
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach 

Špeciálnej základnej školy, Sokolská 2291/111, 960 01 Zvolen 

za školský rok 2019/2020 

 

 

 

I. Prerokovanie v pedagogickej rade 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2019/2020 bola prerokovaná v pedagogickej rade dňa 30. 09. 2020. 

 

         

                                                                                                                                                

Mgr. Ivan Krivošík 

          riaditeľ školy 

 

II. Prerokovanie v rade školy 

 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 

2019/2020 prerokovala rada školy dňa 28.10.2020. Rada školy odporúča zriaďovateľovi správu 

schváliť. 

 

 

   

          PaedDr. Natália Tereňová 

                   predseda RŠ   

 

 

 

III. Stanovisko zriaďovateľa: 

 

Okresný úrad Banská Bystrica, v zastúpení odborom školstva dňa 29.10.2020 

 

schvaľuje 

 

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach Špeciálnej základnej školy 

Sokolská 2291/111, 960 01 Zvolen za školský rok 2019/2020. 

 

 

  Mgr. Oľga Búryová 

vedúca odboru školstva 
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Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v 

Špeciálnej základnej školy, Sokolská 2291/111, 960 01 Zvolen 

za školský rok 2019/2020 
 

 

 
 

 

A. Základné údaje o škole 

 

1. Identifikačné údaje (§ 2 ods. 1 písm. a) bod 1 až 5 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

Názov školy: Špeciálna základná škola 

Adresa školy: Sokolská 2291/111, 960 01 Z V O L E N 

Telefónne číslo: 045 5360114, 0911 857022 

E-mailová adresa: specialnazv@gmail.com 

www adresa: www.szszvolen.sk 

Zriaďovateľ: Okresný úrad Banská Bystrica, Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 

 

2. Vedúci zamestnanci školy: (§ 2 ods. 1 písm. a bod 6 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

 
Meno a priezvisko Funkcie 

Mgr. Ivan Krivošík riaditeľ školy 

Mgr. Jana Sklienková zástupkyňa riaditeľa školy pre I. stupeň 

Mgr. Erika Ivanová zástupkyňa riaditeľa školy pre II. stupeň 

Mgr. Alica Čiamporová vedúca CŠPP 

 

 

3. Údaje o rade školy (§ 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

 

3.1. Údaje o rade školy: 

 

Rada školy pri ŠZŠ Zvolen bola ustanovená v zmysle § 24 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z.           

o štátnej  správe  v školstve  a školskej  samospráve  a o zmene  a doplnení  niektorých  zákonov   

v znení neskorších predpisov. 

 

Rada školy pri ŠZŠ pracuje od 27. 10. 2020 v tomto zložení: 

 

 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 

1. PaedDr. Natália Tereňová predseda za pedagogických zamestnancov 

2. Mgr. Gabriela Marková podpredseda za pedagogických zamestnancov 

3. Anna Vakaráčová člen za nepedagogických zamestnancov 

4. Daria Böhmerová člen za rodičov 

5.  Kristína Pieroni člen za rodičov 

6. Marcela Berkyová člen za rodičov 

7. Miroslava Rigová člen za rodičov 

8. Mgr. Oľga Búryová člen za zriaďovateľa 

9. Mgr. Ľudmila Očenášová   člen za zriaďovateľa 
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10. Mgr. Eva Lichá člen za zriaďovateľa 

11. Mgr. Ingrid Cibuľová člen za zriaďovateľa 

 

3.2. Činnosť Rady školy za školský rok 2019/2020 

 

Rada školy nezasadala podľa plánu zasadnutí vzhľadom k epidemiologickej situácii 

spôsobenej vírusom COVID - 19. Podarilo sa uskutočniť iba jedno zasadnutie RŠ na jeseň, kde 

bola schválená Správa o činnosti školy za šk. rok 2018/2019. Ďalej bola RŠ oboznámená s 

organizačnou štruktúrou, s plánom akcií a metodických orgánov na školský rok 2019/2020.   

 

4. Iné poradné orgány školy (§ 2 ods. 1 písm. a) bod 7 Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

 

 pedagogická rada 

 metodické združenia a predmetové komisie 

 pracovná porada 

 

Všetky poradné orgány vypracovali plány práce, zasadali spravidla 5x ročne. Zo svojich 

zasadaní si viedli záznamy v súlade s rokovacím poriadkom poradných orgánov riaditeľa školy. 

 

4.1. Činnosť pedagogickej rady 

 

Pedagogická rada  ako  poradný  orgán  riaditeľa  školy  v oblasti  výchovy  a vzdelávania, 

v školskom roku 2019/2020 zasadala celkom 7-krát. Na jej zasadnutiach riaditeľ školy prerokoval 

zásadné strategické a výchovno-vzdelávacie ciele a priority školy a hodnotil úroveň ich plnenia.   

V pedagogickej  rade  bol  prerokovaný  Plán  práce  školy  na  školský  rok  2019/2020,  Správa   

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti ŠZŠ Zvolen za školský rok 

2018/2019, Školský vzdelávací program ŠZŠ Zvolen s názvom „Učíme sa pre život“ , boli 

prerokované aj ďalšie dôležité dokumenty a podmienky vzdelávania v jednotlivých učebných 

variantoch a IVP jednotlivých žiakov, ktorými sa vzdelávanie v školskom roku 2019/2020 

uskutočňovalo. Pedagogická rada sa zaoberala aj pravidelným priebežným a súhrnným 

hodnotením výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov. 

 

4.2. Činnosť metodických združení a predmetových komisií 

Metodické združenie 

          Do 13.marca 2020 pracovalo metodické združenie podľa schváleného plánu činnosti.  

Uskutočnili sa tri zasadnutia, školské akcie prebiehali podľa plánu. Od 16. marca bola výchovno – 

vzdelávacia činnosť prerušená na základe usmernenia z ministerstva školstva.  Po obnovení vyučovania 

bolo zrealizované ďalšie zasadnutie MZ, na ktorom vyučujúci podali správy o vzdelávaní žiakov počas 

mimoriadnej situácie a navzájom sa informovali o nových trendoch a inšpiráciách získaných počas práce 

na doma. 

