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Východiská a podklady: 

 

 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/2006 Z. z. zo 16. 12.2005  o štruktúre a obsahu správ 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 

2. Metodického usmernenia  MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške  MŠ SR č. 9/2006 Z. z.  

3. Koncepcie rozvoja ZŠ  F. Kazinczyho s VJM v Tornali  do roku 2017-2022. 

4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení a predmetových komisií. 

5. Ďalších podkladov  -   výkaz o školskej dochádzke a o prospechu žiakov. 
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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Základnej školy Ferenca Kazinczyho s VJM za školský rok 2019/2020 
 

 

 

 
 

 Základné identifikačné údaje o škole:  

 

 
1.Názov školy:                      Základná Škola Ferenca Kazinczyho s VJM, 

                                              Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola 

2. Adresa školy:                    Mierová ul. č.45.      982 01  TORNAĽA 

3. telefónne číslo:                  047/5522396                                    

4.Internetová stránka školy: zsmmiertornala.edupage.sk       e-mail: kfmtnyat@gmail.com 

5. Zriaďovateľ:                      Mesto Tornaľa 

 

 

 

 

 

 

 Vedúci zamestnanci školy: 

 

Meno a priezvisko Funkcie 

 Katarína Nagyová riaditeľka školy 

 Adela Hubayová zástupca riaditeľa školy pre I. stupeň 

 Attila Miko zástupca riaditeľa školy pre II.stupeň 

Eva Szepesiová vedúca ŠJ 
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  Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 

 
  

      Rada školy pri  ZŠ Ferenca Kazinczyho s VJM bola ustanovená v zmysle § 24 zákona  č. 596/2003 Z. z. 

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

neskorších predpisov . 

 

 

Členovia rady školy: 

 

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

1. Zita Szabóová Predseda zvolený za ped. zamestnancov 

2. Šarolta Kissová Tajomník zvolený za ped. zamestnancov 

3.  Magdaléna Šmírová Člen zvolený za nepedagogických zamestn. 

4. Zoltán Antal Člen delegovaný za zriaďovateľa 

5. Róbert Legát Člen delegovaný za zriaďovateľa 

6. Tamás Iván Člen delegovaný za zriaďovateľa 

7. Jozef Molnár Člen delegovaný za zriaďovateľa 

8. Ottó Czetner Člen zvolený  za rodičov 

9. Judita Hacsiová Člen zvolený za rodičov 

10. Agnesa Kalašová Člen zvolený za rodičov 

11. Anna Básti Člen zvolený za rodičov 

 

 

 Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach - poradných orgánoch 

riaditeľa školy:  
  

 

1. Prehľad  poradných orgánov riaditeľa školy. 

 

 Pedagogická rada   ZŠ 

 Predmetové komisie ZŠ 

 Metodické združenie  ZŠ  

 Rada školy 

 

Pedagogické porady uskutočňujeme 5 – krát ročne- zameriavame sa na riešenie  aktuálnych 

problémov. Okrem plánovaných pedagogických. porád zvolávame aj operatívne porady podľa 

potreby.  

 

2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy 

 

 

Predmetové komisie 

Na I. stupni ZŠ učitelia pracujú v metodických združeniach  MZ pre 1.-4.ročník,

 vychovávateľky v metodickom združjuení pri ŠKD.  

        Na II. stupni ZŠ sú predmetové komisie - PK- organizované podľa jednotlivých  predmetov 

nasledovne: 
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Koordinátor PK – Ligártová Nikoleta 

PK Jazykových predmetov – predseda PK: Ligártová Nikoleta 

 PK Prírodovedných predmetov – predseda PK: Barnócky  Anita 

 PK Výchovných predmetov. - predseda PK : Szabóová Nikola 

 Výchovné poradenstvo – výchovný poradca  Varga Csaba 

 MZ na I. stupni – predseda MZ: I. polrok - Okošová Zuzana, II. polrok-Bódi Szilvia 

 MZ pri ŠKD - predseda MZ: Kókaiová Ildikó 

    

Predmetové komisie a metodické združenie zasadajú minimálne tri až štyrikrát ročne podľa 

potreby. Práca v komisiách prebieha podľa vopred vypracovaného a schváleného plánu. V komisiách 

sa prerokúvajú všetky závažné otázky týkajúce sa výchovno-vyučovacieho procesu, nového 

školského zákona, okrem toho sa zaoberajú  stále  aktuálnymi problémami. 

Zároveň predsedovia a členovia PK a MZ sú koordinátormi rôznych súťaží a predmetových 

olympiád, koordinujú vypracovanie  nových učebných plánov.                                                                        

 

 

            Pedagogická rada  

 Pedagogická rada školy zasadá mesačne na pracovných poradách podľa schváleného plánu.   

 

 

Členovia pedagogickej rady: 

 

1. Árvaiová Diana   učiteľ I. stupňa 

2. Barnócky Anita   učiteľ II. stupňa 

3. Bene Csaba    učiteľ II.stupňa 

4. Benicky Tibor    učiteľ II.stupňa 

5. Béreš Miklós Zsuzsanna  učiteľ II.stupňa 

6. Berhédyová Mária                   vychovávateťka 

7. Bešinová Andrea   učiteľ II. stupňa 

8. Bodnárová Alexandra  vychovávateľka 

9. Bódi Szilvia    učiteľ I.stupňa 

10. Breznay Dávid   asistent učiteľa 

11. Csáková Anna   vychovávateľka 

12. Csernoková Alžbeta   učiteľ II.stupňa 

13. Cselényi Barnabáš   učiteľ II.stupňa 

14. Csótóová Eleonóra   učiteľ I. stupňa 

15. Czigányová Erika   učiteľ I.stupňa 

16. Czetnerová Hajnalka   učiteľ I.stupňa 

17. Dusza Ildikó    učiteľ II stupňa 

18. Farkašová Katarína   učiteľ I. stupňa   

19. Fűzérová Henrietta   učiteľ II.stupňa 

20. Gálová Žaneta   vychovávateľka 

21. Gábriová Monika   vychovávateľka 

22. Gulyášová Veronika   učiteľ II.stupňa 

23. Horváthová Zuzana                učiteľ I.stupňa 

24. Hubayová Adela   zást.riad.školy 

25. Hubayová Katarína   učiteľ II.stupňa 

26. Imrecze Csaba                       učiteľ II.stupňa  

27. Imreczeová Zuzana   učiteľ II. stupňa  

28. Iván  Gyöngyi    asistent učiteľa 

29. Iván László                          učiteľ II.stupňa 

30. Ivánová Margita   učiteľ. II. stupňa 

31. Juhász Judit    učiteľ II. stupňa 

32. Kelemenová Eva   vychovávateľka 
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33. Kiss Tomáš    učiteľ  I.stupňa 

34. Kissová Šarlota   učiteľ  I.stupňa 

35. Klobusiczky Gabriella  učiteľ II.stupňa 

36. Kókaiová Ildikó   vychovávateľka 

37. Kosztúrová Agnesa   učiteľ II.stupňa 

38. Kovácsová Andrea   učiteľ II. stupňa 

39. Kovács Beáta    učiteľ II.stupňa 

40. Kováčová Judita   učiteľ II.stupňa 

41. Kučerová Teodóra   učiteľ II.stupňa 

42. Laboda Ákos    asistent učiteľa 

43. Ligártová Nikoleta   učiteľ II.stupňa 

44. Magová Ildikó   asistent učiteľa 

45. Mártonová Andrea   vychovávateľka 

46. Majorosová Helena   učiteľ I. stupňa 

47. Mészáros Piroska   učiteľ I. stupňa 

48. Mészáros Tamás   učiteľ II. stupňa 

49. Miko Attila    zást. riad. Školy 

50. Miko Katalin    učiteľ. II.stupňa 

51. Molnárová Zuzana   učiteľ  I.stupňa 

52. Molnárová Monika   učiteľ I. stupňa 

53. Nagyová Katarína   riad.školy 

54. Pierzchala Jozef    učiteľ II.stupňa 

55. Pierzchalová Mária   učiteľ I.stupňa 

56. Ragályiová Emese   učiteľ II.stupňa 

57. Szabóová Nikola   učiteľ II. stupňa 

58. Szabóová Zita    učiteľ II. stupňa 

59. Székelyová Zuzana   učiteľ II.stupňa 

60. Székesi Ladislav   učiteľ II.stupňa 

61. Székesiová Zuzana   učiteľka II.stupňa 

62. Šimonová Orsolya   vychovávateľka 

63. Tímár Csilla    učiteľ  I.stupňa 

64. Varga Csaba                            učiteľ II.stupňa  

65. Varga Tóth Klára   učiteľ II.stupňa 

66. Vavreková  Hubay Gabriella  učiteľ II. stupňa    

 

 

Počet pedagogických zamestnancov  spolu:   66 

Z toho kvalifikovaní:                          65 

Z toho nekvalifikovaní:                           1  

 

 

Dôchodcovia:  Hubayová K. , Ivánová M., Hubayová A., Berhédyová M, Bárdosová K., Mészáros P, 

Szekeresová T. 

                                                                      

Vychovávateľky ŠKD:   Berhédyová M, Bodnárová A., Gábriová M., Martonová A., Csáková A. Kókaiová 

I., Gálová Ž., Kelemenová  E.,Šimonová O.,  
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Údaje o žiakoch ZŠ za školský rok 2019-2020 I. polrok 

 

Trieda 
Triedny 

Učitel 

Počet 

žiakov 

spolu 

Vymeška- 

né hodiny 

spolu 

Z toho  

Ospravdl. 

Z toho 

neospra-

vedlnené 

Prospelo 

Neprospe

- 

lo 

Neklasi

-

fikova

ní 

Prospe-chový 

priemer 

V triede 

0.roč Bódi Szilvia 10 952 723 229 10 - - 2,82 

1.A Tímár Csilla 24 1236 1236 - 24 - - 1,02 

1.B 
Horváthová 

Zuzana 
23 1463 1463 - 23 - - 1,07 

1.C 
Molnárová 

Monika 
17 1490 1426 64 10 5 2 2,10 

2.A 
Pierzchalová 

Mária 
21 1155 1155 - 21 - - 1,13 

2.B 
Kissová 

Šarlota 
21 1168 1168 - 21 - 1 1,24 

2.C 
Czigányová 

Erika 
16 795 600 195 9 6 1 2,64 

3.A 
Molnárová 

Zuzana 
20 742 742 - 18 1 1 1,25 

3.B 
Farkašová 

Katarína 
17 1674 1674 - 16 - 2 1,56 

3.C 
Árvaiová 

Diana 
17 1917 1398 519 14 2 1 2,27 

3.D 
Mészáros 

Piroska 
19 1688 1688 - 18 - 1 1,30 

4.A 
Csótóová 

Eleonóra 
17 970 970 - 15 - 2 1,85 

4.B 
Czetnerová 

Hajnalka 
24 1390 1390 -   24 - - 1,52 

4.C 
Okošová 

Zuzana 
24 1483 1442 41 24 - - 1,60 

4.D 
Majorosová 

Helena 
15 1258 1056 202 13 2 - 2,55 

5.A 
Ligártová 

Nikoleta 
28 2983 2083 - 28 - - 1,50 

5.B 
Barnóckyová 

Anita 
28 3330 3330 - 28 - - 1,76 

5.C 
Imreczeová 

Zuzana 
22 2821 2820 1 18 4 - 2,37 

5.D 
Gulyášová 

Veronika 
22 5591 3346 2245 7 9 6 3,48 

6.A Imrecze Csaba 26 1733 1720 13 24 2 - 1,68 

6.B 
Pierzchala 

Jozef 
27 2437 2378 59 26 - 1 1,61 

6.C Kovács Beáta 24 3105 3092 13 17 6 1 2,21 
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6.D 
Bešinová 

Andrea 
22 2819 2785 34 11 8 3 2,91 

6.E 
Cselényi 

Barnabáš 
23 2858 2386 472 11 59 3 3,28 

6.F Benicky Tibor 24 6380 2372 4008 4 17 3 3,79 

7.A 
Vavreková  H. 

Gabriella 
29 1929 1928 1 27 - 2 1,38 

7.B 
Székelyová 

Zuzana 
25 2046 2040 6 23 2 - 2,20 

7.C 
Klobusiczky 

Gabriella 
21 3668 3507 161 13 5 3 2,89 

7.D 
Fűzérová 

Henrietta 
24 4052 3947 105 10 11 3 3,53 

8.A Miko Katalin 32 1844 1844 - 32 - - 1,44 

8.B Juhász Judit 25 2079 2058 21 19 5 - 2,24 

8.C 
Szabóová 

Nikola 
19 3857 3806 51 14 5 - 3,04 

8.D 
Ragályiová 

Emese 
18 5621 3197 2424 8 7 3 3,51 

9.A Szabóová Zita 28 2297 2297 - 27 - 1 1,35 

9.B 
Kosztúrová 

Agnesa 
26 2586 2503 83 24 1 1 2,20 

9.C Bene Csaba 23 2785 2626 169 6 10 7 3,14 
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   Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka, údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích 

skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné školy : 

 

 

 Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ 2019/2020 

 

 

POČET  

ŽIAKOV 
Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH 

SPOLU 

63 

 

DIEVČATÁ  

Počet 20/ 

31,7% 

  

ODKLADY 

počet 7 /11,1 

% 

NEZAŠKOLENÍ 

V MŠ 

Počet  2/3,1 % 

 

 

 

 

Údaje o prijatých žiakoch na štúdium na stredné školy 2019/2020 

 

žiaci 9. ročníka   

 

 

 Počet 

žiakov 

9. roč. 

 

Prehľad o počte žiakov 9. ročníka prijatých na jednotlivé druhy SŠ 

Gymnáziá Stredné 

odborné 

školy* 

SOU-3. ročné Mimo SR Neprihlásení 

77 
Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Prihlás. Prijatí Neprihlás. Neprij. 

10 10 33 33 18 18 12 12 4 4 

 

  

* priemyslovky, združené školy, obchodné akadémie, hotelové akadémie, pedagogické  akadémie, umelecké školy 

 

 

 

 

žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ 

 

Ročník 

 

Počet žiakov 

prijatých na 

SOU 

Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý 

5.-8. ročník - Osobitné odborné učilište internátné Tornaľa 

 15 SOŠ Tornaľa  Šafárikova 56 
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Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2019/2020 I. polrok 

 

 
I. stupeň ZŠ 

 

 

Hodnotenie žiakov 0. ročníka 

 

Počet žiakov 

0. ročníka 

Počet žiakov,  

ktorí dosiahli 

- dobré výsledky - 

Počet žiakov,  

ktorí dosiahli 

- slabé výsledky - 

0. 

 

10 10 - 

 
  
 

1.-4.  ročník 

 

Ročník Trieda 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov podľa tried 

MJL 
SJL ANJ MAT 

PRI 
PRU 

VLA 
INV TEV HUV VYV 

1. 

1.A 1,08 1,04 1,00 1,08 - 1,00 - 1,00 - 1,00 

1.B 1,22 1,13 1,09 1,04 - 1,00 - 1,00 - 1,00 

1.C 2,73 2,73 - 3,13 - 1,80 - 1,40 1,53 1,40 

Ø 1,68 1,63 1,05 1,75 - 1,27 - 1,13 1,53 1,13 

 

2. 

 

2.A 1,29 1,29 1,19 1,19 - 1,10 - 1,00 1,00 1,00 

2.B 1,52 1,48 1,48 1,43 - 1,00 - 1,00 1,00 1,00 

2.C 3,07 3,29 - 3,00 - 2,29 - 2,29 2,29 2,29 

Ø 1,96 2,02 1,33 1,87 - 1,46 - 1,43 1,43 1,43 

3. 

3.A 1,53 1,47 1,21 1,58 1,42 1,37 1,05 1,05 1,05 1,05 

3.B 2,44 2,56 2,13 2,19 1,44 1,40 1,00 1,00 1,00 1,00 

3.C 2,88 3,13 2,56 2,94 2,50 2,69 2,31 1,31 1,50 1,44 

3,D 1,61 1,56 1,56 1,78 1,39 1,39 1,06 1,00 1,00 1,00 

Ø 2,11 2,18 1,87 2,12 1,69 1,71 1,36 1,09 1,14 1,12 

4. 

4.A 2,69 2,81 1,63 2,44 2,31 2,44 1,38 1,13 1,19 1,19 

4.B 2,13 2,13 1,87 2,00 1,61 1,83 1,17 1,00 1,00 1,24 

4.C 2,04 2,04 2,00 1,88 1,75 1,75 1,29 1,17 1,25 1,25 

4.D 3,33 3,87 2,87 3,13 2,67 2,73 2,47 1,27 1,87 2,00 

Ø 2,55 2,71 2,09 2,36 2,09 2,19 1,58 1,14 1,33 1,42 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. stupeň ZŠ  2019/2020    

 

 

5.-6.ročník I.polrok 

 
 

 MJL SJSL ANJ DEJ GEO MAT BIO FYZ OBV HUV VYV TEV TECH INF 

5.A 1,68 2,04 1,82 1,46 1,57 2,04 1,79 - - 1,00 1,00 1,04  

1,43 

 

1,07 

5.B 2,93 2,36 1,79 1,82 1,93 2,82 2,32 - - 1,00 1,07 1,00  

1,00 

 

1,07 

5.C 3,11 3,42 2,53 3,00 2,47 2,68 3,00 - - 1,21 1,11 1,24  

2,37 

 

2,32 

5.D 4,44 4,38 3,69 2,94 3,81 3,81 3,94 - - 2,88 1,63 3,31  

3,31 

 

3,63 

Ø jedn 

predm. 

