosti prezenčnom a dištančnom vzdelávaní i aktivitách školského klubu detí v našej 

škole sme využívali našu webovú stránku www.spzkszh.edu.sk. a facebookovú stránku našej školy.  

 
 
 

Mgr. Anna Vargová 
riaditeľka školy 

V Žiari nad Hronom, 28. júna 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.spzkszh.edu.sk/


Vyjadrenie rady školy 

Výpis z uznesenia pedagogickej rady školy zo dňa 02.09.2021: Správa o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 bola prerokovaná a odsúhlasená.  

Výpis z uznesenia Rady školy pri Špeciálnej základnej škole v Žiari nad Hronom konanej dňa: 
13.10.2021 

Rada školy Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2020/2021 berie  
na vedomie. 

 
 

Mgr. Judita Brančíková 
predseda rady školy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