     Počas školského roka sme väčšiu časť daných rámcových úloh splnili.  

     Skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu - pokračovali sme vo vytváraní pozitívnej klímy 

v triedach, aplikovaní  aktivizujúcich metód, v zážitkovom vyučovaní, v organizovaní školských aktivít 

a pod. Počas vyučovania sme dávali žiakom úlohy podporujúce vzájomnú spoluprácu a pomoc, 

zaraďovali kooperatívne vyučovanie, relaxačné prestávky, rozvíjali sebahodnotenie žiakov, využívali 

slovné hodnotenie, rozvíjali kompetencie v oblasti digitálnej gramotnosti, používali  kompenzačné 

pomôcky, najmä u žiakov s viacnásobným postihnutím. 

 Aktívne sme spolupracovali s CŠPP, dôsledne dodržiavali pokyny a odporúčania a zohľadňovali potreby 

žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese. 

 Vypracovali sme individuálne vzdelávacie programy a implementovali ich do výchovno– vzdelávacieho 

procesu. 
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     Čitateľská gramotnosť - Žiakov sme viedli  k ovládaniu ústnej i písomnej formy slovenského jazyka 

nielen na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ale počas celého vyučovacieho procesu.  Cielene sme 

sa rozvoju čitateľskej gramotnosti venovali na hodinách hravé čítanie a rozvoj čitateľských schopností 

(ŠkVP).  

     Mediálna a finančná gramotnosť – Pán Kolačkovský nás na spoločnom stretnutí MZ a PK  

oboznámil s témou  sociálnych skupín, špecifík ich komunikácie a komunikácie na internete. Pre žiakov 

na 1. stupni sme pripravili školskú akciu - Cesta k mediálnej gramotnosti, ktorou sme podporili rozvoj 

mediálnej výchovy i v nižších ročníkoch primerane ich veku a postihnutiu.  

Finančnú gramotnosť vyučujúci rozvíjali vo svojich triedach počas vyučovacích hodín vychádzajúc z  

TVVP, do ktorých sme implementovali prvky finančnej gramotnosti.   

     Zdravý životný štýl – Uskutočňovali sme aktivity a programy na podporu telesného a duševného 

zdravia. Žiakov sme počas celého roka zapájali do pohybových aktivít a súťaží. Chlapci sa venovali 

minifutbalu, dievčatá loptovým hrám a tancu. Zdravé stravovanie bolo témou školskej akcie – Deň 

jablka. 

     Vytváranie kultúrneho prostredia – Pokračovali sme v poznávaní našich  slovenských tradícií  

(školské akcie – Mikuláš v škole,  tradičné vianočné zvyky.  Počas kultúrnych vystúpení žiakov sme sa 

venovali tiež ľudovým piesňam a tancom.   

     Dodržiavanie princípov antidiskriminácie a práv detí so zdravotným postihnutím - Všetkých 

žiakov so zdravotným znevýhodnením sme sa snažili zapájať do života spoločnosti prostredníctvom 

školských aktivít mimo priestorov školy. (Návšteva Zvolenského zámku, Ekocentra CHKO Poľana)   

Pokračovali sme vo využívaní kompenzačných pomôcok, najmä u žiakov s viacnásobným postihnutím.  

     Globálne  vzdelávanie a environmentálna výchova – Od začiatku školského roka sa škola  zapojila 

do projektu Zelená škola. Globálnemu vzdelávaniu žiakov sme sa venovali počas spoločných akcií školy, 

kde sme využívali rôzne formy vzdelávania súčasne. Globálnu previazanosť udalostí si mohli napríklad 

uvedomiť počas aktivít vo  zvolenskom Ekocentre Poľana pod vedením odborných zamestnancov. 

Environmentálnu výchovu sme cielene rozvíjali v rámci predmetu environmentálna výchova (ŠkVP). 

Poznávaniu a ochrane prírody sme sa venovali počas školských akcií na pôde školy a mimo školy 

(Návšteva Ekocentra CHKO Poľana). Ďalšie inšpirácie pre environmentálne aktivity načerpáme zo 

spoločnej turistiky členov MZ v Tesárskej rokline počas školských prázdnin.  

     Úcta k tradíciám krajiny, k vlasti a k histórii – Na zasadnutí MZ sme sa pod vedením pána  Kubiša 

venovali poznávaniu osobnosti generála  Milana  Rastislava Štefánika. Následne triedni učitelia 

primerane veku a postihnutiu žiakov pripomenuli význam a mimoriadne postavenie M. R. Štefánika v 

novodobých dejinách Slovenska.  

     Činnosť MZ prebiehala podľa plánu a školské činnosti a aktivity, ktoré neboli možné v dôsledku 

mimoriadnej situácie uskutočniť, plánujeme zrealizovať budúci školský rok.  

 

Správa MZ o výchovno-vzdelávacej činnosti počas mimoriadnej situácie 

 

     Počas mimoriadnej situácie od 30.03. 2020 bola výchovno-vzdelávacia činnosť na škole  realizovaná 

podľa nariadenia ministerstva školstva formou dištančného vzdelávania. U žiakov, ktorí od 01.06. 2020 

školu nenavštevovali,  pokračovala do konca školského roka 2019/2020.  