3,04 3,05 2,46 2,31 2,45 2,84 2,76   1,52 1,20 1,65 2,03 2,02 

6.A 1,77 2,38 2,19 1,65 1,65 2,27   2,27 2,58 1,08 1,15 1,08 1,00 
1,00 1,50 

 

6.B 2,04 2,15 1,72 1,81 1,88 2,38 1,54 2,38 1,15 1,08 1,15 1,04 
1,00 1,15 

 

6.C 2,78 2,87 2,30 1,96 2,65 2,70 2,30 3,26 1,04 1,65 1,09 1,35 
3,09 1,87 

 

6.D 3,26 3,53 3,21 2,68 3,16 3,84 3,16 3,84 1,58 2,74 1,53 1,50 3,95 2,84 

6.E 3,90 4,85 3,05 3,00 3,20 4,25 3,30 4,00 2,80 3,00 2,75 2,35 3,10 3,35 

6.F 4,14 4,48 4,14 3,86 3,86 3,76 4,62 4,43 3,67 3,57 3,52 3,90 3,24 3,90 

Ø  jedn. 

predmet 

 

2,98 3,38 2,77 

2,49 2,73 

3,20 2,87 3,42 1,89 2,20 1,85 1,86 2,56 2,44 
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7.ročník I. polrok 

 

 MJL SJSL ANJ DEJ GEO MAT BIO FYZ CHEM OBV HUV VYV TEV TECH INF 

7.A 1,63 2,15 1,33 1,70 1,26 1,96 1,81 1,52 
1,15 

1,00 1,11 1,00 1,04 
 

1,07 

- 

1,00 

7.B 2,24 2,96 2,30 2,84 2,28 2,91 2,13 2,74 
 

   2,91 1,39 1,65 1,78 1,09 
 

1,96 

- 

1,87 

7.C 3,17 3,72 2,89 2,83 3,33 3,56 3,67 3,83 
3,50 

1,61 2,56 1,22 1,35 
- 

3,28 

- 

2,89 

7.D 3,76 4,29 3,67 3,13 3,71 3,67 4,29 3,90 
3,71 

3,76 3,29 2,43 2,74 
- 

3,33 

- 

3,19 

Ø  jedn. 

predmet 

 

2,70 3,28 2,55 

2,63 2,65 

3,02 2,98 2,99 2,82 1,94 2,15 1,61 1,55 2,41 2,24 
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8.-9.ročnik  I.polrok 

 

 

 MJL SJSL ANJ DEJ GEO MAT BIO FYZ CHEM OBV REV TEV HUV TECH VYV INF 

8.A 1,78 1,91 1,72 1,47 1,13 2,03 1,81 1,94 1,59 1,00 - 1,00 
1,16  

1,00 

1,00  

1,03 

8.B 2,88 3,12 2,30 2,84 2,24 2,22 2,65 2,65 3,30 1,65 - 1,29 
1,00  

1,70 

1,00  

1,70 

8.C 3,63 3,68 3,63 3,58 3,26 3,84 3,58 3,79 3,16 1,89 - 2,82 
2,42  

2,47 

1,00  

2,84 

8.D 4,14 3,87 3,67 3,80 4,20 3,60 3,73 3,87 3,67 3,40 - 2,93 
3,21  

3,93 

1,86  

3,00 

Ø jedn 

pre 
3,11 3,15 2,83 2,92 2,71 2,92 2,94 2,98 2,93 1,99 - 2,01 

1,95 2,28 1,22 2,14 

9.A 1,52 1,74 1,78 1,44 1,11 2,00 1,48 1,37 1,59 1,00 1,15 1,00 
-  1,00 1,00  

1,11 

9.B 2,84 2,96 2,42 2,24 2,40 2,92 2,79 2,79 2,54 1,08 1,92 1,70 
-  1,58 1,42  

1,42 

9.C 3,25 3,69 3,00 3,38 3,00 4,21 4,29 3,57 4,07 2,21 3,21 2,21 
-  2,21 1,86  

2,21 

Ø jedn. 

predm. 

 

2,54 2,80 2,40 2,35 2,17 3,04 2,85 2,58 2,73 1,43 2,09 1,64 

-  

1,60 

 

1,43 

 

1,58 

 

 V II. polroku  výchovno-vzdelávaciu  činnosť sme hodnotili na základe metodických usmernení  kde sme  využili možnosť slovného hodnotenia  
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Výsledky externých meraní  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výchovné opatrenia   

 
Trieda         Pochvaly         Pokarhania Znížená známka zo 

správ. 

  tr.uč.  riad.šk.     tr.uč.   riad.šk.      2      3     4 

0. ročník - - - - - - - 

1.A - - - - - - - 

1.B - - - - - - - 

2.A - - - - - - - 

2.B - - - - - - - 

2.C - - - - - - - 

2.D - - - - -   

3.A - - - - - - - 

3.B - - - - - - - 

3.C - - - - - - - 

4.A - - - - - - - 

4.B - - - - - - - 

4.C - - - - - - - 

5.A - - 1 - - - - 

5.B - - 4 - - - - 

5.C - - - - - - - 

5.D - - - - 9 - - 

6.A - - - - - - - 

6.B - - - - - - - 

6.C - - - - - - - 

6.D - - - - 5 - - 

6.E - - 4 - 8 - - 

6.F - - - - 9 2 2 

7.A - - - - - - - 

7.B - - - - - - - 

7.C - - - - 2 - - 

7.D - - 7 - 7 - - 

8.A - - - - - - - 

8.B - - - - 3 - - 

8.C - - - - 2 - - 

Trieda 
Počet 

žiakov 

Z 

toho 

písalo 

Matematika 

Ø  SR v %  

Matematika 

Ø 5.roč. v 

%  

Maďarský     

jazyk             

Ø SR  v % 

Maďarský 

jazyk            

Ø 9. roč. v 

% 

5. A 28 28  

 
63,40% 

 

 
27,80% 

 

 
62,00% 

 

 

45.60% 
5. B 28 27 

5. C 23 15 

5.D 20 11 

Celkom 79 68 
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8.D - - - - 12 1 - 

9.A - - - - - - - 

9.B - - - - - - - 

9.C - - - - 3 - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



Zoznam uplatňovaných učebných plánov  v školskom roku 2019/2020 
 

I. stupeň - ZŠ       II. stupeň – ZŠ 

 

 

 

Trieda Uplatňované učebné plány 

nultý  Základný variant 

1.A Školský vzdelávací program 

1.B  Školský vzdelávací  program 

1.C Školský vzdelávací  program 

2.A Školský vzdelávací program 

2.B Školský vzdelávací program 

2.C Školský vzdelávací program 

3.A Školský vzdelávací program 

3.B Školský vzdelávací program 

3.C Školský vzdelávací program 

3.D Školský vzdelávací  program 

4.A Školský vzdelávací program 

4.B Školský vzdelávací program 

4.C Školský vzdelávací program 

4.D Školský vzdelávací program 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trieda 
Uplatňované učebné plány 

5.A 

s rozšíreným vyučovaním matematiky 

na základe logických kompetencií 

ŠkVP 

5.B 
s rozšíreným vyučovaním jazykových 

kompetencií  ŠkVP 

5.C                      ŠkVP 

5.D                      ŠkVP 

6.A 

s rozšíreným vyučovaním matematiky 

na základe logických kompetencií 

ŠkVP 

6.B 
s rozšíreným vyučovaním jazykových 

kompetencií  ŠkVP 

6.C 
           s rozšíreným vyučovaním 

jazykových kompetencií   ŠkVP 

6.D                      ŠkVP 

6.E                      ŠkVP 

6.F                      ŠkVP 

7.A 

s rozšíreným vyučovaním matematiky 

na základe logických kompetencií 

ŠkVP 

7.B 
s rozšíreným vyučovaním jazykových 

kompetencií  ŠkVP 

7.C                     ŠkVP 

7.D                     ŠkVP 

8.A 

s rozšíreným vyučovaním matematiky 

na základe logických kompetencií 

ŠkVP 

8.B 
s rozšíreným vyučovaním jazykových 

kompetencií  ŠkVP 

8.C ŠkVP 

8.D ŠkVP 

9.A 

s rozšíreným vyučovaním matematiky 

na základe logických kompetencií 

ŠkVP 

9.B 
s rozšíreným vyučovaním jazykových 

kompetencií  ŠkVP 

9.C ŠkVP 
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Údaje o fyzickom počte zamestnancov a  plnení kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov ZŠ ku dňu koncoročnej kvalifikácie    

 
 

Základná škola Prenesená kompetencia 

Počet 

Originálna kompetencia Počet 

 Školský klub  

zamestnanci ZŠ 66 2 /dohoda/ zamestnanci ŠKD  PZ 9 

- kvalifikovaní 65 - - kvalifikovaní 9 

- nekvalifikovaní 1 - - nekvalifikovaní - 

- dopĺňajú si vzdelanie 1 - - dopĺňajú si vzdelanie - 

Z toho NZ 10  Školská kuchyňa a jed. NZ 8 

-samostatná referentka 1    

školník 1    

-upratovačky 8    

Spolu počet zamestnancov 

ZŠ + ŠKD + ŠJ 

84 
 

Z celkového počtu 

zamestnancov školy počet PZ 

68 
 

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

 

 

 

Zoznam učiteľov ZŠ a ich aprobácia 

 

 

P.č. Priezvisko a meno učiteľa Aprobácia 
1.  Árvaiová Diana 1.-4. roč. 
2.  Barnóckyová Anita Bio_Chem 

3.  Bene Csaba Logopédia 

4.  Benicky Tibor SJL-VYV 

5.  Béreš Miklós Zsuzsanna NV-Nej 

6.  Bešina Andrea Hungarológia 

7.  Berhédyová Mária vychovávateľstvo 

8.  Bodnárová Alexandra vychovávateľstvo 

9.  Bódi Szilvia 1.-4. roč. 

10.  Breznay Dávid MJL-BIO 

11.  Csáková Anna vychovávateľstvo 

12.  Csernoková Alžbeta M-F 

13.  Cselényi Barnabáš Inf-TV 

14.  Csótóová Eleonóra vychovávateľstvo 

15.  Czigányová Erika 1.-4.roč 

16.  Czetnerová Hajnalka 1.-4.roč 

17.  Fűzérová Henrietta HUV-Špec. ped. 

18.  Farkašová Katarína 1-4- roč 

19.  Fazekas Ágnes Farárka 

20.  Duszová Ildikó MJL-NV-SJL 

21.  Gálová Žaneta vychovávateľstvo 

22.  Gábriová Monika vychovávateľstvo 

23.  Gulyášová Veronika Bio-Chem 

24.  Horváthová Zuzana 1.-4.roč 
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25.  Hubayová Adela 1.-4.roč 

26.  Hubayová Katarína MJL-Hv 

27.  Imrecze Csaba F-INF 

28.  Imreczeová Zuzana MJL-SJL 

29.  Iván Ladislav 1.-4.roč- TEV 

30.  Iván  Gyöngyi SP 

31.  Ivánová Margita MJL-SJL 

32.  Juhász Judit MJL-ANJ 

33.  Kelemenová Eva vychovávateľstvo 

34.  Kiss Tomáš 1.-4.roč 

35.  Kissová Šarlota 1.-4.roč 

36.  Klobusiczky Gabriella 1-4. roč. 

37.  Kókaiová Ildikó vychovávateľstvo 

38.  Kosztúrová Agnesa MJL-SJL 

39.  Kovács Beáta MJL 

40.  Kovácsová Andrea Tlmočníctvo -SJL 

41.  Kováčová Judita SP-SJL 

42.  Kučerová Teodóra D-Ov-RJ 

43.  Laboda Ákos 1.-4. roč. 

44.  Ligártová Nikoleta Hungarológia 

45.  Lóczy Tibor Farár 

46.  Magová Ildikó Predškolská a elementárna 

výchova 

47.  Martonová Andrea vychovávateľstvo 

48.  Majorosová Helena 1.-4- roč, 

49.  Mészáros Piroska 1.-4.roč 

50.  Mészáros Tamás SJL-INF 

51.  Miko Attila MJL-DEJ 

52.  Miko Katalin 1.-4. roč. 

53.  Molnárová Zuzana 1.-4.roč 

54.  Molnárová Monika 1.-4. roč. 

55.  Nagyová Katarína MJL-RJ 

56.  Pierzchala Jozef  Bio-Chem 

57.  Pierzchalová Mária 1.-4. roč 

58.  Ragályiová Emese ANJ-DEJ 

59.  Szabóová Nikola MJL-NJ-Estetika 

60.  Szabóová Zita Mat-INF 

61.  Székelyová Zuzana MJL-AJ 

62.  Székesi Ladislav 1.-4.roč. - INF 

63.  Székesiová Zuzana Mat.-BIO 

64.  Šimonová Orsolya vychovávateľstvo 

65.  Tímár Csilla 1.-4.roč 

66.  Varga Csaba Mat-Geo-INF 

67.  Varga Tóth Klára MJL-INF-ETV 

68.  Vavreková Hubay Gabriella MJL-ANJ 
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Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 2019/2020 

 
 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný 

predmet 

Maďarský jazyk a literatúra - 

Slovenský jazyk a literatúra 1 

Anglický jazyk 1 

Matematika - 

Prvouka - 

Vlastiveda - 

Geografia 8 

Dejepis - 

Prírodoveda - 

Biológia - 

Fyzika - 

Chémia - 

Informatika - 

Výtvarná výchova 4 

Telesná výchova - 

Občianska výchova 4 

Hudobná výchova - 

Informatická výchova - 

Zdravie a pohyb - 

Etická výchova 11 

Náboženská výchova - 

Technika 9 

Regionálna výchova - 
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 Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy 2019/2020 

 
Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.atestácia 1 0 

2.atestácia 3 0 

funkčné vzdelávanie - 1 

Rozšírujúce štúdium 1 2 

špecializačné vzdelávanie - - 

aktualizačné vzdelávanie - - 

Inovačné štúdium    

 

Rozširujúce štúdium  

Slovenský jazyk a literatúra :  Miko Katalin,  Anderková H. A 

Kontinuálne vzdelávanie:  

Funkčné vzdelávanie : Czigányová Erika 
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Údaje o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti   
 

 

Údaje o aktivitách ,organizované školou 

ktoré sa neuskutočnili  
Údaje o aktivitách,  ktoré sa uskutočnili 

Dni Kazinczyho  Vianočné oslavy školy v škole a  v mestskom 

parku 

Vianočný galaprogram v MKS 

Deň matiek, Deň detí Dni mesta-Športový deň,Kultúrny program, 

Večer Tornaľských škôl 

Návšteva múzea v Rim. Sobote  

  CVČ – DROG-STOP, Dopravná výchova 

Spoločné aktivity s CVČ Tornaľa a MŠ 

v Tornali 

Olympiády v ANJ., MAT.BIO, CHEM 

  Plavecký výcvik pre 3. a 5. ročník Ózd, 

Rimavská Sobota 

Koncert – ZŠ a Gymnázium Máraiho - Košice 

Škola v prírode 4. roč. - Krokava Deň ľudových tradícií 

Dobré slovo, Poznaj slovenskú reč Súťaž ľudových piesní - Gemer 

Návšteva Múzea v Rimavskej Sobote  Dobré slovo, Poznaj slovenskú reč –školské 

kolo 

 Deň  v knižnici 

Dobré slovo, Poznaj slovenskú reč – okresné, 

krajské, celoštátne 

Vianoce v knižnici 

 Mikuláš 

Katedra – súťaž z maď. literatury  

Katedra – z matematiky celoslov. súťaž  

Katedra – z dejepisu celoslov. súťaž  

Divadelné predstavenie v slovenskom jazyku  

Čitateľská súťaž 1.-4. Roč.  „Lehetsz király“  

 Recitačná súťaž M. Tompu – školské kolo 

Exkurzia   Košice - organizovaná v rámci 

náboženskej výchovy 

 

Medzinárodná súťaž Apáczai Csere János - 

Rumunsko 

Venček – 8. ročník 

Kultúrne programy  

(6.október,Vianoce,15.marec,11.apríl, Dni 

Kazinczyho - galaprogram, január 21, Deň 

matiek, Dni mesta 

Pedagogický projekt „ A fa és az ember“ – 

príprava projektu Rimavská Sobota 

„Otvorená hodina“ pre 1. a 5. ročník  

Pedagogický projekt „ A fa és az ember“ Korčulovanie I.II.stupeň Rimavská Sobota 

Zápisový program pre prvákov Projekt „Határtalanul“ 

Pekná maďarská reč Súťaž v prednese ľudových rozprávok - Tornaľa

  

  

Protidrogová prevencia  

  

Týždeň ľudových tradícií – Držkovce, Bátka  

 Letný prázdninový tábor 

Ipolyi Arnold – súťaž v prednese ľudových 

rozprávok 

„Viem čo zjem“ projekt v predmete biológia 
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M. Marchal – strelecká súťaž Európsky deň jazykov 

Marec mesiac knihy Európsky deň športu 

Mikulášska Kupa – športová súťaž Deň maďarskej kultúry 

Karneval – Fašiangový ples IBOBOR – online súťaž 

Baby - program Algoritmánia - Fiľakovo 

„Hallottad-e hírét“ súťaž v prednese ľudových 

piesní 

Olympisjský deň,, Cezpoľný beh 

„Bíborpiros Szép rózsa“ – súťaž v prednese 

ľudových  piesní 

„Kincskeresok“ študentská konferencia – 

Dunajská Streda 

„Duna Menti Tavasz“ Projekt – „vyčisťme Zem“ 

Výtvarné súťaže - Fašiangy v Gemeri, 

„Pretrohrad očami detí“ „Viem čo zjem-chutné 

maľovanie“ 

 

In memorial L. Ivána -  futbalový turnaj 

 Futbal, basketbal 

 Zber papiera 
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Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach a súťažiach    

 
 

 

Názov súťaže, olympiády 

Umiestnenie 

v medzinárodných 

súťažiach 
  

  

Školské        Okresné  

Kolo              kolo  

                      /obvodné/          

Krajské 

školo 

online  

  

Olympiáda AJ            

Olympiáda-Matematika          

Olympiáda - chemická          

Poznaj slovenskú reč 1.-4.          

Poznaj slovenskú reč 5.-9.         

Dobré slovo 5.-9.         

Pytgaroriáda – Matematika 

5-9. roč.  

1-4 roč. 

    

 

    

Olympiáda –Biológia    -     

Recitačná súťaž M.T. 

1-4 roč. 

        

Recitačná súťaž M.T. 

5.-9.  roč. 

        

Kincskeresők 

(konferencia)– Dunajská 

Streda 

        

Týždeň ľudových tradícií 

prednes ľud. rozprávok 1-4 

roč. 

        

Týždeň ľudových tradícií 

Výtvarná súťaž 

        

IBOBOR          

Algoritmánia          

Zelené budovy /biológia/         

Týždeň ľudových tradícií 

Ľudová pieseň  - Gemer 

1.-4. roč.   

        

Cezpoľný beh - Revúca          

Futsal   Revúca         

Basketbal           

 

 

Projekty: 
 
 „Fa és az ember “ – pedagogický projekt / príprava/ 

 Project Competition 

 Európsky deň jazykov 

 Zdaravie v školách – Zdravý životný štýl 

 „Viem čo zjem“ 
 Zelené budovy  
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 „Skôr ako bude neskoro“ – DROGSTOP – spolupráca CVČ 

 Dopravná výchova –spolupráca s CVČ 

 Cezhraničná spolupráca „Határtalanul“   

 

 

Súťaže: 
 

Predmetové olympiády a celoštátne súťaže: / školské kolo, okresné /obvodné/, krajské kolo/ 

 

1. Biologická olympiáda 

2. Matematická olympiáda 

3. Olympiáda z anglického jazyka 

4. Pytagoriáda 

5. Recitačná súťaž M. Tompu 

6. Dobré slovo 

7. Poznaj slovenskú reč 

8. Tompa Mihály szavalóverseny  

9. Ľudové piesne – Gemer 

10. Európsky deň jazykov 

11. Kincskeresők – študentská konferencia 

 

 

 

Športové súťaže: 

 

1. Cezpoľný beh 

2. Futsal  

3. In memorial Iván Ladislav-futbal 

4. Strelecká súťaž 

5. Hádzaná 

6. Basketbalový turnaj 

 

      Výtvarné súťaže: 

 

1. Výtvarná súťaž  „Pretrohrad očami detí“ 

2. Výtvarné umenie – „Viem čo zjem“ – chutné malovanie 

3. Výtvarná súťaž – „Rodina bez cigariet“ 
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Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy 

 

Materiálno-technické vybavenie  
 

Počas letných prázdnin v areáli ZŠ boli vykonané opravné a rekonštrukčné práce v  budove  „A“ ako 

aj  na budove „B“.  Na hlavnej budove bola opravená plochá strecha nad triedami a nad šatňami pri 

telocvični.. Táto  oprava bola potrebná z dôvodu, zatekania dažďovej vody. Celkové náklady boli 9138 

eur. Došlo  aj k oprave vnútorného kanalizačného systému v hlavnej budove, ktorá vyžadovala výkopové 

zemné práce a výmenu kanalizačného potrubia.  