     V čase 30.03.2020 - 29.04.2020 boli žiaci vzdelávaní  v hlavných vzdelávacích oblastiach podľa 

svojich rozvrhov. Na základe Usmernenia MŠVVŠ SR k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov ZŠ 

2019/2020 sa vzdelávanie upravilo nasledovne: Obsah vzdelávania vychádzal z hlavných vzdelávacích 

oblastí - Jazyk a komunikácia. Matematika a práca s informáciami. Človek a spoločnosť. Človek 

a príroda. Žiaci TVP – tried boli vzdelávaní  v závislosti od  veku v rozsahu 6 až 12 hodín týždenne, žiaci 

prípravného až druhého ročníka v predmetoch SJL, MAT, VUC: 6 hodín týždenne, žiaci 3.  ročníka 

v predmetoch SJL, MAT, VUC: 7 hodín týždenne, žiaci 4. ročníka v premetoch SJL, MAT, VLA: 8 

hodín týždenne, IVP – trieda: 5 hodín týždenne.  
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     Vzdelávanie našich žiakov s mentálnym postihnutím bolo zamerané na prehlbovanie získaných 

kompetencií počas riadneho vyučovania v škole. Úlohy boli zamerané na opakovanie učiva 

a koncipované tak, aby ich žiaci zvládli, pričom sme zohľadňovali ich individuálne  špecifické potreby. 

Prioritne sme sa zamerali na prehlbovanie nadobudnutých schopností, zručností a návykov žiakov.  

          Organizácia vzdelávania prebiehala od začiatku  individuálne podľa možností rodín žiakov.   

Väčšina žiakov dostávala úlohy pravidelne v jeden deň v týždni. U časti žiakov sa vzdelávanie 

realizovalo každodennou formou prostredníctvom e-mailu.  Na preberanie učiva im boli vytvárané 

i sťahované materiály ako prezentácie a pracovné listy z internetu, napríklad z portálov www. 

zborovna.sk, www.oskole.sk, Google a pod. Ďalej žiaci pracovali s učebnicami a pracovnými zošitmi. 

Žiakom, ktorí nemali možnosť pripojenia na internet a vytlačenia pracovných listov na tlačiarni, boli 

materiály odovzdávané osobne alebo sprostredkovane v papierovej forme. Pri kontakte so žiakmi 

z Pustého hradu sme spolupracovali s Komunitným centrom vo Zvolene, u žiakov z osady Sása – Lomné 

nám bol nápomocný Obecný úrad v Sáse. V čase mimoriadnej situácie bol nadviazaný kontakt so 

všetkými našimi žiakmi. Učitelia boli s rodičmi v telefonickom kontakte, na vzdelávanie žiakov 

využívali okrem iného i telefónnu aplikáciu Messenger. S rodičmi i žiakmi bola spolupráca väčšinou 

veľmi dobrá. Pri ojedinelých problémoch, kedy deti odmietali s rodičmi spolupracovať, pomohol 

telefonický hovor učiteľky s dieťaťom. 

     Kontrola plnenia úloh bola realizovaná e-mailom, cez Messenger, (fotky, videá), telefonicky, 

osobným prevzatím pracovných listov. Učitelia žiakom práce pravidelne hodnotili slovným komentárom. 

Pri prípadných chybách alebo odovzdaní nevypracovaných pracovných listov im boli práce vrátené späť 

na dopracovanie. Pre každého žiaka bolo založené portfólio ich prác, na základe ktorých boli na konci 

školského roka hodnotení. Záverečné hodnotenie žiakov sa realizovalo na základe uznesenia, ktoré 

prijala Pedagogická rada  na svojom online zasadnutí zo dňa 22. apríla 2020, v ktorom sa  uzniesla na 

spôsobe a forme hodnotenia žiakov, v súlade s usmernením ministra školstva vydaného dňa 20.4.2020 

nasledovne: 

– žiaci vo variante A sa hodnotili vo výchovných predmetoch (HUV, VYV, TSV, ETV/NBV), v 

predmetoch pracovné vyučovanie, informatika a v školských voliteľných predmetoch (OZO – Ochrana 

zdravia, DRA – Dramatická výchova, HRC – Hravé čítanie, MHR – Matematika hrou, PCP – Práca s 

počítačom, ENV – Environmentálna výchova, RCS – Rozvoj čitateľských schopností, DOV – Dopravná 

výchova, ROV – Rodinná výchova) slovom absolvoval/absolvovala, 

– u žiakov prípravného a prvého ročníka variantu A sa záverečné hodnotenie realizovalo slovným 

komentárom, 

– žiaci 2. až 9. ročníka variantu A boli v ostatných povinných predmetoch hodnotení známkou na 

základe portfólií žiakov, 

– žiaci vo variante B boli vo výchovných predmetoch (HUV, VYV, TSV, ETV/NBV), v predmetoch 

pracovné vyučovanie, informatika a v školských voliteľných predmetoch (ENV – Environmentálna 
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výchova, DOV – Dopravná výchova, VHZ – Výtvarno-hudobné zručnosti, PPZ – Pracovno-pohybové 

zručnosti) hodnotení slovom absolvoval/absolvovala, 

– žiaci prípravného až 10. ročníka vo variante B boli v ostatných povinných predmetoch hodnotení 

slovným komentárom na základe portfólií žiakov, 

– žiaci vo variante C sa vo všetkých predmetoch povinných aj voliteľných hodnotili 

slovom absolvoval/absolvovala. 

      Žiaci našej školy si počas mimoriadnej situácie  postupne zvykli na istý systém v dištančnom 

vzdelávaní. So všetkými žiakmi sme boli v kontakte a mali sme od nich spätnú väzbu vo forme vrátených 

vypracovaných listov.  

 

Záverečná správa o  činnosti PREDMETOVEJ KOMISIE a činnosti učiteľov v školskom roku 

2019/2020 a v období od 16.03.2020 do konca školského roku v súvislosti s dištančným vzdelávaním 

žiakov v čase  COVID 19. 

 

Činnosť predmetovej komisie pri ŠZŠ vo Zvolene bola v školskom roku zameraná na riešenie úloh 

vyplývajúcich z Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2019/2020, plánu práce školy na 

školský rok 2019/2020 a námetov členov PK.  