Na prízemí v hlavnej budove kvôli havarijnému stavu došlo k výmene  a oprave vodovodného 

a kanalizačného potrubia. Celková investícia bola 8430 eur. 

V rámci pravidelnej údržby došlo k vymaľovaniu tried  chodieb, v toaletách. Počas bežných opráv 

bola vykonaná aj oprava dlažby  v šatni na prízemí a na chodbe pred zborovňou. Celkové náklady 2732 

eur.  

Okrem uvedeného prebehli menšie bežné opravy, ktoré v prevažnej väčšine boli vykonané 

školníkom nášho zariadenia, a to bežné opravy nábytku, lavíc, stoličiek, dverí, drobné murárske práce 

v triedach, obkladov pri umývadlách v triedach a výmena vypínačov, zásuviek a inej elektrickej 

infraštruktúry. Boli opravené tabule v triedach, úprava externých priestorov školy, bežné záhradkárskej 

činnosti /kosenie, úprava stromov a kríkov, mulčovanie, odstránenie bioodpadu a iné práce. / Došlo 

k výmene a oprave  interierových dverí v hlavnej budove  na triedach na druhom poschodí, na prvom 

poschodí  a na prízemí / na 10 tired/  nasledovne: 1926 eur, 2355 eur, 575 eur.  

 Pre zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu boli zakúpené interaktívne tabule, keramické 

tabule a projektor v celkovej hodnote 4510 eur.  

Najväčšou investíciou bola z podpory nadácie SPP realizácia Športovo-zábavného ihriska  v areáli 

základnej školy pre žiakov školy a pre verejnosť. Celkovo bolo preinvestovaných: 40 000 eur z nadácie SPP 

a 3500 eur z rozpočtu školy. Pri týchto prácach bol najväčší problém  odvádzanie odtokovej vody 

z prírodného prameňa. Tento priestor bude využitý pre žiakov I. Stupňa a pre žiakov II. stupňa cez prestávky 

a počas voľnočasových aktivít. Niektoré stavebné práce  boli vykonané pomocou odborného dohľadu  

pracovníkov odboru výstavby a  životného prostredia mestského úradu v Tornali..Celkové náklady činia 43 

500,-eur.  

 Dá sa konštatovať, že všetky opravy a úpravy boli vykonanie za účelom úspory energie, ochrany 

bezpečnosti a zdravia žiakov a zamestnancov školy  a odstránenia hrozby havarijného stavu. Všetky práce 

boli vykonané včas a v potrebnej kvalite.  

Vzhľadom na finančnú náročnosť realizácie týchto zámerov budeme v maximálnej miere zavádzať úsporné 

opatrenia prevádzky školy za súčinnosti  so zriaďovateľom. Ako pozitívne je potrebné konštatovať 

metodickú a technickú pomoc odboru výstavby a školstva MsÚ pri realizácii týchto zámerov 

a rekonštrukčných prác. 

Počas pandémie COVID 19 z bežných výdavkov základnej školy na  ochranu a dezinfekciu bolo 

preinvestovaných 6220 eur. 

 
- materiálna a sociálna oblasť zamestnancov      
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     Pre zamestnancov je zabezpečené stravovanie v školskej jedálni. Stravovanie žiakov je taktiež 

zabezpečené v školskej jedálni. Źiaci od školského r. 2019/2020  majú nárok na bezplatné stravovanie podľa 

platnej legislatívy.  

     Tvorba a použitie sociálneho fondu bude  zabezpečená a realizovaná v zmysle Prílohy ku Kolektívnej 

zmluve uzatvorenej medzi ZŠ F. Kazinczyho s VJM v Tornali  a ZO OZ pri ZŠ F.K..  Zamestnanci nášho 

zariadenia sa obvykle zotavujú na viacdňovom rekondičnom pobyte. Ďalšie príspevky zo sociálneho fondu 

pre zamestnancov je darčeková vianočná poukážka , príspevok na rozširujúce štúdium, cestovné náklady  

raz ročne. V tejto podobe by sme chceli  naďalej prispievať našim zamestnancom aj v školskom r.2020 / 

2021.  
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Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy  

  

 
  

 

Dotácia zo štátneho rozpočtu na žiaka:  2 070 € 

 

Dotácia na rok 2018:                       1 682 779 € 

Z toho na mzdy:          1 474 496 € 

z toho na bežné výdavky:      208 283 € 

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa 

financovaných aktivít :   17 759,80 € 

a na ohodnotenie vedúcich krúžkov:   11 008,30 € 

na bežné výdavky školy:   6 751,50 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 

 

28 

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

a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení  
 

 

SWOT analýza rozhodujúcich oblastí v súvislosti so zámerom rozvoja 

 

 
 

SILNÉ STRÁNKY 

 starostlivosť o nadaných žiakov 

 starostlivosť o integráciu detí 

/špecifické podmienky vzdelávania, 

individuálny prístup k žiakom so 

ŠVVP 

 individuálny prístup k rómskym 

žiakom, ktoré si vyžadujú osobitnú 

starostlivosť 

 športové aktivity 

 krúžky podporujúce ľudové zvyky a 

tradície 

 kvalifikovanosť pedagogických 

zamestnancov 

  počítačová gramotnosť všetkých 

pedagogických zamestnancov 

 ďalšie vzdelávanie učiteľov 

 prokejtové aktivity školy a realizácia 

projektov 

 spolupráca s okolitými školskými 

zariadeniami 

 prezentácia školy na verejnosti  

 akceptácia vzdelávacích a výchovných 

zámerov školy zákonnými zástupcami 

detí 

  práca klubov a záujmových krúžkov  

 nadštandardné služby prostredníctvom 

psychológa, špeciálneho pedfagóga, 

logopéda, výchovného poradcu, 

asisitentov učiteľa 

 aktivity na získanie mimorozpočtových 

finančných prostriedkov (projekty) 

          

SLABÉ STRÁNKY 

  oddychová zóna v areáli 

 sprostredkovanie  nových učebníc 

 výchovná komisia zameraná na 

spoluprácu so zákonnými zástupcami 

žiakov a eliminovanie výchovných 

problémov s deťmi 

 spolupráca s rodinami zo 

sociálne znevýhodneného prostredia 

 neospravedlnené vyučovacie hodiny 

žiakov zo sociálne znevýhodneného 

prostredia 

 ničenie školského majetku žiakmi 

 získavanie sponzorov 

 migrácia žiakov 

PRÍLEŽITOSTI 

 veková štruktúra pedagogického zboru  

 získať racionalizažné opatrenie , 

finančné prostriedky na zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu 

a prevádzky školy 

 odborná štruktúra vyučovania 

skvalitniť na 100% 

 výmena pedagogických skúseností, 

formou výmenných stáží zahraničnými 

pedagógmi 

 uspokojenie požiadavky 

objednávateľov školských služieb t.j. 

RIZIKÁ 

  demografický vývoj 

  zvyšovanie výdavkov na prevádzku 

 nedostatok finančných prostriedkov na 

investície 

  finančných prostriedkov v oblasti 

originálnej kompetencie 

  Zabezpečenie  učebníc pre žiakov 

 inteligenčný potenciál budúcich žiakov 

  ekonomická  situácia u detí, ktoré 

pochádzajú zo sociálne 

znevýhodneného prostredia  

 migrácia rodičov žiakov väčšinou do 
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rodičov a ich detí 

 možnosť  zúčastňovať sa na 

odborných, metodických 

pedagogických seminárov 

pedagogických zamestnancov 

 ponuka voliteľných  a nepovinných 

predmetov 

  ďalšie vzdelávanie učiteľov 

 využívanie možnosti štrukturálnych 

a iných fondov 

 podporovať a rozširovať funkčný 

systém odborného psychologického 

poradenstva 

 vo výchovno-vzdelávacom procese 

využívať sieť podporných 

a neziskových mimovládnych 

organizácií, nadácií 

 venovať zvláštnu pozornosť, výučbe 

cudzích jazykov a informačným 

technológiám 

 organizovať spoločné workshopy SŠ-

ZŠ 

 osvetová činnosť 

 

zahraničia / možnosť prac. príležitostí/ 

 znečistenie okolia školy - vandalizmus 
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Záujmové krúžky v školskom roku 2019/2020 

 

 

Záujmový krúžok Vedúci krúžku Počet žiakov 

Bábkový krúžok Pierzchala Mária 21 

Bábkový krúžok I. Molnárová Monika 14 

Čarovná ceruzka Árvaiová Diana 16 

Čarovná kuchyňa  Czigányová Erika 15 

Čitateľský kútik Farkasová Katarína 16 

Detský kútik Tímár Csilla 24 

Dramatický krúžok Varga Tóth Klára 23 

Informatika Cselényi Barnabáš 27 

Internetová kaviareň  Varga Csaba 30 

Krúžok kreatívnych detí Okošová Zuzana 24 

Krúžok ľudových tradícií Csótóová Eleonóra 17 

Literárny krúžok Mészáros Piroska 19 

Ľudový tanec I. Miko Katalin 22 

Ľudový tanec II. Pierzchalová Mária 22 

Ľudový tanec III. Székelyová Zuzana 22 

Malí výskumníci, objavitelia Czetnerová Hajnalka 23 

Mediálny krúžok Vavreková Hubay Gabriella 27 

Rómske  tradície Bódi Szilvia 10 

Rómske tradície I Majorosová Helena 15 

Rozprávkový svet Horváthová Zuzana 23 

Stolný tenis Pierzchala Jozef 26 

Slovenský čitateľský krúžok Duszová Ildikó 13 

Športový krúžok I. Iván László 40 

Športový krúžok  II. Klobusiczky Gabriella 38 

Z každého rožka troška.... Kissová Šarlota 21 

Z melódie na melódiu Molnárová Zuzana 20 

Spolu  568 
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Spolupráca školy s rodičmi 

 

 

Spolupráca na úrovni základnej školy a rodičov je dobrá z viacerých dôvodov. Medzi ne patrí práve 

každodenný kontakt rodiča so školou, každodenná možnosť konzultovať výchovu a vzdelávanie medzi 

rodičmi a učiteľmi navzájom, možnosť zúčastňovať sa na aktivitách v základnej škole. Na stretnutiach sú 

rodičia informovaní o programe a pláne činnosti ZŠ  na príslušný školský  rok. 

Úroveň spolupráce s rodičmi hodnotíme kladne , za výbornú ju považujeme tam, kde rodičia iniciatívne a 

ochotne pomáhajú : -- materiálna a organizačná pomoc pri spoločných podujatiach / školské výlety 

a exkurzie, Týždeň zdravej výživy, MDD, celoškolský karneval, HALLOWEEN, stretnutia na kulturných  

podujatiach, športové a spoločenské akcie, exkurzie, zbery druhotných surovín  -   nezanedbateľná je 

aktivita rodičov pri  organizovaní školských a mimoškolských akcií, maľovaní tried a drobných opravách 

zariadenia tried .  

Tradíciou je príprava kultúrnych programov pre rodičov k Vianociam a ku  Dňu matiek , ktoré sa stretávajú 

s uznaním a kladným hodnotením.  

V kontaktoch s vedením školy zastupuje rodičov  viac členný  plenárny výbor RZ , ktorý zasadá 

spravidla 4 až 5 krát do roka, podľa potreby. 

 Vedenie RZ:  

•     Agneša Kalasová    -  predsedkyňa RZ 

•     Hacsiová Judita   –   podpredsedkyňa RZ  

•     Szabová Nikola  –  pokladníčka RZ    

Priamymi koordinátormi spolupráce s rodičmi sú triedni učitelia .  

Pripomienky a návrhy rodičov podľa závažnosti riešia triedni učitelia a vedenie školy k plnej spokojnosti 

zainteresovaných strán. Vážnejšie písomné sťažnosti sa počas školského roka nevyskytli. Spravidla sa 

konajú   triedne schôdze RZ 3-4 krát ročne.  

V záujme ďalšieho skvalitnenia spolupráce uskutočníme v novom školskom roku pre rodičov tradičné 

podujatia a pristúpime k realizácii okrem otvorených hodín aj spoločnej školskej zábavy , jesenná a jarná 

brigáda v školskom priestore a prezentácie projektov a aktivít , do ktorých je škola zapojená.  

Angažovanosť rodičov má nesporne pozitívne efekty. Predovšetkým, kvalitná spolupráca s rodičmi 

žiakov priniesie vzájomnú podporu, rešpekt a čiastočné zjednotenie výchovného pôsobenia na deti. Zlepšuje 

motiváciu žiakov k učeniu a ich disciplínu v procese výchovy a vzdelávania, zvyšuje študijnú výkonnosť 

detí, čo je rovnako dôležité, znižuje a odstraňuje problémy žiakov v správaní.  
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VÍZIA A STRATÉGIA ŠKOLY 

 
 

     V Správe o výchovno-vzdelávacích výsledkoch školy za školský rok 2019/2020, ktorá bola prerokovaná 

na  hodnotiacej pedagogickej porade a je k dispozícii, sme  konštatovali, že uplynulý školský rok možno 

hodnotiť  ako úspešný. Klasifikácia v jednotlivých ročníkoch, prioritné miesta v rôznych súťažiach, potvrdili 

primerane dobrú úroveň zvládnutia učiva.  Výsledky olympiád a iných vedomostných a predmetových 

súťaží, ako aj výsledky športových a talentových súťaží opäť potvrdili dobré meno našej školy - veď 

v Banskobystrickom  kraji pravidelne končíme na popredných miestach. Významný je aj fakt, že pravidelne 

sa zúčastňujeme aj na celoslovenských a medzinárodných súťažiach.  

 V oblasti výchovy nemôžeme byť  vcelku spokojní, starosti nám robí  nie najlepšia dochádzka 

žiakov ,vysoký počet neospravedlnených hodín – záškoláctvo -  občasné  prejavy vandalizmu a iné 

porušenia vnútorného školského poriadku, nevhodné správanie niektorých  žiakov. Triedni učitelia a 

vyučujúci zvládali  väčšinou aj túto oblasť na profesionálnej úrovni.  

      

     Zmena filozofie školstva, vzdelanosti a výchovy podľa koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v 

Slovenskej republike je jednou z ciest, ktorá vedie k minimalizácii  rôznych zhubných vplyvov. V snahe 

naďalej skvalitňovať výchovno-vzdelávacie výsledky školy celý pedagogický kolektív upriamil pozornosť 

na výchovu všetkých 803 žiakov s využitím úzkej spolupráce s rodičmi a profesionálnymi inštitúciami. 

Skvalitnenie vzdelávania dosahujeme a dosiahneme len zvyšovaním náročnosti na seba a uvedomovaním si 

zložitosti obdobia, ktoré žijeme, a to v najširších súvislostiach spoločensko-politických, ekonomických, 

mravných a iných, ktoré napĺňajú a charakterizujú súčasný svet preferujúci informatizáciu, európskosť a 

komerčné hodnoty. 

     Rutinná práca už nemôže stačiť preto musíme pokračovať so skvalitňovaním a inovovaním metód práce a 

vlastnej evaluacie. Fakty a poznatky hrajú veľkú úlohu vo vzdelávacom systéme často preto, že ich znalosti 

sa dajú ľahko preveriť. Skutočná vzdelanosť je mať najnovšie aktuálne poznatky a najviac schopnosť 

aplikovať ich pri  uskutočňovaní  cieľov,  ktoré  sme si  stanovili. V  našich podmienkach to znamená 

rozvíjať osobnostné predpoklady každého žiaka v najplnšej miere, naučiť ich učiť sa pre reálny život. 

      Hlavným ťažiskom hľadania a poznávania nových postupov budú predmetové komisie na II. stupni a 

metodické združenie na I.stupni prostredníctvom neustálej výmeny skúseností navzájom i výmenou 

skúsenosti s PK a MZ iných škôl u nás i v zahraničí, zapájaním sa do medzinárodných projektov, 

sledovaním odborno-metodickej literatúry a oboznamovaním sa s novými pedagogicko-psychologickými 

poznatkami v tejto oblasti, v oblasti doby keď sme začali novú školskú reformu, a pracujeme od nového 

školského roku podľa nového programu- ŠkVP. 
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     Veľký dôraz budeme klásť na prácu triednych učiteľov, ktorí svoju profesionalitu musia preukázať 

pri zvládaní všetkých problémov v triednych kolektívoch, musia byť triednymi učiteľmi pre všetkých 

svojich žiakov,  poznať ich osobnosti a byť pre nich motivačným motorom. 

     Budeme hľadať spôsob, ako zrealizovať všetky dobré a reálne nápady, ktoré vzídu zo spoločných 

rokovaní s pedagogickou, rodičovskou radou a radou školy v prospech skvalitnenia výchovno-

vzdelávacieho procesu. 

     V plánoch  predmetových  komisií,  tematických  plánoch  učiteľov,  v  plánoch  triednych učiteľov, 

výchovného poradcu a koordinátora prevencie drogových závislosti  budú zapracované pre našu školu 

aktuálne úlohy z Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2020/2021 a z nášho školského 

vzdel.programu .  Hlavné oblasti, ktorým budeme venovať zvýšenú pozornosť,  sú: 

 

 

 Udržiavať image našej školy:     

 

               - zviditeľňovaním úspechov našich žiakov v postupových súťažiach, v iných pozitívnych  

mimoškolských aktivitách, 

                - udržiavaním kvalitnej prípravy všetkých žiakov pre štúdium  na stredných   školách,   

                - zapájaním sa do rôznych projektov a hľadaním námetov pre uspokojovanie záujmov čo 

najväčšieho počtu našich žiakov, 

                 - udržiavaním kontaktov so zahraničím, rozvíjaním a hľadaním nových družobných 

vzťahov,  

                 - udržiavaním úrovne špeciálnych tried s rozšíreným vyučovaním matematiky na základe 

logických kompetencií a s rozšíreným vyučovaním jazykových kompetencií 

 

                 - vysokou odbornosťou a profesionálnosťou našich pedagógov vo výchovno-vzdelávacom  

procese , 

 

 Venovať pozornosť tolerantnosti názorového, kultúrneho, sociálneho vedomia a tým aj  

uvedomelej  disciplíne u žiakov a pedagógov školy. 

 

 Predchádzať všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným 

prejavom intolerancie. 
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 Upevňovať  fyzické a duševné zdravie žiakov, vytvárať primeraný hodnotový systém, etické 

normy, sociálne cítenie a dôsledne potierať šírenie legálnych a nelegálnych drog v školskom  

prostredí. 

 

 Sledovať problematiku environmentalistiky, výchovy k manželstvu a rodičovstvu a OŽAZ,  v 

tematických plánoch a ďalších plánoch, ktoré sú súčasťou  plánu práce školy. 

 

 Viesť žiakov k flexibilnosti, jazykovej zdatnosti a počítačovej gramotnosti pre ich  

             lepšie možnosti uplatnenia na všetkých stredných školách a v praxi. 

 

  Rozvíjať dostupnými cestami hrdosť na vlastnú školu, na svoje mesto a región a národnostnú 

a kultúrnu identitu. 

 

 Neustále zlepšovať materiálno-technické vybavenie školy, modernizovať a estetizovať interiér, v 

ktorom žiaci i pracovníci školy trávia značnú časť pracovného dňa. 

 

 

 

Priority ZŠ 

 

 Zvýšenie úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu 

 

Opatrenia: 

 

 Kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov zosúladiť ŠVP  a prioritamy výchovno-

vzdelávacieho procesu ZŠ F.Kazinczyho s VJM , zabezpečiť skvalitnenie štruktúry ďalšieho 

vzdelávania pedagogických zamestnancov prostredníctvom vzdelávacích inštitúcií / MPC,Univerzita 

Mateja Bela v  B.B., Univerzita Selye János v Komárne, Zväz maďarských pedagógov/  

 V spolupráci s CPPPaP  a CŠPP pracovať podľa individuálneho vzdelávacieho programu s 

jednotlivými žiakmi. Spolupráca učiteľov, asistenta učiteľa, logopéda a špeciálneho pedagóga. 

Naďalej zvyšovať čitateľskú a počítačovú gramotnosť žiakov. 

 Enviromentálnu výchovu, dopravnú výchovu, štatistickú a finančnú gramotnosť  ako prierezovú 

tému implementovať do obsahu učebných predmetov.  

 Podporovať voľno časové aktivity detí v záujmových útvaroch organizované školou.  

 Zvýšenú pozornosť venovať proti šíreniu  legálnych a nelegálnych drog v školskom prostredí. /tabak 

a alkohol/ 
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 Otvoreným dialógom pedagogických zamestnancov, hodnotením práce v metodických 

           orgánoch, vzájomnou pomocou, dôverou, výmenou skúseností a poznatkov prispieť 

           k zlepšeniu výchovno-vzdelávacích výsledkov. 

 V rámci školských a mimoškolských aktivít  naďalej podporovať rozvoj záujmovej, vzdelávacej a 

relaxačnej činnosti zameranej na telovýchovu, šport, manuálne zručnosti a technickú výchovu   

 Na vyučovacích hodinách, mimoškolskej činnosti, formou besied a seminárov  venovať pozornosť 

problematike diskriminácie, rasizmu a ostatným prejavom intolerancie. 

 V spolupráci s Radou rodičov, Radou školy, inštitúciami, prezentáciou školy na verejnosti, 

organizovaním Dni otvorených dverí prezentovať prácu našich  žiakov. 

 Zvýšenú pozornosť venovať žiakom, ktorí prichádzajú zo sociálne znevýhodnených 

            a málo podnetných rodín.  

 Naďalej využívať vo výchovno-vzdelávacom procese prvky motivácie, kladného hodnotenia, 

zapájania do záujmových činností. Problémy riešiť s rodičmi, odborníkmi ako i inštitúciami v 

súvislosti s prevenciou šírenia nepriaznivých spoločenských javov a záškoláctva. 

Materiálno – technické a priestorové podmienky: 

V súvislosti s ukončením rekonštrukcie  vonkajšieho školského areálu, vrátane vnútorného dvora 

a Športovo-zábavného ihriska  pokračujeme v realizácií vytvorenia oddychovej zóny v areáli školy.   Interiér 

školských budov pôsobí esteticky, príjemne a je účelne riešený. Okrem kmeňových tried je škola vybavená 

odbornými učebňami: učebňa výtvarnej výchovy, jazyková učebňa, učebňa  chémie, fyziky,  počítačové 

učebne, spoločenská miestnosť – konferenčná sála, herňa ŠKD, telocvičňa, malá telocvičňa – posilňovňa.  

V objekte sa nachádza veľkokapacitná školská kuchyňa a jedáleň.  

Zámery na ďalšie obdobie: 

• každoročne obnovovať didaktické prostriedky a zabezpečiť učebné pomôcky, pracovné zošity  pre 

jednotlivé predmety, 

•vytvorenia ďalšej tabeletovej učebne 

• vybaviť učiteľské kabinety  s novými  PC , 

• zmodernizovať vydávanie obedov zavedením počítačového softvéru (prostredníctvom výzvy MŠ SR – 

Revitalizácia a elektronizácia zariadení školského stravovania ), 

•dovybaviť klasické triedy interaktívnou tabuľou a potrebnou IKT , 

• vytvárať podmienky pre bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov a zamestnancov 

Priorita: 

 Úprava školského dvora  - oddychová zóna 

 Vybudovanie školských dielní 

 Dovybavenie malej školskej kuchynky 
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Opatrenia: 

 

Vybudovaním dielní  by žiaci ZŠ získali vedomostí a základné odborné  zručností pri ručnom spracovaní 

materiálov. Získané vedomosti a zručnosti majú  pomôcť žiakom ZŠ pri výbere budúceho povolania. 

Ekonomický rozvoj 

Priorita: 

 Tvorba projektov vzdelávacích a rozvojových programov. 

Opatrenia: 

 

 Aktívne sa podieľať na tvorbe projektov, rozvojových programov súvisiacich s výchovno-vzdelávacím 

procesom a záujmovými činnosťami mimo vyučovania na rozvoj manuálnych zručností a športových aktivít 

žiakov školy a technickú výchovu. 

Technika hrou od základných škôl 

 
 

Cieľom projektu ,,Technika hrou od základných škôl“ je vytvorenie metodického rámca ako aj 

jedinečného súboru technických pomôcok zameraných na techniku, resp. prírodné javy. Uvedené je 

určené pre učiteľov a učiteľky na základných školách (prvom stupni) a ich žiakov. 
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Čerpanie rozpočtu za rok 2019 

 Základná škola ŠKD ŠJ 

Spolu 1 825 019,82 141 527,26 232320,51 

Mzdové prostriedky 1 537 616,72 126 773,63 101 159,22 

Mzdy 826727,45 86826,02 60972,86 

Odvody 403224,32 31891,84 26463,45 

Osobné príplatky 69172,36 21,43 3882,06 

Ostatné príplatky 93230,29 424,34 1540,85 

Odmeny 145262,30 7610 8300 

Bežné výdavky 252 887,42 14 753,63 24 858,04 

Cestovné 590,92 0 23,65 

Energia 64226,07 5253,07 6771,82 

Vodné a stočné 9635,59 2200 2774,65 

Telekomun.služby 2092 0 175,37 

Poštovné 513,08 0 0 

Interierové vyb. 2529 0  

Prepravné 3473,70 0  

Prevádzkové stroje 0 0 34,99 

Všeobecný materiál 5921,14 658,48 1514,23 

Knihy, časopisy, UP 7812,51 0  

Výpočtová technika 1345 0 112,66 

Cestovné náhr. 6425,14 0  

Údržba špec.str. 295,04 0  

Rekreačný prísp. 827,80 275 431,75 

Pokuty a penále 65,50 0  

Údržba budov 73212,01 1000 3064,73 

Nájomné  1142,20 0 190 

Školenie 193 0 79 

Všeobecné služby 25267,53 920,50 3018,73 

Špeciálne služby 864 0 0 

Poplatky 397,15 0 42,09 

Stravovanie zamestn. 9997,23 1401,84 108,57 

Poistné 1822,30 0 0 

Prídel do sociál. fondu 14253,77 1174,68 950,08 

Odmeny na dohodu 12222 0 0 

Nemocenské 3624,09 133,06 259,44 

Odchodné 2564 1737 1287 

Prac. odev a obuv 330 0 415 

Údržba výpočt.techn. 1245,65 0 39,24 

Údržba prev. strojov 0 0 3565,04 

Bežné transfery 34 515,68 0 106 303,25 

Dopravné žiakom 26431,48 0  

Školské potreby - HN 8084,20 0 - 
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Potraviny 0 0 106303,25 

 

 

Kapitálový výdavok: 

 

Prevádzkové stroje pre ŠJ: 19 587,12 € 

 

 

Príjmy za rok 2019 

 ZŠ ŠJ ŠKD 

Nájomné za budovu 4924,14 0 0 

Príjmy z vratiek 0 0 0 

Poplatka za ŠKD 0 0 12588 

Cudzí stravníci 0 12191,80 0 

Dobropis 96,45 0 0 

SPOLU 5020,59 12191,80 12588 

 

 

 

 

NÁVRH NA ROZPOČET NA ROK 2020 V € 

 Základná  
Škola 

ŠKD  ŠJ 

Rozpočet v € 2 102 400 147 200 255 550 

Mzdové prostriedky 1 681 000 138600 118 500 

Mzdy 918000 93000 69000 

Odvody 458000 36600 30500 

Príplatky 206000 0 4000 

Odmeny 99000 9000 15000 

Bežné výdavky 284 900 8 600 28 250 

Cestovné 700 100 150 

Elektr. energia, plyn 78800 2000 5600 

Poštovné 4500 0 300 

Telekomunik.služby 4000 500 700 

Vodné a stočné 7700 0 600 

Interiérové vybavenie 4000 0 0 

Prevádzkové stroje 3000 0 1200 

Výpočtová technika 4000 0 0 

Všeobecný materiál 10000 1500 2000 

Knihy, časopisy, UP 9000 0 0 

Pracovné odevy 3000 0 500 

Nehmotný majetok 3000 0 0 

Údržba výpočtov. tech. 16300 0 3500 

Údržba prevádzk.stroj. 13300 0 3500 

Údržba budov 50400 1000 0 
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Prepravné 3700 0 0 

Nájomné 1000 0 700 

Školenie 1000 0 0 

Všeobecné služby 17500 0 4900 

Špeciálne služby 2000 0 0 

Poplatky 2500 0 0 

Rekreačný príspevok 3000 0 0 

Stravovanie zamestn. 10000 1000 100 

Poistenie 3500 0 0 

Prídel do sociál. fondu 10000 0 1000 

Odmeny na zákl.dohôd 14000 0 0 

Nemocenské 5000 2500 3500 

Bežné transfery 136 500 0 108 800 

Dopravné 36000 0 0 

Stravné žiakom 90000 0 0 

Školské potreby - HN 10500 0 0 

Potraviny 0 0 108 800 

 
 

Záver: 
Výchova a vzdelávanie  žiakov si vyžaduje veľké úsilie, individuálny prístup ku každému 

žiakovi, vyžaduje kvalifikovaných a citlivých pedagógov a optimálne podmienky na 

realizáciu vzdelávacieho procesu. Preto moje poďakovanie patrí všetkým pedagogickým 

zamestnancom, za ich ochotu a úsilie pri realizácii náročných úloh vo výchovno- 

vzdelávacom procese . 

 

Správa bola prerokovaná a schválená na zasadnutí pedagogickej rady dňa:  

 

21.09.2020 

a na zasadnutí Rady školy dňa:  

22.09.2020 

 
 

 riaditeľka školy:  Mgr. Nagyová  Katarína 
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Celoročné hodnotenie  Metodického Združenia  

1.-4. ročník  za školský rok 2019/2020 

 
Záverečná správa o vyhodnotení práce MZ na I. stupni počas pandémie COVID-19 

 Metodické združenie 1. – 4. ročníka 

 Vedúca MZ:                 Mgr. Mária Pierzchalová, uč. 1-4 roč. ( 2.A ) 

 Členovia MZ:               Mgr. Katarína Nagyová ( riad. školy) 

                                       Mgr. Adela Hubayová   ( zást. riaditeľa) 

                                       Mgr. Szilvia Bódi, uč. 1-4 roč. ( 0. roč.) 

                                       Mgr. Csilla Tímár, uč. 1-4 roč. (1.A) 

                                       Mgr. Zuzana Horváthová, uč. 1-4 roč. (1.B) 

                                       Mgr. Monika Molnárová, uč. 1-4 roč. (1.C) 

                                       Mgr. Sarolta Kissová, uč. 1-4 roč. (2.B) 

                                       Mgr. Erika Czigányová, uč. 1-4 roč. (2.C) 

                                       Mgr. Zuzana Molnárová, uč. 1- roč 4 roč. (3.A) 

                                       Mgr. Katarína Farkašová, uč. 1-4 roč. (3.B) 

                                       Mgr. Diana Árvaiová, uč. 1-4. (3.C) 

                                       PaedDr. Piroska Mészárosová, uč. 1-4 roč. (3.D) 

                                       Mgr. Eleonóra Csótóová, uč. 1-4 roč. (4.A) 

                                       Mgr.Hajnalka Czetnerová, uč. 1-4 roč. (4.B) 

                                               Eva Kelemenová, vychovávateľka (4.C) 

                                       Mgr. Helena Majorosová, uč. 1-4 roč. (4.D) 

                                       Mgr. Tomáš Kiss, uč. 1-4 roč. 

                                       Mgr.  Dávid  Breznay, asistent uč. 

                                       Mgr. Ákos Laboda, asistent, uč. 

                                               Gyöngyi Ivánová, asistent uč 

 

 

Zhodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov počas pandémie  

 

V priebehu I. polroka šk. roku 2019/2020 sa nám podarilo postupovať podľa stanovených učebných 

osnov a podľa stanoveného učebného plánu. Tým pádom sa podarilo úspešne absolvovať a ukončiť prvý 

polrok. Vzhľadom na aktuálnu situáciu pokyny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v Slovenskej 

republiky v zmysle mimoiadneho prerušenia vyučovania kvôli pandémie COVID-19 sa hodnotenie v 

druhom polroku školského roka sa zmenilo.  

Od 16.3.2020 aj naša škola zatvorila svoje brány a pandémia ochorenia COVID-19 presunula 

vzdelávanie z lavíc do online priestoru. Počas pandémie sme sa snažli držať kontakt s rodičmi a s detmi.  

Výzvu sme príjali a snažili sme sa urobiť všetko preto, aby sme podali našim žiakom vedomosti aj napriek 

chýbajúcim technickým vybavenia k plynulej online výučbe. 
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Od 1. júna 2020 žiaci 1-4. ročníka nastúpili do školy. Dobrovoľná účasť žiakov na vyučovaní v 

základnej škole neomožňuje pokračovať vo vzdelávaní podľa školského vzdelávacieho programu. Žiaci, 

ktorý nebudú chodiť na vyučovanie od 1. júna budú mať prácu na doma a vyučovať naďalej dištančnou 

formou online.  

 

Hodnotenie žiakov na základných škôl v čase mioriadnej situácie spôsobenej prerušením 

vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 na konci šk. roka budú slovne. 

Predmety: hudobná výchova, telesná výchova, výtvarná výchovam etická a náboženská výchova, 

pracovné vyučovanie – na vysvedčení sa uvedie slovo „absolvoval“. 

Neprospievajúci žiaci neboli, každý pracoval podľa možnosti. 

 

 

Analýza úspešnosti žiakov 

            Triedna učiteľka: - Bódi Szilvia 

Ročník: 0. ročník  

Priebeh vyučovania bol uskutočnený formou internetovej a telefonickej komunikácie (tj. messenger, 

fecebook). Tým žiakom, ktorý nemali možnosť zúčastniť sa v tejto forme  vyučovania boli pracovné listy 

roznášané osobne, niekedy s pomocou sociálnej pracovníčky a asistentky učiteľa. Interval roznášania 

pracovných listov bol týždenne.  

 

Triedna učiteľka: Csilla Tímár 

Trieda: 1. A 

Počas  prerušeného  vyučovania - pandémia COVID-19 v 1.A triede  vyučovanie prebiehalo 

nasledovne: Komunikácia medzi rodičmi a učiteľkou (Csilla Tímár)prebiehala  prostredníctvom facebooku 

(uzavretá skupina). Každý rodič -  žiak  z 1. A triedy bol členom tejto  skupiny. Online vyučovanie 

prebiehalo každý deň  od 10 do -12 hodiny, cez aplikáciu ZOOM. Pre žiakov, ktorí  sa z rôznych dôvodov 

nemohli zúčastniť na online hodinách, bolo zabezpečené vyučovanie prostredníctvom videonahrávok, na 

ktorých bolo vysvetlené  a  odprednášané učivo. Domáce úlohy: Rodičia počas vykonávania  domácich úloh, 

ako napr. čítanie, recitovanie, výpočty, angličtina, slovenský jazyk...  nahrávali videá na fb. stránku, ktoré 

som denne kontrolovala a hodnotila. Od  1. júna sa vyučovanie pokračovalo v škole, polovica triedy sa 

vrátila do školy, kde vyučovanie prebiehalo v blokovej forme. Žiaci, ktorí zostali doma, dostávali úlohy 

naďalej cez facebook.  
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            Triedna učiteľka: Zuzana Horváthová 

Trieda: 1. B 

  Počas epidémie úlohy v 1.B triede boli zadané denne, na EduPage, na Facebook a cez e-mail. 

Rodičia riešenia úloh zasielali na e-mailovú adresu, do Facebookovej skupiny  triedy. Každý žiak posielal 

vypracované úlohy pravidelne, každý deň svedomite, okrem jedného žiaka, ktorý úlohy posielal hromadne a 

nepravidelne. Vrátené vypracované úlohy boli kontrolované priebežne počas dňa a hodnotené 

popoludňajších hodinách. Každý žiak mal prístup k internetu. 

 

Triedna učiteľka: Monika Molnárová 

               Trieda: 1. C 

Priebeh vyučovania bol uskutočnený formou internetovej a telefonickej komunikácie- messenger, 

skupina na facebooku, vzdelávanie na stránky edupage. Tým žiakom, ktorý nemali možnosť zúčastniť sa 

v tejto forme  vyučovania boli pracovné listy roznášané osobne aj s pomocou sociálnej pracovníčky a 

asistentky učiteľa. Interval roznášania pracovných listov bol týždenne. Pracovné listy boli redukované na 

vedomosti žiakov. Pozbieranie pracovných listov uskutočnila sociálna pracovníčka.  

 

Triedna učiteľka: Mária Pierzchalová 

Trieda:2. A 

Vyučovanie v 2. A triede počas prerušeného vyučovania počas pandémie prebiehalo nasledovne: 

komunikácia medzi žiakmi a rodičmi sa uskutočnila na spoločnej stánke na Facebook a Messengeri. 

Domáce úlohy dostali žiaci cez tieto aplikácie. Online vyučovanie sa uskutočnilo každodenne cez aplikáciu 

ZOOM od  9.00 do 11.00 hod. Do online vyučovania sa zapojila väčšina žiakov, preto preberanie nového 

učiva sa uskutočnila bez problémov. Domáce úlohy žiaci posielali cez Messenger a takziež sem posielali aj 

svoje odpovede formou videí, ktoré boli  denne odkontrolované.  Aby boli domáce úlohy zaujímavejšie, 

používali sa online úlohy pomocou programov LearningsApp, Wordwalnet, PoverPoint, Yotube, Mozaweb, 

Apáczai.hu. V  triede každý žiak má internet, preto online vyučovanie bolo pre každého žiaka dostupné. Od 

1. júna niektorí žiaci sa vrátili do školy, kde prebiehalo blokové vyučovanie. Pre žiakov, ktorí zostávali 

doma ,  naďalej pokračovali v online vyučovaní. 

 

Triedna učiteľka: Sarolta Kissová 

Trieda: 2. B 

 Vyučovanie v triede 2. B počas pandémie COVID-19 prebiehalo nasledovnými spôsobmi: Žiaci 

dostali úlohy najmä prostredníctvom FB stránky triedy, v ojedinelých prípadoch pomocou messengeru, 
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jeden žiak pomocou telefonického rozhovoru a SMS správy. Rodičia poslali vyhotovené úlohy podobnou 

formou. Žiaci mali slovné a písomné úlohy, použili knihy, zošity, pracovné zošity a rôzne pracovné listy. 

Odporúčané mali didaktické filmy, piesne a rozprávky, materiály na telesnú výchovu na stránke YouTube, 

rôzne interaktívne úlohy na internetových stránkach. Pri ťažších úlohách dostali podrobný výklad učiva. 