V priebehu školského roka sme zrealizovali štyri zasadnutia, nakoľko boli zavedené  opatrenia súvisiace 

s COVID 19 a nemohli sme postupovať v súlade s plánom PK. Nezrealizované zasadnutia budeme 

realizovať v budúcom školskom roku. Na konci júna bude zasadnutie zamerané na zhodnotenie činnosti 

v školskom roku 2019/2020. 

 

Splnené úlohy a ciele: 

 Venovali sme sa rozvíjaniu finančnej gramotnosti u žiakov na všetkých predmetoch, nakoľko 

témy súvisiace s finančnou gramotnosťou boli zapracované do TVVP jednotlivých predmetov. 

 Intenzívne sme sa venovali rozvíjaniu čitateľskej gramotnosti a kultúry čítania u žiakov vo 

všetkých vzdelávacích oblastiach. Spolupracovali sme s krajskou knižnicou Ľ. Štúra a pracovali 

sme so školskou knižnicou. 

 Zamerali sme zasadnutie PK na SJL - diktáty a slohové písomné práce, recitačnú súťaž, 

Testovanie v ostatných predmetoch a portfóliá žiakov, kde sme si zjednotili postupy. 

 Zrealizovali sme stretnutie učiteľov so zamestnankyňou CŠPP pani Kohútikovou, zamerané na 

získanie informácií a zdokonalenie kompetencií pri tvorbe individuálnych výchovno-

vzdelávacích programov. Ozrejmili sme si  novú štruktúre IVVP, vychádzajúc z praxe, 

predovšetkým čo sa týka integrovaných žiakov na ZŠ, konkrétne pre potreby ŠZŠ. Venovali sme 

sa téme špeciálno-pedagogickej diagnostiky a rediagnostiky.  

 Realizovali sme aktivity vedúce k zážitkovému učeniu, výučbu sme realizovali aj v iných 

priestoroch, napríklad na Zvolenskom zámku. 

 Na hodinách ETV, VLA, ROV, OBN, DEJ sme preberali prierezové témy súvisiace s 

multikultúrnou výchovou, výchovou v duchu humanizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských 

práv, práv dieťaťa, práv osôb so zdravotným postihnutím, rovnosti muža a ženy, predchádzania 

všetkým formám diskriminácie, xenofóbie, antisemitizmu, intolerancie, extrémizmu a rasizmu a v 

oblasti problematiky migrácie.  

 Aktívne sme spolupracovali s Komunitným centrom a príslušnými úradmi s cieľom zlepšiť 

dochádzku žiakov, čo sa nám podarilo (v období do 16.03.) 

 Prispievali sme k rozvíjaniu environmentálnej výchovy a vzdelávaniu ako súčasti rozvoja 

osobnosti detí a žiakov, ktoré bolo zamerané najmä na vedenie k uvedomelej spotrebe zdrojov, 

povedomia v oblasti separácie odpadov, na vytváranie správnych postojov a správania detí a 

žiakov k životnému prostrediu, na prevenciu pred znečisťovaním a poškodzovaním životného 



7 
 

prostredia. Zapojili sme sa do „Zelenej školy“, kde tím zložený z učiteľov a žiakov aktívne 

realizoval opatrenia na šetrenie energií, vody a separáciu odpadu. 

 Pokračovali sme vo využívaní informačných a komunikačných technológií vo výchovno-

vzdelávacom procese, Využívali sme rôzne portály pre učiteľov a žiakov. 

 Podporovali sme globálne a digitálne vzdelávanie zameranom na zvyšovanie povedomia žiakov o 

globálnych témach, rozvíjali sme ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych, 

ekonomických a politických procesov vo svete. Venovali sme sa  UNESCO témam, pamiatkam 

na Slovensku a ich ochrane (na prislúchajúcich predmetoch). Venovali sme sa v rámci besedy s 

Pavlom Kolačkovským, zamestnancom CVČ Domino vo Zvolene, ktorý učiteľom prednášal 

problematiku symbolov, s ktorými sa máme možnosť stretnúť v bežnom živote. Ozrejmil nám 

pôvod symbolov, možnosť zámeny či zneužitia symbolov. Zameral sa aj na zakázané symboly, 

ktoré využívajú rôzne extrémistické a pravicové skupiny ľudí. So žiakmi sme rozoberali témy ako 

kyberšikana a bezpečnosť na internete. 

 Takisto prebehla beseda pri príležitosti 100. výročia úmrtia M. R. Štefánika. 

 Aktívne sme žiakov viedli k zdravému životnému štýlu, formou prezentácií, športovými 

aktivitami (účelové cvičenie, lyžiarsky výcvik, účasť na Majstrovstvách Slovenska v stolnom 

tenise žiakov s MP. 

 Priaznivé multikultúrne prostredie sme vytvárali takisto prostredníctvom športových podujatí 

a účasťou rodičov na programe školy k Vianociam. 

 

 

Správa PK o výchovno-vzdelávacej činnosti počas mimoriadnej situácie 

 

Činnosť členov PREDMETOVEJ KOMISIE v čase pandémie COVID 19 v čase dištančného vzdelávania 

žiakov v čase od 16.03.2020 do júna 2020. 

V čase pandémie sme navzájom komunikovali prostredníctvom e-mailov, online porád prostredníctvom 

aplikácií messenger a zoom, kde sme si schvaľovali a zadávali úlohy, informovali sa o spôsobe 

komunikácie so žiakmi, o zadávaní práce pre žiakov v období dištančného vzdelávania, o hodnotení 

vypracovaných zadaní a spôsoboch distribúcie zadaní k žiakom a od nich. Učitelia vytvárali pracovné 

listy podľa potrieb vyučovacieho  procesu na našej škole a korigovali TVVP plány v súlade s aktuálnymi 

učebnými osnovami, cieľmi a potrebami našej školy. 