Väčšina žiakov sa učilo svedomite. Rodičia pravidelne poslali vyhotovené úlohy /fotky, videá/. 

 

 

Triedna učiteľka: Erika Czigányová 

Trieda: 2. C 

Priebeh vyučovania bol uskutočnený formou internetovej a telefonickej komunikácie- messenger, 

skupina na facebooku a individuálnym spôsobom.  Tým žiakom, ktorý nemali možnosť zúčastniť sa v tejto 

forme  vyučovania boli pracovné listy roznášané osobne aj s pomocou sociálnej pracovníčky a asistentky 

učiteľa. Interval roznášania pracovných listov bol týždenne. Pozbieranie pracovných listov uskutočnila 

sociálna pracovníčka. Žiak, ktorý sa vzdelával individuálnym spôsobom, týždenne dvakrát chodil ku mne 

domov na vyučovanie.  

 

               Triedna učiteľka: Zuzana Molnárova 

               Trieda: 3. A Počas epidémie žiaci domáce úlohy dostávali do spoločnej triednej 

Facebookovej skupiny.       Úlohy dostávali  každé ráno do ôsmej hodiny. Pomocou Messengeru týždenne 

trikrát mali videokonferenciu v troch skupinách od 9.00 do 11.00. Do určitých skupín boli pridelené  7 – 8 

žiakov podľa možnosti programu.  V mesiaci máj boli využívané na učenie program Microsoft Teams, 

týždenne trikrát (pondelok, streda, piatok) mali žiaci hodiny maďarského jazyka, matematiky a slovenského 

jazyka od 10.00 – 11.00  hodiny. Aby boli domáce úlohy zaujímavejšie, boli zadané online úlohy pomocou 

programov  LearningApp, Worldwalnet, PoverPoint, Youtube, vlastné videá, pracovné listy,  online hry. 

Žiakom poslané/vrátene úlohy boli kontrolované denne. Spätná väzba bola pravidelná u väčšiny detí. Žiaci 

vypracované úlohy, cvičenia posielali pomocou Messengeru, Facebooku, Mocrosoft Teamsu. Komunikácia 

s roďičmi bola každodenná cez  Messengera, Facebooku, telefónu. 

                                                         

Triedna učiteľka: Katarína Farkasová 

 Trieda: 3. B 

Počas  epidémie  úlohy  v  3. B  triede  boli zadané  denne  na  EDUPAGE,             

alebo  niektorým  žiakom  zasielané  cez  e-mail. Riešenia  úloh  boli  zasielané  na  e-mailovú  adresu. 

Telefonická komunikácia s  rodičmi    prebiehala  cez deň  podľa potreby. 

Vrátené vypracované úlohy boli kontrolované priebežne počas dňa a hodnotené v popoludňajších  hodinách. 
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Boli  žiaci, ktorí  pracovali  svedomite, pravidelne, každý deň zasielali úlohy. 

Malá  skupina  detí  posielala  úlohy  menej  pravidelne. Každý  žiak  mal  prístup  k  internetu. 

  

            Triedna učiteľka: Diana Árvaiová 

Trieda: 3. C 

Počas epidémie žiaci dostávali začiatkom každého týždňa pripravené vlastné materiáli vo forme    

pracovných listov na použitie na daný týždeň pre  žiakov individuálne podľa schopností žiakov, ktorý 

nemali možnosť zúčastniť sa on-line vyučovania so spoluprácou astistenty učiteľa. Tieto pracovné listy boli 

doručované osobne alebo pomocou sociálnej pracovníčky. Vypracované pracovné listy boli pozbierané na 

ďalší týždeň výmenou za nové úlohy. 

Žiaci ktorí mali internetové pripojenie dostávali úlohy každý deň pomocou aplikácie MESSENGER. 

Vrátené vypracované úlohy boli priebežne kontrolované a hodnotené v poobedňajších hodinách.So žiakmi a 

rodičmi ktorý mali technické vybavenie a internet bol udržiavaný každodenný kontakt pomocou aplikácií 

MESSENGER a FACEBOOK a podľa potreby aj telefonicky. Pre potreby on-line vyučovania boli 

pripravované materiál každý deň väčšinou vopred na potreby nasledujúceho  vyučovacieho dňa. S ostatnými 

žiakmi bol kontakt udržiavaný osobne  aspoň raz za týždeň. 

 

  Triedna učiteľka: Piroska Mészárosová 

  Trieda: 3. D 

Priebeh vyučovania bol uskutočnený formou internetovej a telefonickej komunikácie- messenger, 

skupina na facebooku a individuálnym spôsobom. Domáce úlohy dostali žiaci cez tieto aplikácie. Domáce 

úlohy žiaci posielali cez Messenger a takziež sem posielali aj svoje odpovede formou videí, ktoré boli každý 

deň odkontrolované. Aby boli domáce úlohy  zaujímavejšie boli používané  online úlohy pomocou 

programov LearningsApp, Wordwalnet, PoverPoint, Yotube, vlastné videá. Spätná väzba bola pravidelná u 

väčšiny detí. 

               

  Triedna učiteľka: Eleonóra Csótóová 

  Trieda: 4. A 

Priebeh vyučovania bol uskutočnený formou internetovej a telefonickej komunikácie- messenger, 

skupina na facebooku. Učivo a pracovné listy boli poslané denne. Dve žiaci nemali možnoť zúčastniť sa vo 
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vyučovaní v takej forme, im boli pracovné listy týždenne roznášané osobne, po prípade pomocou 

sociálnej pracovníčky a asistentky učiteľa. Pozbieranie pracovných listov uskutočnila väčšinou sociálna 

pracovníčka. 

 

Triedna učiteľka: Eva Kelemenová 

Trieda: 4. C 

Vyučovanie v 4.C triede sa usutočnilo cez Facebook, komunikácia s rodičmi prebiehala telefonicky 

podľa potreby. Žiaci posielali vypracované úlohy každý deň pravidelne, okrem malej skupiny detí, ktorí 

pracovali nepravidelne. Vyučovanie a práca prebiehala bez problémov, každý žiak mal prístup k internetu. 

 

 

Presunutie tematických okruhov kvôli mimoriadného prerušenia vyučovania  

 

Vzhľadom na aktuálnu situáciu a pokyny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 

v Slovenskej republiky dolu podpísané triedne učiteľky žiakov triedy (0., 1. A, 1. B, 1. C, 2. A, 2. B, 2. C, 3. 

A, 3. B, 3. C,3. D) žiadajú o presunutie nasledujúcich tematických okruhov do ďalšieho ročníka, v zmysle 

mimoriadneho prerušenia vyučovania kvôli pandémie COVID- 19. 

Tematické výchovno – vzdelávacie plány predmetov: 

Obdobie: od 16.03.2020  - do 20. 06.2020 

Nultý ročník Predmety Prebraté učivo Posunuté učivo 

 RKS  Rozklad slov na hlásky 

 RGZ a VYV  Nácvik písania jednotlivích 

prviek písmen 

 ZMV a RMP  Numerácia v obore od 5 do 10 

 HPV V týchto predmetoch do 

konca školského roka 

2019/2020 nezostalo 

učivo neprebraté. Využili 

sme medzipredmetové 

vzťahy a témy boli 

spracované do 

predmetov: RKS, RGZ a 

VYV, ZMV a RMP 

 

 PRV  

 TEV  

 

Prvý ročník Predmety Prebraté učivo Posunuté učivo 

 MJL  Automatizácia 

písania veľkých 

začiatočných písmen 
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 MAT  Zosilňovanie učiva- 

sčítanie a odčítanie 

do 20 bez prechodu 

cez 10 

 SJSL  Tvorenie 

jednoduchých viet a 

slovné spojenia na 

tému- Nakupovanie, 

v ZOO 

 PVO V predmete prvouka 

do konca školského 

roka 2019/2020   

nezostalo učivo 

neprebraté. 

 

 TEV V predmetoch 

hudobná výchova, 

výtvarná výchova, 

telesná výchova, 

etická výchova sme 

pracovali pravidelne. 

Využili sme   

medzipredmetové 

vzťahy a témy boli 

spracované do 

predmetov: 

matematika, 

maďarský jazyk, 

slovenský jazyk 

 

 

 ETV  

 HUV  

 VYV  

 

Druhý ročník Predmety Prebraté učivo Posunuté učivo 

 MJL  Téma: Sloh - 

Slohové práce 

 MAT  Sčítanie a odčítanie 

prirodzených čísel 

v obore do 100 – 

nacvičovanie 

Geometria: 

Rysovanie priamok 

a úsečiek 

Jednotky dĺžky: cm, 

dm, m. 

 SJSL  Téma: Leto – 

nacvičovanie 

Vyjadrenie 

vlastníctva – kto, čo, 

volačo, čí, čia, čie je, 

niekto, 

niečo – nacvičovanie 

 PVO V predmete prvouka 

do konca školského 

roka 2019/2020   

nezostalo učivo 
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neprebraté. 

 TEV V predmetoch 

hudobná výchova, 

výtvarná výchova, 

telesná výchova, 

etická výchova sme 

pracovali pravidelne. 

Využili sme   

medzipredmetové 

vzťahy a témy boli 

spracované do 

predmetov: 

matematika, 

maďarský jazyk, 

slovenský jazyk 

 

 

 ETV  

 HUV  

 VYV  

 

 

Tretí ročník Predmety Prebraté učivo Posunuté učivo 

 MJL  Téma: Sloh  

-Opis rastlín 

-Opis osôb  

-Precvičovanie 

slohu- Slohové práce 

 MAT  -Stavba telies 

z kociek- 

-Kreslenie plánu 

-Vyznačovanie 

úsečiek 

na priamke 

-Zoznámenie sa 

s kalkulačkou 

 SJSL  -Zvratné slovesá  

-Rozkazovací spôsob 

slovies 

 PRI V predmetoch 

prírodoveda 

a vlastiveda do konca 

školského roka 

2019/2020   

nezostalo učivo 

neprebraté. 

 

 VLA  

 TEV V predmetoch 

hudobná výchova, 

výtvarná výchova, 

telesná výchova, 

etická výchova sme 

pracovali pravidelne. 

Využili sme   

medzipredmetové 

vzťahy a témy boli 

spracované do 

 

 

 ETV  

 HUV  
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 VYV predmetov: 

matematika, 

maďarský jazyk, 

slovenský jazyk 

 

 INF Učivo informatiky 

bolo spracované do 

každodennej online 

učenia, pravidelne 

počas pandémie. 

 

 

 

Molnárová Zuzana- Informatika 

Predmet: Informatika Analýza: 

3.C 3.A  ( 1.skupina) učivo prebraté 

4.B  ( 2. skupina) učivo prebraté 

4.C učivo prebraté 

 

Horváthová Zuzana- Informatika 

Predmet: Informatika Analýza: 

3.B učivo prebraté 

4.B (1.skupina) učivo prebraté 

4.D učivo prebraté 

 

Kissová Sarolta- Informatika 

Predmet: Informatika Analýza: 

3.D ( 1.skupina) učivo prebraté 

 

Bódi Szilvia- Informatika 

Predmet: Informatika Analýza: 

3.A (2.skupina) učivo prebraté 

3.D ( 2.skupina) učivo prebraté 

 

Hubayová Adela –Anglický jazyk 

Predmet: Anglický jazyk Analýza: 

2. A  učivo prebraté 

2. B  učivo prebraté 

3. D učivo prebraté 

4. B (1. skupina) učivo prebraté 

4. C (1. skupina) učivo prebraté 

 

Kiss Tomáš – Anglický jazyk 
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Predmet: Informatika Analýza: 

1. B učivo prebraté 

3. A učivo prebraté 

3. C učivo prebraté 

4. A učivo prebraté 

4. B (2. skupina) učivo prebraté 

4. C (2. skupina) učivo prebraté 

4. D učivo prebraté 

 

Tímár Csilla – Anglický jazyk 

Predmet: Anglický jazyk Analýza: 

1. A  učivo prebraté 

3. B  učivo prebraté 

 

Návrh na učivá, tematické celky, ktoré ostanú na druhý školský rok, učivá ktoré treba zosilňovať  

4.ročník: 

 

Štvrtý ročník Predmety Prebraté učivo Presunuté učivo 

 MJL  Navrhujeme 

nacvičovať 

Sloh  

-Opis  

-Písanie listu 

Gramatika 

-Slovesá 

 MAT  Zostrojenie 

trojuholníka 

pomocou kružidla 

 SJSL  -ukazovacie zámená: 

váš, vaša, vaše...  

 PRI  Potravové reťazce a 

potravové siete 

Rastliny a zvieratá 

žijúcich pri vode 

a vodných zdrojov 

 VLA  Čítanie mapy-

orientácia na mape 

 TEV V predmetoch 

hudobná výchova, 

výtvarná výchova, 

telesná výchova, 

etická výchova sme 

pracovali pravidelne. 

Využili sme   

medzipredmetové 

 

 

 ETV  
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 HUV vzťahy a témy boli 

spracované do 

predmetov: 

matematika, 

maďarský jazyk, 

slovenský jazyk 

 

 VYV  

 INF Učivo informatiky 

bolo spracované do 

každodennej online 

učenia, pravidelne 

počas pandémie. 

 

 

Voliteľné (disponabilné) hodiny  

Maďarský jazyk a literatúra  

1. roč. B Variant + 3 hod. 

 2. roč. A Variant + 1 hod. 

3. roč. A, B Variant + 1 hod. 

 4. roč. A, B Variant + 1 hod.  

Voliteľné (disponabilné) hodiny v rámci maďarského jazyka a literatúry boli využívané na prehĺbenie 

obsahu predmetu, rozvíjanie čitateľskej gramotnosti a  gramatickej vedomosti. Počas pandémie žiaci boli 

vedené online metódou, prehĺbili si svoje poznatky v praxi čitateľskej gramotnosti – čiže čítanie 

s porozumením a zároveň uplatnili si svoje gramatické vedomosti, čo sa týka pravopisu a informatiky.  

Anglický jazyk 

1. roč. A Variant + 1 

 2. roč. A Variant + 1 

3. roč. A Variant + 1  

Tieto hodiny použije škola na dotvorenie školského vzdelávacieho programu, vytvárajúcich profiláciu školy 

– pričom disponabilné hodiny umožňujú žiakom prvého ročníka hravo sa zoznámiť s anglickým jazykom 

a vo vyšších ročníkoch prehĺbiť vedomosti a rozšíriť slovnú zásobu. Počas pandémie žiaci pracovali online, 

hravé cvičenia boli použité na aktivizáciu slovnej zásoby a gramatických javov v písomnej podobe 

v úlohách.  

Hodnotenie vypracovala a za správnosť zodpovedá:  

                                                                                           Bódi Szilvia, Pierzchala M. 

                         vedúca MZ  
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VYHODNOTENIE ČINNOSTI ŠKD ZA ŠKOLSKÝ ROK  2019/2020 

Školský klub detí mal v školskom roku 2019/20120 deväť oddelení s počtom 215 žiakov. Výchovno-

vzdelávacia činnosť v našom ŠKD vychádzala z výchovného programu „SVET OKOLO NÁS“, plánu práce 

školy a POP MŠ SK na školský rok 2019/2020, ktoré boli rozpracované v týždenných plánoch jednotlivých 

vychovávateliek. Cieľom výchovy bola čoraz náročnejšia záujmová činnosť, zameraná na uspokojovanie 

a rozvíjanie záujmov detí, odpočinok a prípravu na vyučovanie. Pedagogická dokumentácia bola pravidelne 

vedená a kontrolovaná vedením školy. 

Pre žiakov v školskom klube boli organizované nasledovné podujatia: 

• Pohybom pre zdravie – zumbové popoludnie na dvore 

• Zdravá výživa- s deťmi sme pripravili v triede zdravé jedlá 

• Zapojili sme sa do súťaže – „ projekt Domestos“  

•  Zorganizovali sme- Loptové majstrovstvo- ktorý mal u detí veľký úspech 

• „Halloween“ sme usporiadali v  jedální, kde sa deti zúčastnili  

na zaujímavých pretekoch, a vyrezali  tekvicové lampáš 

• Zúčastnili sme sa na predstavení v knižnici  

• Mikulášska zábava – zimná a vianočná výzdoba vo vestibule školy, spoločné zhotovenie vianočných 

ozdôb v jedálni školy 

• Zapálenie vianočných sviečok v mestskom parku 

• Pripravili sme vianočné  darčeky pre rodičov. 

• Zorganizovali sme Fašiangový ples s pestrým kultúrnym programom a súťažmi. 

• Návšteva kina podľa možnosti 

• Usporiadali sme letný tábor 

• Výchovno- vzdelávacia činnosť bola prerušená v čase od 6.3.2020 do31.5.2020 na základe 

usmernenia ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12.marca 2020 (EPIDEMIA-COVID-19 

) Výchovno- vzdelávaciu činnosť vykonávali z domu. 

• Počas epidémii činnosť školskej družine prebiehalo online formou, cez telefon, cez facebook skupín. 

Poslali sme úlohy: hravé, matematické, výtvarné, logické, literárne, pracovnotechnické. Bolo odporúčané aj 

pobyt vonku. Snažili sme sa podľa týždenného plánu. Boli sme v  kontakte s rodičmi. Deti nám vrátili 

podané úlohy usilovne. 

• Od 1. júna sme začali družiny v škole podľa žiadosti rodičov. Fungovalo šesť skupín. Kde 

vychovávateľky pracovali delene. Skupiny boli samostatne oddelené na dvore,  v triede, a samozrejme aj v 

jedálni. Pracovali sme podľa týždenného plánu -     príprava na vyučovanie a odpočinková činnosť.                                                                                                         
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Počas celého roka sme veľmi dobre spolupracovali s vedením školy, triednymi učiteľmi a rodičmi. Všetky 

podujatia ŠKD sú zverejnené na webovej stránke našej školy. S množstvo podujatí sme snažili spríjemniť 

pobyt našich žiakov v ŠKD. 

       

    

 Hodnotenie vypracovala a za správnosť zodpovedá:  

                                                                                             Kókai Ildikó 

                         vedúca MZ pri ŠK 
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VYHODNOTENIE PREDMETOVÝCH KOMISIÍ 

ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 

 

Koordinátor predmetových komisií : Mgr. Ligártová Nikoleta 

 

CELOROČNÉ HODNOTENIE PREDMETOVEJ KOMISIE 

JAZYKOVÝCH PREDMETOV 

Školský rok: 2019/2020 

Vyhodnotenie práce odbornej komisie Maďarský jazyk a literatúra zo školského roka 

2019/2020 

Predmetová komisia v školskom roku pracovala podľa vypracovaného plánu práce, ktorého členovia PK 

schválili na zasadnutí v mesiaci september 2019.   Odborná komisia MJL počas školského roka zasadala 

klasickým spôsobom a kvôli pandémii COVID-19 zasadnutie sa uskutočnilo online. 

1.Členovia odbornej komisie MJL a DEJ v školskom roku 2019-2020 boli nasledovní učitelia: Nagyová 

Katarína, Kosztúrová Agnesa, Kovács Beáta, Ligártová Nikoleta, Székelyová Zuzana, Szabóová Nikola, 

Juhász Judit, Varga- Tóth Klára, Vavreková Hubayová Gabriela, Hubayová Katarína, Bešinaová Andrea, 

Kucseraová Dóra, Ragályiová Emese, Miko Attila. 