 

 

Meno učiteľa Triednictvo Náplň činnosti 

Mgr. Gabriela 

Marková 

Variant B - zhromažďovanie  informácií o žiakoch,  

- oboznamovanie  sa telefonicky s ich rodinným prostredím a  

zaujímanie sa  o ich problémy, 

- venovanie  pozornosti deťom zo znevýhodneného sociálneho 

prostredia, 

- pravidelná  motivácia  žiakov k tvorivej práci pri riešení PL, 

- formovanie a upevňovanie ich  kladného  vzťahu k osobnej 

hygiene, k ochrane zdravia , riešenie potreby nosenia rúška a  

obmedzenie kontaktu s inými ľuďmi, 

- udržiavanie pravidelného  kontaktu so žiakmi triedy variant 

B, telefonické usmerňovanie rodičov pri riešení DÚ,  

- zadávanie úloh pre žiaka variantu C zameraných na 

hygienické a sebaobslužné činnosti, 

- pravidelný  kontakt so žiakmi II. stupňa–  messenger , pokyny 

ohľadom PL k učivu z DEJ 

- návšteva v rodine žiačky F. K., riešenie ich zmenených 
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bytových podmienok, 

- vypracovanie PL/DU podľa  schopností a záujmov žiakov, 

- kontrola žiackych prác,  

- prezeranie internetových portálov, 

- písanie správy na ÚPSVaR na žiakov L. B., D. K., J. K., F. K. 

v spolupráci so sociálnym pracovníkom školy, 

- pravidelné porady cez ZOOM s vedením školy a kolegami 

- korekcia TVVP plánov – variant B : 

7.ročník/MAT,SJL,TEV,VHZ,PPZ,DOV,ENV/ 

8.ročník/MAT,SJL,VUC,VHZ,DOV,ENV,PVC/ 

9.ročník/VUC, PVC,VHZ,/ 

                               - variant A : 

DEJ  7., 8. 9. ročník 

- písanie týždenných správ, 

- priama vyučovacia činnosť. 

Mgr. Katarína 

Jasová 

5. ročník - realizácia, úprava a korekcia TVVP plánov: 

5. roč.:  - Slovenský jazyk – Gramatika, Čítanie, Písanie, Sloh 

              - Matematika 

              - Pracovné vyučovanie 

7. roč.: - Pracovné vyučovanie 

9. roč.: - Matematika 

- príprava PL na vybrané slová po B, 

- príprava PL na vybrané slová po M, 

- správa pre sociálneho pedagóga na žiačku R. K., 

- telefonáty rodičom a žiakom, 

- komunikácia a spolupráca so žiakmi cez sociálne siete, 

telefonicky, 

- príprava týždenných dištančných úloh pre žiakov 

z jednotlivých predmetov, 

- oprava dištančných úloh od žiakov, 

- komunikácia s kolegami, pravidelné porady realizované cez 

ZOOM, messenger, 

- vypracovávanie správ pre vedenie ŠZŠ. 

Mgr. Janka 

Peťková 

6. ročník - pravidelné prípravy pre žiakov, tvorba domácich úloh -

pracovné listy, ktoré boli zamerané na opakovanie učiva, so 

zameraním na čítanie s porozumením, 

- úprava učebných plánov v predmetoch slovenský jazyk a 

literatúra, matematika, geografia, 

- pravidelná komunikácia so žiakmi cez messenger a 

prostredníctvom telefonického rozhovoru. 

- neustále  povzbudzovanie žiakov a slovné hodnotenie, aby 

mali chuť ďalej pracovať, 

- účasť na online poradách a samoštúdium, 

- pravidelné sledovanie pokynov ministra, ohľadom končiacich 

žiakov, prijímacích skúšok a vypĺňaní prihlášok na stredné 

školy, 

- počas karanténnych opatrení ako výchovná poradkyňa v 

spolupráci s ÚPSVaR - realizácia návštev v  problémových 

rodinách  žiakov, ktoré potrebovali odbornú pomoc, či už pri 

porozumení vzniknutej situácie alebo ďalšieho vzdelávania ich 

detí - prostredníctvom doručovania domácich úloh osobne, 

- aktívna spolupráca  s Mestskou políciou vo Zvolene, ohľadom 

vyhrážania sa učiteľke cez sociálne siete počas Covid-19, s 
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následnými opatreniami a návštevou v rodine. Účasť na 

vypočúvaní na kriminálnej polícii, ohľadom našich žiakov a ich 

záškoláctva. 

- všetci končiaci žiaci boli zapísaní v Proforiente, a následne 

zaslané prihlášky na OU. 

Ing. Monika 

Kušnírová 

7. ročník - tvorba PL pre jednotlivých žiakov.  

- vyučovacie predmety pozostávali z opakovania 

a utvrdzovania MAT, SJL, BIO, FYZ, OBV, GEG,  DEJ 

a tvorbu PL z CHE 9. roč. a BIO 8. roč. Úlohy boli nenáročné 

a zamerané hlavne na spájanie napríklad čítania s BIO, alebo 

GEG, či OBN.  

- oprava a klasifikácia zadaných a vypracovaných úloh,             

- pravidelná telefonická komunikácia s rodičmi žiakov, aj 

samotnými žiakmi, s niektorými žiakmi prebiehal kontakt aj 

cez sociálne siete, 

- telefonický kontakt s vedením školy, PP cez ZOOM,               

- komunikácia prostredníctvom utvorenej  skupiny cez 

messenger, kde sa riešili aktuálne záležitosti 

-  úzka spoluprác so sociálnym pedagógom, kolegami, 

- vypracovanie  a kontrola aktuálnosti TVVP z predmetov SJL 

7- všetky zložky, MAT 7, FYZ 7, CHE 9, BIO 7, OBN 7, GEG 

7, ENV var. B., štúdium manuálu pre učiteľa pre tému odpady- 

ENV. 

Od 1. 6. 2020 sa dvaja žiaci pravidelne vzdelávajú v škole. 

7 žiakov si plní úlohy dištančne doma. Naďalej prebieha 

telefonický, aj  osobný kontakt s rodičmi. 

 

PaedDr. Natália 

Tereňová 

8. ročník 

8.A 

- činnosť PND počas tohto obdobia bola zameraná: 

- na kontakt a prvý podnet dostupných žiakov triednej učiteľky 

s cieľom zistiť ako zvládajú aktuálnu celosvetovú mimoriadnu 

situáciu COVID-19 v domácom prostredí, v akom sú 

psychickom ako i zdravotnom  stave. Uskutočnené boli 

telefonáty s každým žiakom, rozhovory osobne so žiakmi a ich 

rodičmi. Zavedené priateľstvá prostredníctvom aplikácií 

messenger, facebook, emailové adresy, 

- príprava domácich úloh a pracovných listov, pracovné listy 

vyrobené pre každého žiaka, kopírovanie pracovných listov pre 

žiakov, poznámky na odpis a čítanie, osobný rozvoz domov a 

iné sprostredkovanie žiakom, telefonické kontakty so žiakmi 8. 

ročníka, po dodaní  a osobnom pozbieraní PL oprava, kontrola 

cez messenger, telefón, email,  

 -  písanie a zaslanie správy žiaka  8.A triedy L. K., ktorá bola 

adresovaná na Okresné riaditeľstvo Policajného zboru vo 

Zvolene v zmysle preverovania vo veci podozrenia zo 

spáchania trestného činu Ohrozovanie mravnej výchovy. 

Následné podklady boli napísané a pripravené na odoslanie: 

- komparácia, inovácia, korekcia, písanie nových výchovno- 

vzdelávacích plánov z predmetov SJL, HUV  pre variant A, B, 

GEG - celkový počet 15 TVVP pre 2.stupeň ŠZŠ. 

Mgr. Elena 

Obstová 

8.ročník 

8.B 

- každodenná komunikácia so žiakmi a ich zákonnými 

zástupcami, informovanie sa o ich prežívaní, akcent na 

dodržiavaní hygienických opatrení počas pandémie , 

dohodnutie spôsobu komunikácie a oboznámenie o distribúcii 

materiálov na vypracovanie a následné odovzdanie na 

korekciu, 
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- zriadenie si so žiakmi skupinu na messengeri, cez ktorú sú 

realizované online hovory, korekcie a objasňovanie zadaní, 

zadávanie termínov plnenia úloh, 

- každodenná komunikácia so žiakmi cez sociálne siete, 

- kontrola ich aktivity, konzultácie a individuálne video hovory 

zamerané na jednotlivé predmety, 

- príprava pracovných listov, tvorba zadaní pre žiakov 

a kopírovanie, triedenie a balenie do obalov, pripravovanie na 

distribúciu. 

- následná kontrola, korekcia a hodnotenie odovzdaných, resp. 

vyzbieraných vypracovaných materiálov od žiakov, 

- každý týždeň návšteva v Brezinách a doručenie nových úloh 

žiakovi M. G. a konzultácia ohľadne vypracovania zadaní 

a ďalšej komunikácie, prevzatie vypracovaných úloh,  

- účasť na pracovných poradách online, osobne 

- písanie a odovzdanie správy na žiaka K. K., 

- samoštúdium (usmernenia, pokyny ku  Covidu 19, hodnoteniu 

žiakov, oboznámenie sa s materiálmi zameranými na obsah 

vzdelávania žiakov počas mimoriadneho prerušenia 

vyučovania, Etický kódex a pod.), 

- práca s IKT (práca s portálmi), 

- písanie a posielanie týždenných správ, 

- korekcia, inovácia a tvorba TVVP plánov z pracovného 

vyučovania chlapci-5.roč., 6.roč., 7.roč., 8.roč., 9.roč., TSV CH 

5.6.7.8.9. ročník, TSV D 5.6.7.8.9.roč., 

- kontrola PL od kolegov zameraných na vybrané slová, 

- tvorba PL zameraných na vybrané slová po S, 

- triedenie pracovného materiálu, pomôcok, 

- úprava a reorganizácia priestorov triedy, skladov, dielní, 

 školských učebníc a školskej knižnice, 

- triedenie pracovného materiálu, pomôcok. 

 

Ing. Adriana 

Hedvigyová 

9.roč. - úprava a korekcia TVVP plánov: 

9. roč.: PVCd, BIO, FYZ, SJL-KaS, SJL-ČaL, SJL-JaK, ROV 

8. roč.: OBN 

7. roč.: PVCd, RCS 

6. roč.: VLA 

5. roč.: INF, 

– príprava 10 PL na vybrané slová po V 

– správa pre soc. pedagóga na žiaka P. K. 

– telefonáty rodičom aj žiakom 

– komunikácia a spolupráca so žiakmi cez sociálne siete, 

telefonicky, osobne 

– príprava týždenných dištančných úloh pre žiakov z 

jednotlivých predmetov 

– oprava dištančných úloh žiakov 

– riešenie komunikácie žiačky D. K. cez messenger s triednou 

učiteľkou, osobná 

komunikácia s matkou a žiačkou v ŠZŠ za prítomnosti soc. 

pedagóga a riaditeľa ŠZŠ, 

– komunikácia s kolegami, pravidelné porady realizované cez 

ZOOM, Messenger, 

– návšteva v rodinách žiakov: L. H., D. G., 

– vypracovávanie správ pre vedenie ŠZŠ. 
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Mgr. Róbert 

Kováč 

 - vypracovávanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov 

- vypracovávanie pracovných listov pre žiakov na domácu 

prácu každý týždeň z predmetov fyzika 8. ročník, matematika 

8. ročník, vlastiveda 5. ročník,  

- následné telefonické konzultácie so žiakmi, konzultácie cez 

chat, 

- kontrola a oprava pracovných listov po vyzbieraní od žiakov, 

následné konzultácie telefonicky so žiakmi., 

 - rozvoz pracovných listov- domácich úloh žiakom v Zolnej, 

Očovej a Zvolenskej Slatine, 

 - štúdium odbornej literatúry s aktuálnou pedagogickou 

problematikou, nariadení ministerstva školstva súvisiacich 

s aktuálnou situáciou ovplyvnenou Covidom 19. 