 

 

2.Školský rok 2019-20 bol výnimočný aj z dvoch hladísk. Prebiehala na škole štátna hĺbková inšpekcia, 

ktorá sa konala v časovom intervale medzi 17-21. februára 2020. Počas kontroly viackrát navštívili každú 

vyučujúcu na výučbe MJL, vyhodnotili ich vyučovacie hodiny ústne v priebehu týždňa, pri pozitívnom 

hodnotení robili pripomienky, navrhli opatrenia, na kroré máme klásť väčší dôraz. Kontrolu z maďarského 

jazyka uskutočnila Mátéová Alžbeta PhDr. 

3.Pripomienky inšpekcie: 

 Hodiny literatúry sú veľmi vhodné na výučbu štátneho občianstva. 

 Väčší dôraz máme klásť na prácu s textom. 

 Je potrebné diferencovanie úloh pre žiakov so slabšími schopnosťami, pripraviť pre nich menej 

náročné úlohy, ktoré sú prispôsobené k ich schopnostiam, tým napomáhať ich vývinu. 

Skutočnosťou je, že monitor v 9.ročníku nie je diferencovaný  a preto táto otázka ostáva otvorená. 

 Po vyriešení úloh žiadajme spätnú väzbu od žiakov: páčili sa im úlohy, čo sa im najviac páčilo, čo 

sa nepáčilo, či boli úlohy pochopiteľné, jednoznačné, na aké problémy sa narážali v priebehu práce.  

 Hlavne také úlohy by sme mali preferovať, v ktorých sa objavia tvorivé postupy  úloh. 

 Cieľom každej hodiny má byť zistenie priebehu práce žiaka, aby sa dostal k vyriešeniu úlohy. 

 Žiak má dokázať svoju úlohu aj prezentovať 

 Na konci hodiny učiteľ má vytvoriť konštruktívne hodnotenie. 

 Inšpekcia navrhla používať digitálnu techniku a prostriedky IKT. 

 Upozorniť pedagógov na efektívnosť skupinovej práce 

Inšpekcia vo všeobecnosti upozornila: 

 Rozšíriť a prehĺbiť obsah učebných osnov z MJL v triedach s rozšíreným vyučovaním. 
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 Cielom má byť zlepšenie učebných výsledkov žiakov a ich príprava na vyučovanie, umožniť 

menej úspešným žiakom nižšieho sekundárneho vzdelávania návštevy školského klubu detí. 

 Zamerať činnosť na zvyšovanie edukácie a zlepšovanie výchovno- vzdelávacích výsledkov 

žiakov. 

 Pri identickom obsahu vzdelávania stanoviť pre všetky triedy rovnaké kritériá hodnotena 

písomných žiackych prác. 

 Zlepšiť úroveň vedomosti žiakov analýzou príčin ich slabých výsledkov v externom testovaní z 

matematiky /T9/ a prijímať opatrenia. 

 Realizovať celoplošný monitoring zameraný na prevenciu a odhaľovanie negatívnych javov v 

správaní žiakov a príznakov šikanovania, výsledky analyzovať, prijímať opatrenia na 

odstránenie zistených nedostatkov a vyhodnocovať ich plnenie. 

4. Odborná komisia MJL a DEJ stále úlohy v školskom roku v dôsledku pandémie COVID-19 mohla plniť 

len čiastočne.  

Vstupné testovanie piatakov sa uskutočnilo v mesiaci september. 

Od októbra v 9. ročníku Katarína Nagyová, Agnesa Kosztúrová a Ligártová Nikoleta uskutočnili prípravu 

žiakov vrámci doučovacích hodín na prijímacie skúšky a na testovanie. Všetkých žiakov príjali na vybrané 

stredné školy. Celoštátne testovanie kvôli pandémii sa neuskutočnilo. 

 

5. Aj v tomto školskom roku sa usporiadali školské spomienkové oslavy s hodnotnými kultúrnymi 

programami z príležitosti významných historických a spoločenských udalostí. Týmito podujatiami okrem  

upevňovania národného  povedomenia a hrdosti na príslušnosť  k národu sa snažíme vychovávať  žiakov aj 

k vhodnému kultúrnemu  správaniu sa na verejnosti a na spoločenských podujatiach. Kvôli pandémii len 

čiastočne sme splnili záväzky, nakoľko podujatia a zhromažďovanie bolo zakázané. 

 

Súťaže: 

• Súťaž v prednese poézie a prózy M.Tompu: uskutočnilo sa len školské kolo, do okresného kola 

postupovali nasledovní žiaci:  

II. kat. poézia: Czetneová Zita, Bástová Fanni, Szívósová Lilla, Henczová Vivien 

II. kat. próza: Duszová Hanna Zsófia, Miklósová Mária Noémi, Csíziová Lilien Zille, Hacsi Dániel 

III. kat. poézia: Maksiová Alexandra, Radicsová Hermína, Deme Mátyás, Martonová Emese 

III. kat. próza: Nagy Máté Botond, Csalová Rebeca, Berki Gábor 

Organizátori plánujú pokračovanie súťaže v budúcom školskom roku. 

• V Košiciach sa zúčastnili žiaci Ikri István, Szívós Lilla, Konczová Barbara a Henczová Vivien na súťaži z 

materinského jazyka pod vedením Nikolety Ligártovej a  Kláry Varga-Tóth. 

• Na okresnom kole Pekná maďarská reč Bernadeta Revajová reprezentovala našu školu. 

• Do súťaže Katedra DEJ sa zapojili dve skupiny menovite: 

1.Szőke Tamás, Deme Mátyás, Szekeres Damian pod vedením učiteľky Teodory Kučerovej. Skupina v 

budúcom školskom roku pokračuje v súťažení. 
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2.Csapóová Renáta, Paceková Fanni, Vargová Noémi pod vedením učiteľky Ragályiovej Emese. Táto 

skupina deviatakov zanikne nakoľko žiaci opustia našu školu. 

• Do šúťaže Katedra z literatúry sa zapojili Mišurák Balázs, Klementová Kinga Kitty a Ambružová Zoja pod 

vedením učiteľky Nikolety Ligártovej.  

• Kalydy Boróka sa zúčastnila na súťaži Médiasztár.  

• Zoznam programov a a programov pripravujúcich pedagógov: 

Október: Kucseraová Dóra, Ragályiová Emese. 

Vianočný program: Bešinová Andrea, Juhász Judit 

Predvianočný program: Kovácsová Andrea, Duszová Ildikó, Kovács Beáta 

Deň maďarskej kultúry: Ligártová Nikoleta, Kovács Beáta 

• Školskú exkurziu do Slovenského Národného Múzea v Banskej Bystrici organizovali pre 9.B,9.C,8.B,8.C 

Kosztúrová Agnesa és Kucserová Teodora. 

• Návšteva divadla dvakrát sa uskutočnila v MR v Ózde: organizovali Kovácsová Andrea, Ligártová 

Nikoleta a Kovács Beáta. 

• Pokračovala sa práca v krúžku ľudového tanca. Krúžok viedli Székelyová Zuzana, Miková Katrína és 

Pierzchalaová Mária. 

• Súťaž v prednese poézie a prózy Mihálya Tompu, Súťaž v prednese rozprávok Arnolda Ipolyiho, 

Projektový deň sa uskutočnia v budúcom školskom roku. 

• Školskú knižnicu viedli: Ligártová Nikoleta a Kovács Beáta. 

6.Kvôli vzniknutiu pandémii od 16. marca do konca školského roka vyučovanie bolo online. Žiaci do online 

vyučovania MJL a DEJ sa zapájali. Vyučovanie sa uskutočnilo pomocou aplikácií EDUPAGE, 

MESSENGER, OFFICE 365. Od 4. mája žiaci mali znížený počet vyučovacích hodín aj z MJL a DEJ, 

dôsledku toho niekoľko gramatických a konverzačných tém boli presunuté na ďalší školský rok. Zoznam je 

pripájaný v prílohe. Riaditeľstvo školy s pedagogickými komisiami odsúhlasili slovné hodnotenie žiakov. 

 

Hodnotenie vypracovala a za správnosť zodpovedá:    

                                                                                  Mgr. Kosztúrová Agnesa a Kovács Beáta 
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CELOROČNÉ HODNOTENIE ODBORNEJ KOMISIE 

SLOVENSKÝ JAZYK A SLOVENSKÁ LITERATÚRA 

Školský rok: 2019/2020 

 

Vedúca sekcie SJSL:   Ildikó Duszová 

Členovia PK: Tibor Benicky  

Margita Ivánová 

  Zuzana Imreczeová 

  Agnesa Kosztúrová 

  Judita Kováčová 

  Andrea Kovácsová 

Katalin Miko 

Tamás Mészáros 

 

 V školskom roku 2019/2020 odborná komisia SJSL pracovala podľa harmonogramu a schváleného 

plánu. 

 V školskom roku 2019/2020 vo vyučovaní slovenského jazyka a slovenskej literatúry sme 

postupovali podľa platných učebných predpisov pre ZŠ s vjm. 

 Cieľom a úlohou vyučovania slovenského jazyka a slovenskej literatúry bolo rozvíjať rečovú činnosť 

žiakov do takej miery, aby žiaci vedeli komunikovať v bežných životných situáciách a boli schopní 

v ďalšom štúdiu prispôsobiť sa jazykovému prostrediu. V súlade s novou koncepciou  vyučovania 

slovenského jazyka a literatúry sme uplatňovali komunikatívno-poznávací princíp. 

Súťaže:  

  Aj v tomto školskom roku sme sa zapojili do súťaží Dobré slovo a Poznaj slovenskú reč. Pre 

mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 od 12.03.2020 bolo prerušené školské vyučovanie 

na našej škole, preto sa uskutočnili  len školské kolá.  

 Poznaj slovenskú reč – školské kolo sa konalo 6. februára 2020, zúčastnili sa traja žiaci, ktorí dosiahli 

nasledujúce výsledky: 

1. Damian Szekeres – zlaté pásmo – 8.A 

2. Liana Alexandra Árvaiová – strieborné pásmo- 8.A 

3. Izabela Bíróová – bronzové pásmo – 8.A 
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Dobré slovo – školské kolo sa uskutočnilo 11.februára 2020, v jednotlivých kategóriách sú nasledujúce 

výsledky:  

 

I.kategória – poézia 

1.Emese Bakó  -7.A (vyuč. Z. Imreczeová) 

2.Vivien Henczová – 6.A (vyuč. M.Ivánová) 

3. Stefánia Beke -7.A (vyuč. Z. Imreczeová) 

II. kategória – próza 

1.Mira Sófia Bocková – 6.A (vyuč. I.Duszová) 

2.Zsófia Pepríková – 6.B (vyuč. T.Benický) 

 

III.kategória – poézia 

1.Emese Marton – 9.A (vyuč. K. Miko) 

2.Mineta Balogová – 9.A(vyuč. A. Kovácsová) 

3.Regina Hajdúová – 8.B (vyuč. A. Kovácsová) 

 

IV. kategória – próza 

Klaudia Mátéová – 9.A (vyuč. A.Kovácsová) 

Renáta Csapóová – 9.A (vyuč. A. Kovácsová) 

 

29. 11. 2019 v predstavení 9.A triedy sa konala netradičná hodina slovenskej literatúry s názvom Mladosť je 

zázrakov čas. Na tejto hodine sa zúčastnili žiaci nižších ročníkov ako aj rodičia a príbuzní účinkujúcich detí. 

Zodpovední vyučujúci: A. Kovácsová, K. Miko, I. Duszová 

17.12. 2019 sa konala  akcia: Vianoce s rómskymi deťmi – zúčastnili sa žiaci zo všetkých ročníkoch vyššieho 

stupňa. Jedinečnosťou tohto podujatia bola, že sa konala v troch jazykoch – v maďarčine, v slovenčine 

a v angličtine. Zodpovední vyučujúci:  I. Duszová, A. Kovácsová B. Kovácsová a A. Kosztúrová.  

Vianočnou atmosférou a krásnym programom očarovali svojich rodičov aj učiteľov. 

 

V  školskom roku 2019 /2020 krúžkovú činnosť viedla Ildikó Duszová – bol to krúžok zameraný na 

komunikáciu a prácu s textom s názvom – Čítaš, čítam, čítame 
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V tomto školskom roku pre  mimoriadnu situáciu v súvislosti s pandémiou COVID-19 sa nekonala:  

návšteva divadla,  

literárna exkurzia 

obvodné, okresné,krajské a celoslovenské kolá súťaží 

Testovanie – 9 

Deň otvorených dverí v 5.ročníku 

 

Previerky:  

Vstupná previerka pre 5. ročník sa konala v prvej polovici septembra, v triedach 5.A, 5.B, 5.C mala dve 

časti – diktát a previerka, v triede 5.D  len diktát. Zodpovední boli vyučujúci v jednotlivých triedach. 

Hodnotenie diktátu:   0 – 5 – 1   Hodnotenie previerky: 100 – 90% - 1 

      6 – 10 – 2         89 – 75% -  2 

   11 – 15 – 3                   74-  50% - 3 

   16 – 20 – 4         49 – 35% - 4 

   20 ---  -  5       34% - 5 

Výsledky v jednotlivých triedach: 

školský rok 2019/2020  školský rok 2018/2019 

trieda diktát previerka trieda diktát previerka 

5.A 2,39 2,76 5.A 2,48 2,15 

5.B 3,08 3,57 5.B 2,74 2,76 

5.C 4,62 3,5 5.C 2,86 3,38 

5.D 4,77 - 5.D 4,5 - 

   5.E 3,1 - 

   5.F 4,81 - 

 

Výsledky podľa jednotlivých škôl: 

škola diktát previerka počet žiakov 

Abovce 3,83 3,00 6 

Barca 5,00 4,00 1 
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Bátka 5,00 - 1 

Bretka 3,4 3,3 5 

Čoltovo 5,00 3,00 1 

Figa 5,00 - 1 

Gemer 2,00 - 1 

Chanava 3,4 3,00 5 

Kaloša 4,00 3,00 2 

Kráľ 4,57 3,5 7 

Štrkovec 3,00 2,83 8 

Tornaľa 3,26 3,26 46 

Včelince 4,00 3,00 2 

 

Štátna inšpekcia:  

Od 17.2.2020 do 21.02.2020 na škole sa konala kontrola štátnej inšpekcie. Odporúčania štátnej inšpekcie 

týkajúce sa slovesnkého jazyka a slovenskej literatúry sú nasledovné:  

Všeobecné odporúčania:  

- rozšíriť a prehĺbiť obsah učebných osnov z MAT, SJSL, ANJ, MJL v triedach s rozšíreným vyučovaním 

daných predmetov 

- zamerať činnosť metodických orgánov na skvalitňovanie školy prostredníctvom prijímania konkrétnych 

opatrení na zvyšovanie úrovne edukácie a zlepšovanie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov a na 

zvyšovanie profesijných zručností učiteľov formou interného vzdelávania 

- pri identickom obsahu vzdelávania stanoviť pre všetky triedy rovnaké kritériá hodnotenia písomných 

žiackych prác 

- NŠFG rozpracovať do jednotlivých vyučovacích predmetov nižšieho stredného vzdelávania 

- realizovať celoplošný monitoring zameraný na prevenciu a odhaľovanie negatívnych javov v správaní 

žiakov a príznakov šikanovania, výsledky analyzovať, prijímať opatrenia na odstránenie zistených 

nedostatkov a vyhodnocovať ich plnenie. 

 

Odporúčania pre učiteľov SJSL: 

- Na začiatku hodiny treba presne sformulovať ciele hodiny.  

- Je dôležitá spätná väzba žiakov, ako aj hodnotenie vyučovacej hodiny 

a sebahodnotenie  – nechať žiakov, aby čo najpodrobnejšie hodnotili celú 

hodinu, dosiahnuté ciele, svoj výkon a klasifikovanie.  
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- Čím menej sa rozprávať na hodine po maďarsky, výnimkou je, keď ide 

o vysvetlenie gramatiky, je dôležité aj to, aby sa neopravilo vždy všetko, lebo 

v žiakovi to môže vyvolať úzkosť a odpor voči predmetu.  

- Skupinová práca je dôležitá – aj tu by sa mali žiaci hodnotiť seba a aj 

ostatných členov skupiny. 

- Rozvíjať tvorivosť žiakov – zadať úlohy, pri ktorých žiaci môžu byť 

originálni  a tvoriví – nedať im zatvorené, jednoznačné otázky, ale nechať, 

aby sami sformulovali svoje vlastné názory. 

- V konverzačných témach klásť dôraz aj na občiansko-sociálny koncept. 

- Diferencovať úlohy podľa schopnosti žiakov, používať viac interaktívnych 

úloh a hier 

Odporúčania pre odbornú referentku SJSL:  

- Treba dbať o to, aby žánrové zameranie kontrolných slohových prác bolo 

zjednotené v jednotlivých ročníkoch  podľa výkonných štandardov.  

- Zjednotiť zameranie diktátov v ročníkoch podľa obsahového štandardu 

- Kontrolné práce, previerky a diktáty treba analyzovať a vyhodnotiť 

podrobnejšie – percentuálna úspešnosť, priemer, opatrenia, výnos pre 

žiaka/žiačku. 

 

Vyhodnotenie vyučovacieho procesu počas pandémie COVID- 19: 

Od 12. marca  2020 nastala na našej škole ako aj na celom Slovensku mimoriadna situácia z dôvodu 

pandémie COVID-19.  Prerušilo sa škoské vyučovanie, vzdelávanie študentov pokračovalo formou 

domáceho online vyučovania.  

Zhrnutie skúseností počas pandémie:  

Členovia odbornej komisie hodnotili prácu počas karantény.  

- Formy, metódy vyučovania počas karantény, typy úloh: 

Vyučujúci využívali  viac foriem a metód závisiace od toho, aké technické podmienky mali žiaci 

jednotlivých tried. Vyučovanie prebiehalo v súlade s TVVP v každom ročníku.  V triedach A, B, C  

základom  bola učebnica s pracovným zošitom, okrem  toho zadávali online  úlohy, gramatické a pravopisné 

hry, online testy a pracovné listy, videá, zvukové nahrávky, prezentácie. – aby vyučovacie hodiny neboli 

monotónne. Najpoužívanejšie internetové stránky boli: Youtube, grammar.in, slovake.eu, wordwall.sk, 

viemeposlovensky.sk.   

Kolegovia a kolegyne takisto využívali zborovňu.sk, edupage.sk – kde sami vytvorili testy žiakom rôzneho 

druhu.  Uskutočnílo sa aj online vyučovanie cez Teams, Messenger, Skype alebo Zoom.                             

Väčšina žiakov z tried D, E, F nemala prístup na internet, preto vyučujúci pracovali  len učebnicou a 

posielali im  pracovné listy pomocou triednych učiteľov. Žiaľ v tomto prípade spätná väzba  bola veľmi 

slabá.               
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Skúsenosti s komunikáciou:  

Kolegyne, ktoré používali stránku Edupage, boli spokojné so spätnou väzbou žiakov.  Deti aktívne používali 

stránku, stiahli úlohy, posielali domáce práce, riešili online testy a keď mali otázky, nejasnosti, na tejto 

stránke komunikovali s vyučujúcim.  Druhá najpoužívanejšia stránka bola Facebook a v rámci toho 

Messenger – žiaci, ktorí úlohy sledovali cez telefón, úspešnejšie komunikovali cez Messenger ako na 

Edupage. Preto kolegovia a kolegyne vytvorili svoje vlastné skupiny, kde žiaci mali  možnosť pozrieť 

a zaslať domácu úlohu, komunikovať prípadné nejasnosti. Úlohy boli zaslané žiakom  hlavne 

v dokumentoch Word a PDF.   