 

Mgr. Boris Fiľo Sociálny 

pedagóg 

- pravidelná telefonická komunikácia s pracovníkmi ÚPSVR 

Zvolen, príslušníkmi PZ SR vo Zvolene vo veci hodnotiacich 

správ na našich žiakov ako aj ich rodičov. 

- osobné stretnutia, ďalej vypočutia (výsluchy) na polícii a 

pod.. 

- úzka spolupráca s riaditeľom KC Romano Jilo p. Országom 

pri odovzdávaní a preberaní DÚ pre žiakov z lokality Pustý 

hrad. 

- spolupráca s riaditeľom školy a zástupkyňou II. st. riešenie 

mnohých technických záležitosti pri inštalácii a nastaveniach 

aplikácie ZOOM.  

- vypracovanie TVVP plánov z predmetov INF pre 7. ročník, 

PVC chlapci pre 9. ročník, OBN pre 9. ročník, VYV pre 9. 

ročník ako aj ŠKD 2 . 

- vypracovávanie a vytláčanie pracovných listov z OBN 9. 

ročník, 

-online  hodiny cez Messenger (vytvorená skupina) ,posielanie 

rôznych odkazov a prepojení na internet – pravidelná príprava 

učebných materiálov pre online vyučovanie. 

- počas celého obdobia PND pravidelná úzka spolupráca so 

zástupkyňou II. st. - telefonicky, osobne, mailom... a neustále 

priebežné riešenie vzniknutých situácií a problémov.  

 

 

 

4.4. Činnosť pracovnej porady 

 

Pracovná porada ako poradný orgán riaditeľa školy je interné fórum na diskusiu o všetkých 

závažných otázkach týkajúcich sa organizácie, kontroly a riadenia školy. Slúži na oboznamovanie  

sa s návrhmi vedenia školy, získavanie námetov, podávanie návrhov, oboznamovanie sa so 

školskou legislatívou, vyhodnocovanie plnenia úloh. Členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci. V 

školskom roku 2019/2020 boli pracovné porady vždy prvý týždeň v mesiaci. 

 

 

5. Údaje o žiakoch školy za školský rok 2019/2020 (§ 2 ods. 1 písm. b) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 

Z. z.) 

(počty žiakov) 
 

Počet detí k 15. septembru 2019 - 135 

Počet detí k 31. augustu 2020 - 133 
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Triedy/ročníky k 15.09.2019 k 31.08.2020 
Prípravný 

ročník 
6 6 

1.A 8 7* 
2.A 8 8 
3.A 8 8 
4.A 9 9 
5.A 8 8 
6.A 12 12 
7.A 9 9 
8.A 8 7* 
8.B 8 9* 
9.A 10 10 

B var 7 6* 
C var 5 5 
TVP1 5 6* 
TVP2 7 6* 
TVP3 7 7 

              TVP 4 5 5 
             IVP 5 5 

Spolu 135 133 

 

 
Oddelenia 

ŠKD 
k 15.09.2019 k 31.08.2020 

I. 8 8 
spolu 8 8 

 

* zmena - úbytok, prírastok počtu žiakov v triede 

 

 

6. Údaje o počte žiakov I. ročníka a prípravného ročníka (§ 2 ods. 1 písm. c) Vyhlášky MŠ SR č. 

9/2006 Z. z.) 

 

Počet žiakov 1.ročníka v školskom roku 

2019/2020 

Z celkového počtu Počet tried 

8 Dievčatá 4 Chlapci 4 1 

 

 

Počet žiakov prípravného 

ročníka 

Z celkového počtu po rediagnostike 

preradení do ZŠ – 0 
Počet 

tried 
6 Dievčatá 3 Chlapci 3 1 

 

7. Údaje o počte žiakov končiacich PŠD v š. r. 2019/2020 (§ 2 ods. 1 písm. d) Vyhlášky MŠ SR č. 

9/2006 Z. z.) 

 

 

 

Celkový 

počet 

Pokračujú vo vzdelávaní na OU 
Odmietli sa ďalej vzdelávať / ukončili 

PŠD 

 

Prihlásení 

 

Úspešní 

 

Prijatí 

Odmietli 

pokračovať vo 
vzdelávaní 

Ukončili PŠD / 16 

rokov veku 

19 10 10 10 9 10 
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8. Údaje o prospechu a dochádzke žiakov v š. r. 2019/2020 (§ 2 ods. 1 písm. e) Vyhlášky MŠ SR č. 

9/2006 Z. z.) 

(celkový prospech, priemerný prospech podľa ročníkov) 

 

Prospech : 

 

Vedomostnú úroveň na základe záverov klasifikácie hodnotíme ako veľmi dobrú. 

 

prospeli 133 žiakov 

neprospeli 1 žiak 

neklasifikovaní             0 žiakov 

 

Udelené výchovné opatrenia : 

 

- znížená známka zo správania stupeň 2 1 žiak 

- znížená známka zo správania stupeň 3 2 žiaci 

 

 Dochádzka : 

 

Všetci žiaci vymeškali spolu 26 353 vyučovacích hodín 

Z toho ospravedlnených 21 282 vyučovacích hodín 

Neospravedlnených 5 071 vyučovacích hodín 

 

 

9. Údaje o fyzickom počte zamestnancov, plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie a odbornosti vyučovania podľa 

jednotlivých predmetov (§ 2 ods. 1 písm. g) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

 

 

Špeciálna základná škola Počet 

Zamestnanci ŠZŠ - spolu 45 

Z toho PZ* 31 

z počtu PZ 31 

- kvalifikovaní 31 

- nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si kvalifikáciu 0 

Z toho NZ** 7 

z počtu NZ 7 

- kvalifikovaní 7 

- nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajúci si kvalifikáciu 0 

Z toho PrZ*** 7 

- upratovačky/školník 5 

- ostatní zamestnanci 2 

 