Aj v slabších triedach bola skupina žiakov, ktorí komunikovali prostredníctvom  spomenutých kanálov, ale 

väčšina takéto možnosti nemala. V takýchto prípadoch vyučujúci pripravili rôzne pracovné listy, ktoré 

potom triedny učiteľ poslal ďalej žiakom. V týchto prípadoch spätná väzba bola veľmi slabá.  

Skúsenosti so spätnou väzbou žiakov: 

Na základe hodnotenia kolegov v triedach  A  nebol problém s deťmi. 90- 95 % žiakov pracoval usilovne, 

šikovne a pravidelne. S učiteľom boli v každodennom  kontakte. Aktívne sa zapájali do vyučovania, 

posielali všetky domáce úlohy. V triedach, kde sa konala online forma vyučovania, zúčastnili sa na 

hodinách. pravidelne.   Ale aj tu sa našlo niekoľko žiakov, ktorý sa do vyučovacieho procesu zapojíli 

nepravidelne.  

V triedach B a C účasť a spätná väzba bola  na dobrej úrovni. Deti podľa svojich možností sa snažili nájsť 

riešenie na zaslanie úloh. V tých triedach boli deti, ktorí pravidelne pracovali, ale bol už vyšší počet tých, 

ktorí pracovali sporadicky.  

V slabších triedach  to bobo opačne. Tam  bolo málo takých žiakov, ktorí mali  prístup na internet a boli 

v pravidelnom kontakte s vyučujúcimi. Ako som už spomínala, tu spätná väzba nebola taká pravidelná. Aj 

domácu úlohu posielajli nepravidelne.   

Poznámka: kolegovia sa zhodli na tom, že od vyhlásenia ministra školstva týkajúceho sa klasifikovania na 

školách aktivita v niektorých triedach  veľmi klesla .     

Hodnotenie žiakov:  

Kolegovia a kolegyne hodnotili  rôznymi formami – niektorí každý deň hodnotili žiakov a ich výkon, iní raz 

do týždňa dávali známky,  boli aj zhrnutia formou   testov.  Tie  formy boli aktívne používané, žiaci boli 

motivované , pravidelne sa pripravili na vyučovacie hodiny. Okrem toho vždy boli hodnotené aj slovom. 

Každý kolega sa snažil povzbudiť deti pozitívnymi pripomienkami.  

Učitelia diskutovali o tom, že v jednotlivých triedach  ako zvládnu prebrať predpísané učivo, ktoré časti 

učiva sa dá vynechať a ktoré časti chcú posunúť na budúci školský rok. V prílohe je zhrnuté rozsah 

prebratého a presunutého učiva. 

Učitelia slovenského jazyka a slovenskej literatúry jednotne sa zhodli na tom, že podporujú koncoročné 

hodnotenie slovnou formou : 

1- Žiak/žiačka pracoval/a veľmi úspešne. Splnil/a  všetky požiadavky. Osvojil/a veľa poznatkov. 

Bezchybne a spoľahlivo riešil/a všetky úlohy. Aktívne sa zapojil/a do vyučovacieho procesu. 
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2-  Žiak/žiačka pracoval/a úspešne. Splnil/a požiadavky. Osvojil/a veľkú časť učiva. Bezchybne 

a spoľahlivo riešil/a prevažnú časť úloh. Aktívne sa zapojil/a do vyučovacieho procesu. 

 

3- Žiak/žiačka pracoval/a dobre. Splnil/a potrebné požiadavky. Osvojil/a priemerné množstvo učiva. 

S menšími chybami riešil/a niektoré úlohy. Žiak /žiačka vo vyučovacom procese    prejavil /a menšiu 

aktivitu.  

 

4- Žiak/žiačka pracoval/a dostatočne. Splnil/a základné požiadavky.  Osvojil/a postačujúce množstvo 

vedomostí. S veľkými chybami riešil/a úlohy. Do vyučovacieho procesu sa zapojil/a nepravidelne. 

 

Hodnotenie vypracovala a za správnosť zodpovedá: 

            Ildikó Duszová 

        odborná referentka 
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ODBORNÁ KOMISIA CUDZÍCH JAZYKOV 

VYHODNOTENIE ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020 

Školský rok: 2019/2020 

Odborná referentka: Mgr. Gabriela Vavreková Hubayová 

Členovia:  

Beáta Kovács 

Mgr. Zuzana Székelyová 

Csaba Bene 

PaedDr. Judit Juhász 

Mgr. Emese Ragályiová 

 

Rozdelenie a počet hodín 

Počas školského roka 2019/2020 anglický jazyk sa vyučoval nasledovne:  

Anglický jazyk 

Trieda Počet hodín Vyučujúci Učebnica 

5. ročník    

5.A 3 Zuzana Székelyová 

Gabriela Vavreková 

Hubayová 

English Plus 1 

5.B 3 Beáta Kovács 

Csaba Bene 

English Plus 1 

5.C 3 Gabriela Vavreková 

Hubayová 

Project 1, Third Edition 

5.D 3 Csaba Bene Project 1, Third Edition 

    

6. ročník    

6.A 3 Judit Juhász 

Emese Ragályiová 

English Plus 1 

6.B 3+1 Beáta Kovács 

Zuzana Székelyová 

English Plus 1 

6.C 3+1 Beáta Kovács 

Csaba Bene 

English Plus 1 

6.D 3 Judit Juhász Project 1, Third Edition 

6.E 3 Csaba Bene 

Zuzana Székelyová 

Project 1, Third Edition 

6.F 3 Emese Ragályiová 

Csaba Bene 

Project 1, Third Edition 
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7. ročník    

7.A 3 Beáta Kovács 

Gabriela Vavreková 

Hubayová 

English Plus 2 

7.B 3 Zuzana Székelyová 

Gabriela Vavreková 

Hubayová 

English Plus 2 

7.C 3 Emese Ragályiová 

Csaba Bene 

Project 2, Third Edition 

Project 3, Third Edition 

7.D 3 Gabriela Vavreková 

Hubayová 

Csaba Bene 

Project 2, Third Edition 

    

8. ročník    

8.A 3 Judit Juhász 

Gabriela Vavreková 

Hubayová 

English Plus 2 

8.B 3 Judit Juhász 

Csaba Bene 

Project 3, Fourth Edition 

8.C 3 Emese Ragályiová Project 4, Fourth Edition 

8.D 3 Emese Ragályiová Project 4, Second Edition 

    

9. ročník    

9.A 3 Judit Juhász 

Emese Ragályiová 

English Plus 3 

9.B 3 Csaba Bene 

Judit Juhász 

Project 4, Fourth Edition 

9.C 3 Csaba Bene Project 4, Third Edition 
 

 

Hlavné ciele činnosti predmetovej komisie cudzích jazykov boli: 

 Napĺňať ciele štátneho a školského vzdelávacieho programu v oblasti cudzích jazykov, vychádzajúce 

zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre cudzie jazyky 

 Dbať na rečové zručnosti žiakov, zlepšovať konverzáciu v cudzích jazykoch. Rozvíjať dialogický 

ústny prejav, počúvanie a čítanie s porozumením, využívať literárne texty. Dbať na to, aby žiaci 

získali poznatky o lexikálnych a pravopisných javoch cudzieho jazyka. 

 Rozvíjať u žiakov tvorivosť 

 Využívať dostupné učebné pomôcky – obrázky, mapy, interaktívne materiály i-tools, interaktívnu 

tabuľu. 

 Využívať IKT. 

 Používať formu sebahodnotenia žiaka, ktorou podporujeme sebavedomie, zodpovednosť žiaka 

a vzťah k sebe samému. 

 Žiadať spätnú väzbu od žiakov. 

 Využívať medzipredmetové vzťahy. 
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Úlohy vyplývajúce z POP: 

U žiakov, ktorí mali individuálne problémy so vzdelávaním, sme pristupovali individuálne, riadili sme sa 

podľa pokynov z pedagogicko-psychologickej poradne.  

Integrovaní žiaci mali upravený vzdelávací plán podľa svojich možností a schopností.  

U žiakov so špeciálnymi potrebami: 

- sme rešpektovali pomalšie pracovné tempo 

- preverovali sme vedomosti hlaven ústnou formou 

- ponechávali sme dostatok času na splnenie úloh 

U nadaných žiakov sme zabezpečovali účasť na jednotlivých súťažiach. 

Hodnotenie a klasifikácia cudzích jazykov: 

Žiaci sa hodnotili a klasifikovali na základe písomných prác, ústnych odpovedí, hodnotením projektov a na 

základe aktivity a práce na hodinách. 

Hodnotenie sa zmenilo v 2. polroku školského roka, keďže kvôli pandémie COVID-19 vyučovanie bolo 

prerušené od 16. marca 2020. Vyučovanie prebiehalo formou online výučby pomocou Edupage, Messenger 

a Office 365. Nakoľko v tomto období nebolo možné získať objektívne informácie o vedomostiach detí, 

predmetové komisie sa rozhodli, že všetky predmety sa hodnotia slovnou formou.  

Hodnotenie hlavných úloh PK stanovených v Pláne práce PK na školský rok 2019/2020 

1. Prehodnotiť iŠKVP pre 5-9. ročník, vypracovať TVVP pre 5-9. ročník 

Úloha bola splnená, v auguste 2019 členovia PK prehodnotili a doplnili učebné osnovy podľa školského 

vzdelávacieho programu ISCED 2. 

2. Zúčastňovať sa na zasadnutiach PK a OK 

Členovia sa zúčastnili na zasadnutiach PK v auguste 2019, v septembri 2019, v novembri 2019, vo februári 

2020, v marci 2020, v apríli 2020, v máji 2020 a júni 2020. 

Na začiatku školského roka členovia jazykových predmetových komisií sa dohodli na tom, že by bolo 

vhodné zlúčenie jazykových predmetových komisií. Od septembra 2019 vedúcou Predmetovej komisie 

jazykových predmetov je Nikoleta Ligártová. Do PK jazykových predmetov patrí: slovenský jazyk a 

slovenská literatúra, maďarský jazyk a literatúra spolu s dejepisom a anglický jazyk. Odborná referentka pre 

anglický jazyk zostala Gabriela Vavreková Hubayová. 

Počet zasadnutí PK bol vyšší, ako sa vopred plánoval, lebo vo februári v škole sa konala Štátna školská 

inšpekcia, na ktorú sa členovia PK chystali. Po inšpekcii témou zasadnutí bola hodnotenie inšpekcie, 

skúsenosti, spätná väzba.  

Počas prerušenia vyučovania kvôli pandémii COVID-19 sa PK zasadnutia konali formou online stretnutí. Na 

týchto zasadnutiach sme sa zaoberali hodnotením online vyučovania, skúsenosťami, 

prebratým/vynechaným/posunutým učivom, formou koncoročného hodnotenia.  
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3. Umožniť žiakom sebahodnotenie, ale aj hodnotenie iných žiakov. Umožniť žiakom hodnotenie 

vyučovacieho procesu 

Počas vyučovania cudzích jazykov cez rôzne projekty a aktivity učitelia umožnili žiakom sebahodnotenie, 

sebakritiku, rozvoj kritického myslenia. 

4. Podnecovať aktivitu žiakov na hodine 

Členovia PK na hodinách používali motivačné postupy, inovatívne metódy, kreatívne postupy. 

5. Venovať zvýšenú pozornosť talentovaným žiakov a zapájať ich do školských, okresných, krajských 

a celoslovenských súťaží 

Talentovaní žiaci sa zapájali do rôznych školských, okresných a medzinárodných súťaží a podujatí.  

Súťaže: 

Olympiáda v anglickom jazyku: 

Dániel Bene – 7.A   okresné kolo – 1. miesto  príprava: Csaba Bene 

    Krajské kolo – úspešný riešiteľ 

Klaudia Mátéová – 9.A okresné kolo – 5. miesto príprava: Judit Juhász 

Project Competition – dve skupiny sa zúčastnili.  

Príprava: Gabriela Vavreková Hubayová 

6. Venovať zvýšenú pozornosť žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia, pôsobiť na nich 

podnetne primeraným edukačným vyťažením a slovným hodnotením ich práce 

 Ako povzbudenie a motivácia pre žiakov zo SZP, učitelia anglického, maďarského a slovenského jazyka 

pripravovali so žiakmi zo SZP Vianočný program pre rodičov. Vianočný program pripravovali Beáta 

Kovács, Agneša Kosztúrová, Ildikó Duszová a Andrea Kovácsová. 

7. Zúčastňovať sa seminárov a priebežných vzdelávaní podľa ponuky po dohode s vedením školy 

23.10.2019 – Nebojme sa gramatiky - miniseminár vydavateľstva Oxford University Press z anglického 

jazyka v Tornali. Na seminári sa zúčastnili všetci angličtinári.  

8. Pri vyučovaní využívať projekty, zážitkové učenie a prvky dramatizácie, IKT, interaktívnu tabuľu, 

čím sa dané predmety stanú atraktívnejšími 

Členovia PK počas školského roka využívali projekty, prvky dramatizácie, IKT, čím sa dané predmety stali 

atraktívnejšími.  

9. Zapájať sa do ponúkaných súťaží a projektov, spolupráca s kolegami 

V decembri sme sa zapájali do Maratónu písania listov, ktorý organizoval Amnesty International 

v anglickom jazyku. Zodpovedná bola Judit Juhász. 

10. Zvyšovať finančnú a čitateľskú gramotnosť na hodinách ANJ, NEJ 
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Zvyšovaniu čitateľskej gramotnosti sme sa venovali na hodinách anglického jazyka s čítaním rôznych 

literárnych, ale aj odborných textov, dramatizáciou, prípravou kultúrneho programu na Vianoce, zapájaním 

sa do projektov písania listov, prípravou projektov.  

11. Objednávanie nových učebníc 

Nové učebnice a pracovné zošity boli objednané v septembri 2019, aj v januári 2020. 

Hospitácie: 

Hospitácie boli vykonané v rámci Štátnej školskej inšpekcie. Počas jedného týždňa inšpekcia navštívila 23 

hodín anglického jazyka.  

Spätná väzba štátnej inšpekcie na hodiny anglického jazyka: 

- na začiatku hodiny treba sformulovať ciele hodiny – to môže byť písomne alebo ústnou formou, aby žiaci 

vedeli, o čom sa budú učiť 

- na konci hodiny sumarizovať, či ciele hodiny boli dosiahnuté – hodinu treba hodnotiť na základe týchto 

cieľov, aby žiaci videli, či dané ciele dosiahli, alebo nie, v čom majú na konci hodiny ešte nedostatky. 

Žiakov treba viesť k sebahodnoteniu, aby vedeli hodnotiť vlastný výkon na hodine – ako pracovali, či 

urobili všetko preto, aby ciele dosiahli, v čom sa majú zlepšiť, atď. 

- žiakom treba dať spätnú väzbu  

- treba preferovať skupinovú prácu, alebo prácu vo dvojiciach 

- vyššie myšlienkové procesy – dajú sa dosiahnuť otázkami typu: čo by bolo, ak… / čo by sa stalo, ak… 

- treba diferencovať – diferenciácia sa nevzťahuje len na tie deti, ktoré sú integrované. Aj medzi tými deťmi 

treba robiť diferenciáciu, ktoré nemajú poruchy učenia sa, ale vieme, že nemajú take schopnosti, ako zvyšok 

triedy – napr. čítajú pomalšie, ťažšie pochopia text – diferencovať sa dá úlohami, náročnosťou jednotlivých 

častí úloh, rozdelením úloh v skupine, vytvorením skupín atď. 

- keď žiaci pracujú v skupine, je veľmi dôležité, aby na konci hodiny mohli prezentovať svoju činnosť, aby 

aj ostatní žiaci videli, aby sa mohli porovnať, aby mohli hodnotiť aj vlastnú prácu, aj prácu ostatných, vidie 

svoje chyby, aj chyby ostatných, motivujú sa prácami iných.  

- hodiny anglického jazyka boli priemerné – učitelia používali IKT, aj rôzne pracovné pomôcky, pracovné 

listy atď.  

- žiaci pracovali samostatne, aj v skupinách a pároch 

Odporúčania štátnej inšpekcie 

Odborná referentka oboznámila členov komisie s odporúčaniami štátnej inšpekcie: 

- rozšíriť a prehĺbiť obsah učebných osnov z MAT, SJSL, ANJ, MJL v triedach s rozšíreným vyučovaním 

daných predmetov 
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- zamerať činnosť metodických orgánov na skvalitňovanie školy prostredníctvom prijímania konkrétnych 

opatrení na zvyšovanie úrovne edukácie a zlepšovanie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov a na 

zvyšovanie profesijných zručností učiteľov formou interného vzdelávania 

- pri identickom obsahu vzdelávania stanoviť pre všetky triedy rovnaké kritériá hodnotenia písomných 

žiackych prác 

- NŠFG rozpracovať do jednotlivých vyučovacích predmetov nižšieho stredného vzdelávania 

- realizovať celoplošný monitoring zameraný na prevenciu a odhaľovanie negatívnych javov v správaní 

žiakov a príznakov šikanovania, výsledky analyzovať, prijímať opatrenia na odstránenie zistených 

nedostatkov a vyhodnocovať ich plnenie. 

Prerušenie vyučovania – od 13.marca 2020 do 30.júna 2020 – COVID-19 

Formy zadávania úloh, formy vyučovania 

Všeobecnou skúsenosťou je, že v triedach A, B žiaci pracovali pravidelne, s dobrými výsledkami. Učitelia 

v týchto triedach pravidelne dostávajú spätnú väzbu od žiakov. Ale v každej triede sú takí žiaci, ktorých 

práca nedosiahne očakávanú úroveň. Týchto žiakov učitelia kontaktujú aj pomocou triedneho učiteľa. 

Väčšina učiteľov odosiela úlohy cez Edupage alebo cez Messenger. Aby komunikácia fungovala bez 

problémov, učitelia vytvorili vlastné Messenger skupiny pre jednotlivé predmety a triedy, aby tam mohli 

komunikovať s deťmi.  

V slabšie prospievajúcich triedach zadanie úloh sa uskutoční pomocou triednych učiteľov. V tomto prípade 

učivo sa posiela aj na Edupage, aj triednemu učiteľovi, kto úlohy posiela aj tým deťom vo vytlačenej forme, 

ktoré nemajú prístup na internet. V týchto triedach učitelia dostanú spätnú väzbu len od malého počtu 

žiakov.  

Niektorí učitelia od začiatku apríla už vyskúšali rôzne formy online vyučovania – Zoom a Skype. Tieto 

hodiny hodnotia pozitívne, vysvetlenie nového učiva je oveľa ľahšie týmto spôsobom. 

Metódy, úlohy 

- pracovné listy, youtube videá, online pracovné listy, projektové práce, čítanie s porozumením, úlohy na 

rozvoj slovnej zásoby, hry 

- stránka: liveworksheets.com – viacerí učitelia používajú túto stránku na tvorbu online pracovných listov 

- prezentácie, testy pripravené na stránke Edupage – deti pracujú s videami, so zvukom, obrázkami, učitelia 

im zadávajú otázky. Sú rôzne typy úloh – ABCD odpovede, dopĺňanie, zoraďovanie, spájanie, otvorená 

otázka, atď. Deti hneď vidia výsledky.  