Vysvetlivky: PZ* – pedagogickí zamestnanci, NZ** – nepedagogickí 

zamestnanci, PrZ*** -  prevádzkoví zamestnanci 

 

Vyučovacie predmety 
Odbornosť 
vyučovania 

Slovenský jazyk a literatúra 100% 
Rozvíjanie komunikačných schopností 100% 
Rozvíjanie grafomotorických schopností 100% 
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Vecné učenie 100% 
Vlastiveda 100% 
Fyzika 100% 
Chémia 100% 
Biológia 100% 
Dejepis 100% 
Geografia 100% 
Občianska náuka 100% 
Etická/náboženská výchova 100% 
Matematika 100% 
Informatická výchova 100% 
Pracovné vyučovanie 100% 
Svet práce 100% 
Výtvarná výchova 100% 
Hudobná výchova 100% 
Telesná výchova 100% 

 

10. Údaje o kontinuálnom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy za školský rok 

2019/2020 (§ 2 ods. 1 písm. h) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

 

 

 

Forma vzdelávania Počet 

vzdelávaných 

Priebeh vzdelávania 

začalo pokračuje ukončilo 

prípravné atestačné 

vzdelávanie 

0 0 0 0 

rozširujúce štúdium ŠP 0 0 0 0 

doplňujúce pedagogické 

štúdium 

0 0 0 0 

funkčné vzdelávanie 0 0 0 0 

funkčné inovačné 

vzdelávanie 

0 0 0 0 

špecializačné vzdelávanie 0 0 0 0 

inovačné vzdelávanie 0 0 0 0 

kvalifikačné vzdelávanie 0 0 0 0 

aktualizačné vzdelávanie 38 38 0 38 

adaptačné vzdelávanie 0 0 0 0 

2.atestácia v kategórii PZ 0 0 0 0 

1.atestácia v kategórii OZ 0 0 0 0 

2.atestácia v kategórii OZ 0 0 0 0 

 

 

 

11. Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole 

(§ 2 ods. 1 písm. k) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

 

V školskom roku 2019/2020 nebola v škole vykonaná inšpekcia. 

 

12. Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy 

      (§ 2 ods. 1 písm. l) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

 

Hlavný  vyučovací  proces  prebiehal  v dolnej  budove (pavilón  A),  hornej  budove  (pavilón  B)  
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školy a telocvični (pavilón C). V pavilóne A bola umiestnená väčšina tried a učební. V pavilóne B 

trieda pre žiakov prípravného ročníka a 1 oddelenie  školského klubu detí.   V pavilóne bola 

vydávaná aj strava v priestoroch školskej výdajne na prízemí. 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy boli naďalej len vyhovujúce. Ako 

problémové sa javia prenajaté priestory (telocvičňa, budova výdajnej ŠJ a CŠPP). Škola vynakladá 

veľké finančné prostriedky na ich prevádzku a sú tu veľmi potrebné aj rôzne opravy. Priestory sú 

majetkom MsÚ Zvolen. V súčasnosti sú však pre školu veľmi potrebné. 

V rámci učební bola na výchovno-vzdelávací proces k dispozícii terapeutická miestnosť, 

jazyková učebňa, 2 učebne výpočtovej techniky, výtvarná učebňa, prírodovedná učebňa, učebňa 

muzikoterapie, drevo a kovo dieľna, keramická a šijacia dielňa. Škola má k dispozícii  aj  6 

interaktívnych tabúľ   s kompletným príslušenstvom a 2 zborovne pre pedagogický personál. 

Okrem priestorov v budove školy sme využívali vo vyučovacom procese a aj v čase mimo 

vyučovania školský areál – ihrisko, telocvičňu a školský pozemok. 

Pre zvýšenie čitateľskej gramotnosti žiakov je vytvorená školská knižnica, v ktorej sa realizovali 

vyučovacie  hodiny a rôzne súťaže.  Škola  má  školský pozemok,  na ktorom  si  žiaci  preverujú  

v praxi teoretické vedomosti z pracovného vyučovania, vlastivedy, prírodopisu a environmentálnej 

výchovy.  

 

13. Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy 

      (§ 2 ods. 1 písm. m) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

 

(Táto informácia je realizovaná v prílohe 1, v Správe o hospodárení za rok 2019. 

 

      14. Údaje o projektoch, do ktorých bola škola zapojená v š. r. 2018/2019 

 (§ 2 ods. 1 písm. j) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

 

Škole sa podarilo zapojiť do viacerých projektov, spomeniem aspoň dva – Zelená škola a Erasmus +. 

Projekt Zelená škola hodnotím, ako projekt neúspešný aj vzhľadom k mimoriadnej epidemiologickej 

situácii, ktorá neumožnila uskutočniť mnohé aktivity projektom ponúkané. 

Projekt Erasmus + je projektom úspešným, kde sa nám podarilo získať finančný grant v hodnote 

11 320 EUR na mobility pedagógov do troch krajín – Česko, Grécko, Turecko. Tieto mobility by mali 

byť zrealizované v priebehu dvoch rokov, a tak verím, že to medzinárodná situácia umožní. 

 

 

      Rámcové úlohy v školskom roku 2020/2021 

 

       Všetky úlohy budú upravované priebežne, tak ako to epidemiologická situácia bude umožňovať.        

Aktivity rámcovým úlohám sú zapracované v plánoch poradných orgánov na šk. rok 2020/2021. 

 

Vo Zvolene vypracoval: Mgr. Ivan Krivošík 

 

 

 

 

1. Správa o hospodárení za rok 2019 (§ 2 ods. 1 písm. m) Vyhlášky MŠ SR č. 9/2006 Z. z.) 

2. Správa o činnosti CŠPP súčasti ŠZŠ Zvolen 
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