- používanie e-bookov na stránkach Oxford (Oxford Reader, oxfordowl) – krátke príbehy s otázkami 

a úlohami 

- online hry na rozvoj slovnej zásoby 

- prezentácie, podrobné vysvetlenie učiva s príkladovými vetami, videoprezentácia učiva, atď. 

- Zoom/Skype – podobná forma vyučovania, ako v škole  



 

69 

 

69 

Vo vyučovaní anglického jazyka je veľkou výhodou, že množstvo prístupných materiálov je obrovské.  

Ťažkosti  

Na začiatku si učitelia mysleli, že aj počas online vyučovania sa dá prebrať približne také množstvo učiva na 

jednej vyučovacej jednotke, ako v škole. Ale takto žiaci dostali obrovské množstvo učiva, čo im robilo 

problémy.  

 

Hodnotenie vypracovala a za správnosť zodpovedá:   

Mgr. Vavreková Hubayová Gabriela 

          odborná referentka 
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VYHODNOTENIE PREDMETOVEJ KOMISIE  PRÍRODOVEDNÝCH PREDMETOV 

ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 

 

Vyhodnotenie činnosti predmetovej  komisie prírodovedných predmetov 

 

Matematika – Fyzika – Informatika 

Biológia – Chémia – Geografia  

 

za školský rok  2019 / 2020 

 
Členovia PK  

 

 Meno :    Aprobácia : 

Zita Szabóová, Mgr. 
 

MAT - INF 

Alžbeta Csernoková,Mgr. 
 

MAT - FYZ 

Csaba Varga, PaedDr. 
 

MAT – INF - GEO 

Zuzana Székesiová, Mgr. 
 

MAT - BIO 

Csaba Imrecze, Mgr. 
 

FYZ - INF 

Ladislav Székesi, Mgr. 
 

Element. ped. –INF 

Barnabáš Cselényi, Mgr 
 

INF -TEV 

Klára Varga Tóth, Mgr.   
 

MJL – INF - ETV 

                 Anita Barnócky, PaedDr.                       BIO – CHEM 

 

                 Jozef Pierzchala, PaedDr.                     BIO – CHEM 

 

                 Veronika Gulyášová, PaedDr.               BIO – CHEM 

 

                 Henrieta Fűzérová, Mgr.                        HUV 

 

                 Zsuzsanna  Béreš  Miklós, Mgr.             NEJ - NV  

 

                 László Iván, PaedDr.                              Element. ped. – TEV 

 

                 Gabriella Klobusiczky, Mgr.                    Element. ped. 

 

 



 

71 

 

71 

      Členovia PK PVP sa v školskom  roku 2019/2020 zamerali na kvalitu získaných vedomostí 

a zručností a uplatňovali moderné učebné metódy založené na riešení problémov a väčšej samostatnosti 

a tvorivosti žiakov. 

     Pri hodnotení žiakov využívali viaceré formy získavania spätnej väzby. Vedomostnú úroveň sme 

overovali písomnou formou i ústnym skúšaním do 11. marca 2020. Od 16. marca vyučovanie bolo 

uskutočnené dištančnou formou kvôli pandémie COVID – 19. 

     Vo veľkej miere sme využívali a implementovali IKT do vyučovania všetkých predmetov. 

     Aktuálnou a naliehavou úlohou ostáva i naďalej čitateľská gramotnosť, pretože dobré čitateľské zručnosti 

vytvárajú predpoklad pre zvládnutie ostatných vyučovacích predmetov. 

 

     V školskom roku 2019/2020 bolo 8 zasadnutí, ktoré viedla ich vedúca PK. Na zasadnutí sa zúčastňovali 

členovia PK PVP , ktorí v priebehu školského roka dodržiavali: 

 

- základné pedagogické dokumenty vypracované a platné pre 5. – 9. ročník základnej školy, 

- pracovali v súlade s platnými učebnými osnovami, učebnicami, PZ, MP pre dané ročníky, 

- plnili úlohy vyplývajúce z pedagogicko-organizačných pokynov, pozornosť venovali problematike 

diskriminácie, šikanovaniu, rasizmu, vulgárnemu správaniu, 

- veľký dôraz kládli výchove k právnemu vedomiu, demokracii, mravným hodnotám a profesijnému 

cíteniu, 

- do vyučovanie zakomponovali environmentálnu výchovu, protidrogovú výchovu, práva dieťaťa, 

výchovu k manželstvu a rodičovstvu  a OČAP. 

 

     Na spoločných zasadnutiach sme si vymieňali názory a skúsenosti z vyučovania  

 jednotlivých predmetov, využívania metód a foriem práce.  

     Na škole v mesiaci február  prebehla Štátna školská inšpekcia. Ich odporúčania boli prediskutované 

s členmi PK PVP na viacerých zasadnutiach.  

     Tak ako aj po iné roky, tak i v školskom roku 2019/2020 sa písali vstupné previerky v piatom ročníku 

z matematiky a tiež aj kontrolné práce  s javovou analýzou, ktorá zaznamenávala priemer úspešnosti žiakov. 

Výstupné previerky sa nepísali kvôli pandémie COVID – 19.  

      PK PVP na spoločných zasadnutiach riešila konkrétne odborné, didaktické a výchovné problémy. 

Spolupracovala so špeciálnou pedagogičkou a riešila problémy týkajúce sa integrovaných žiakov a žiakov so 

špeciálnymi potrebami. Spolupracovala aj s výchovným poradcom a riešila problémy so  šikanovaním. 
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1. Hodnotenie práce PK PVP a plnenie úloh 

   Úlohy PK PVP boli splnené, vyučujúci sa podieľali na príprave žiakov na súťaže /vedomostné súťaže, 

projekty, olympiády/. Avšak jednotlivé súťaže od apríla boli zrušené kvôli pandémie COVID -19.  

 

2. Zmeny vo vyučovacom procese počas pandémie COVID – 19  

    Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v našej škole od 16. 3. 2020 sa 

  vzdelávanie realizovalo dištančnou formou (využívanie online platforiem, telefonickej komunikácie, 

poštovej komunikácie alebo inej formy doručovania a prijímania úloh a zadaní žiakom). Podľa dostupných 

možností zabezpečili sme prístup žiakov ku vzdelávaniu aj v čase mimoriadneho prerušenia školského 

vyučovania v škole. 

  Spôsoby dištančného vzdelávania v rámci PK PVP: 

1. Office 365 – Teams - vysvetlenie, precvičovanie učiva.  
2. Edupage – pridelenie úloh, prezentácia nového učiva, pridelenie cvičení, zadanie domácej 

úlohy, oprava výsledkov.   

3. Učebné materiály a vytlačené prezentácie boli odoslané so sociálnym pracovníkom žiakom, ktorí 

nemali prístup na internet.  
4. Messenger- komunikácia so žiakmi a vysvetlenie nového učiva.  
5. Motivačné a vzdelávacie videá z Youtube boli odoslané cez Edupage a aj cez Messenger, aby 

ľahšie pochopili dané učivo.  

 

          Od 4.5.2020 sme vypracovali nový týždenný rozvrh založený na striedaní jednotlivých vzdelávacích 

oblastí s príslušnými vyučovacími predmetmi. 

           V jednotlivých ročníkoch základnej školy sa vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie oblasti 

plánovali sme podľa odporúčaniach tak, aby bol dodržaný tento rozpis indikatívnej týždennej záťaže žiakov: 

Rozsah hodín výučby v jednotlivých ročníkov: 

5. ročník – 10 h / týždenne 

6. – 9. ročník – 15 h / týždenne 

 

         Prezentáciu nového učiva v rámci hlavných vzdelávacích oblastí minimalizovali sme a sústredili sme 

sa na opakovanie, upevňovanie a prehlbovanie už prebraného učiva. 

 

 

 

 

Zapojenie žiakov do súťaží z prírodovedných predmetov  /projekty/ 

 

           3.1 Biológia a chémia 

 

Vyučujúci: 

 

     1. Anita Barnócky, PaedDr.: 

 

     Pripravila 4 žiakov z 8.A triedy na olympiádu v kategórii E zo zoológie. Na školskom kole boli všetci 4 

úspešní riešitelia. Okresné kolo bolo zrušené kvôli pandémie COVID -19. Na olympiádu v kategórii D tiež 
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boli pripravené 4 žiaci z 8.A triedy. Usporiadané bolo iba školské kolo. Pripravila aj žiakov z 7.A triedy 

na súťaži Červeného kríža v Rimavskej Sobote – avšak súťaž v máji bola zrušená. Zapojila žiakov z 5.B a z 

7.A triedy do súťaže Najkrajšia vtáčia búdka: 1. miesto –Tiffany Hajduová – 5.B, 3. miesto – Jasmína 

Danková – 5.B, 4.miesto – Róbert Székely – 5.B. Zorganizovala s kolegami projekt ,,Zelené budovy“, do 

ktorého boli zapojené žiaci z 5.-9. ročníkov. V rámci projektu bola zorganizovaná aj súťaž. V rámci 

aktuálnej témy AIDS, Fajčenie vyhotovila výstavy, do ktorých zapojila žiakov z 5.- 9. ročníkov. V marci a v 

apríli, počas dištančnej formy vyučovania / pandémia COVID -19 / zapojila žiakov z 5. – 9. ročníkov do 

projektov Deň vody a Deň Zeme. Žiaci posielali svoje krásne práce cez Edupage. Niektorí žiaci 

odprezentovali svoje práce pre ostatných online cez Office 365 – Teams. Zapojila žiakov z 5. – 9. ročníkov 

do programu Zber papiera. Zorganizovala exkurziu do závodu Gemerka. V apríli zapojila žiakov z 5.- 9. 

ročníkov do environmentálneho projektu Vyčistíme okolie nášho domu. V rámci súťaže Najkrajšia vtáčia 

búdka vyhotovila s kolegami výstavu. 

Na úrovni školské kolo zapojila žiakov do chemickej olympiády a do biologickej olympiády z botaniky. 

Zapojila sa do prípravy obnovy chemickej učebni. 

 

 

 

2. Veronika Gulyášová, PaedDr.:          

     

      Zapojila žiakov z 5.A triedy do súťaže Najkrajšia vtáčia búdka: 2. miesto: Zsolt Kullár  - 5.A trieda. V 

rámci súťaže Najkrajšia vtáčia búdka vyhotovila s kolegami výstavu. Zorganizovala s kolegami projekt 

,,Zelené budovy“, do ktorého boli zapojené žiaci z 5.-9. ročníkov. V rámci aktuálnej témy Fajčenie 

vyhotovila s kolegyňou výstavu, do ktorej zapojila žiakov z 5.- 9. ročníkov. Zapojila 4 žiakov z 7.A triedy 

do projektu Hovorme o jedle, chutné malovanie: Emese Bakóová, Ruben Balogh, Stefánia Bekeová, 

Bernadett Revajová – úspešní riešitelia. Zapojila sa do prípravy obnovy chemickej učebni. 

 

 

 

 

     3. Jozef Pierzchala, PaedDr. :  

 

     Zapojil žiakov z 6.B triedy do súťaže Najkrajšia vtáčia búdka. V rámci súťaže Najkrajšia vtáčia búdka 

vyhotovil s kolegyňami výstavu. Zorganizoval s kolegyňami projekt ,,Zelené budovy“, do ktorého boli 

zapojené žiaci z 5.-9. ročníkov. 

Úspešne viedol aj krúžok – Stolný tenis. Zorganizoval  korčuľovanie v Rimavskej Sobote a lyžiarsky kurz. 

Pripravil žiakov na chemickú olympiádu, avšak súťaž bola zrušená. Zapojil sa do prípravy obnovy 

chemickej učebni. 

 

 

       Prínos pre žiakov: Pri nacvičovaní biologickej a chemickej olimpiády žiaci získali veľa nových 

vedomostí zameraných aj na chemické výpočty a upevnili si už osvojené vedomosti.  

 

 

  

           3.2   Matematika a fyzika 

 

Vyučujúci: Alžbeta Csernoková, Zita Szabóová, Zuzana Székesiová, Csaba Varga, Csaba Imrecze 

 

      Pri vyučovaní matematiky stále pretrvávajú problémy s chýbajúcimi zbierkami úloh, ktoré by 

vyhovovali vzdelávacím štandardom. Na vyučovanie sme často používali výučbové programy dostupné na 
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www stránkach.  Aj napriek problémom vyučujúci pripravovali žiakov aj na  rôzne matematické súťaže. 

Kvôli pandémie väčšina okresného a celoštátneho kola nebolo uskutočnené. 

 

Najúspešnejší žiaci: 

 

1. Matematická  olympiáda  

Dávid Kosztúr 5. A    Z5 -  okresné kolo - úspešný riešiteľ 

 

Pre 6., 7., 8, ročník okresné kolo súťaže nebolo uskutočnené. / dôvod: COVID -19 / 

 

2. Pytagoriáda  - postupujći do okresného kola  

Ruszó Tamás 5.A 

Czigány Péter 5.A 

Sofranko Áron 6. A     

Mišurák Balázs 6.A 

Ragályi Róbert 6.A 

Amzler Dávid  7. A 

Tamás László 7.A 

Bíró Izabella 8.A 

Szőke Tamás 8.A 

 

Okresné kolo súťaže nebolo uskutočnené.  / dôvod: COVID -19 / 

 

  

3. Katedra – Matematika úspešní riešitelia: 

 

Czókoly Csaba  5.A 

Kosztúr Dávid  5. A  

Ruszó Tamás  5. A 

Hencz Vivien  6. B 

Mišurák Balázs 6. A 

Molnár József 6. A 

Veréb László 6. B 

Amzler Dávid  7. A 

Tamás László 7. A  

Bíró Izabella 8. A 

 

Postupujúci do celoštátneho kola, ktoré bude uskutočnené 25.09.2020: 

 

 Kosztúr Dávid  5. A  

 Molnár József 6. A 

 Amzler Dávid  7. A 

 Bíró Izabella 8. A 
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Vstupná previerka z matematiky v  5. ročníku:   

5. A  priemer:   1, 96 

5. B    priemer :  3,68 

5. C    priemer :  3,86 

5. D    priemer :  4,92 

 

 

Testovanie z matematiky v 5. ročníku  

 

   V Testovaní 5 z Matematiky žiaci dosiahli 63,4% . 

            

 

Testovanie z matematiky v 9. ročníku nebolo uskutočnené.   

 

Prínos pre žiakov: Žiaci pri riešení úloh matematickej olympiády, pytagoriády a matematickej katedry 

získali veľa nových vedomostí a zručnosti pri riešení slovných úloh, a počas práce pravideľne rozvýjali 

logické myslenie a opakovali prebraté učivo. 

 

Súťaže a exkurzie z fyziky boli žiaľ zrušené kvôli pandémie COVID – 19.  

 

 

 

 

 

3.3  Informatika a geografia 

 

 
Vyučujúci: 

1. Mgr. Barnabás Cselényi sa zapojil do súťaže: Algoritmánia a iBobor 

2. Mgr. Ladislav Székesi sa zapojil do súťaže: iBobor 

3. Mgr. Csaba Imrecze sa zapojil do súťaže: Algoritmánia a iBobor 

4. Mgr. Klára Varga Tóth sa zapojila do súťaže: iBobor 

            Do súťaže AlgoritMánia sa zapojili žiaci z 9. A triedy: Szabolcs Mike, Bálint Mišurák, Fanni Pacek. 

Súťaž sa konal vo Fiľakove. Na tejto súťaži žiaci využili svoje všeobecné poznatky z informatiky, mysleli 

algoritmicky a kreatívne. Algoritmické myslenie hrá dôležitú úlohu nielen v oblasti IT, ale aj v 

každodennom živote, pretože v našich každodenných úloh vykonávame aj algoritmy. Žiaci sa umiestnili na 

6. mieste. 

            Hlavným cieľom súťaže iBobor je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) 

u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a 

kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Do tejto súťaži sa z našej školy zapojilo viac 

ako 60 žiakov.  
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Najúspešnejším boli: 

 

8.-9. ročník: 

Sebők Eszter Noémi – 8.A 

Kalydy Boróka – 8.A 

Renáta Csapó – 9.A 

Pacek Fanni – 9. A 

Szekeres Fruzsina – 8.A 

5.-7. ročník: 

Šimon Noel – 7.B 

Mišurák Balázs – 6.A 

Molnár József – 6.A 

Zsíros Dániel – 7.A 

Krištóf Béla – 7.B 

Súťaže a exkurzie z geografie boli žiaľ zrušené kvôli pandémie COVID – 19.  

 

4. Hodnotenie v 2.polroku z prírodovedných predmetov 

         Členovia PK PVP na zasadnutí v apríli sa jednomyseľne rozhodli, že za spôsob koncoročného 

hodnotenia žiakov si zvolia ústne hodnotenie, nakoľko netradičná metodika vyučovania z dôvodu 

koronakrízy neumožní aby napredovanie žiakov v učive bolo možné dosledovať do takej miery, aby to bolo 

postačujúce pre klasické hodnotenie známkami (resp. známkami aj ústne). Počas prerušeného vyučovania sa 

neodporúčalo hodnotiť žiakov na základe testov a písomných skúšok. Podklady na ústne hodnotenie 

výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov sme získali v čase prerušeného vyučovania najmä z portfólií 

žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Podkladmi boli aj projekty, riešenia 

komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím 

na individuálne podmienky každého žiaka. 

     V rámci daných možností a vybavenosti školy na základe tematických plánov sme realizovali aj 

predpísané laboratórne práce do 11.3.2020. Pripravili sme žiakov 9. ročníka na prijímacie skúšky. V 

maximálnej miere sme využili dostupné učebné pomôcky. Kládli sme veľký dôraz na environmentálnu 

výchovu žiakov a na osvojenie si slovenskej odbornej terminológie. 

 
 

 Hodnotenie vypracovala a za správnosť zodpovedá:   

           
                                                                                                         PaedDr. Barnócky Anita 

                                                                                                                   Vedúca PK 
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CELOROČNÉ HODNOTENIE PREDMETOVEJ KOMISIE 

VÝCHOVNÝCH PREDMETOV 

Školský rok:  2019/2020 

 

Vedúca PK Výchovných predmetov : Mgr.Nikola Szabóová 

 

Členovia:  PaedDr.Anita Barnócky, Mgr.Andrea Bešinová, Mgr.Barnabáš Cselényi, Mgr.Ildikó 

Duszová, Mgr.Henrieta Fűzérová, Ágnes Fazekas, PaedDr.Veronika Gulyášová, 

Mgr.Katarína Hubayová, PaedDr.László Iván, PaedDr.Judit Juhász, Mgr.Gabriella 

Klobusiczky, Mgr.Teodóra Kučerová, Mgr.Nikoleta Ligártová, Tibor Lóczy, 

Mgr.Katalin Miko, PaedDr.Jozef Pierzchala, Mgr. Emese Ragályiová, Mgr. Nikola 

Szabóová, Mgr. Zuzana Székelyová, Mgr. Ladislav Székesi, PaedDr.Csaba Varga, 

Mgr.Klára Varga Tóth, Mgr.Gabriela Vavreková Hubayová. 

     Do pôsobnosti PK výchovných predmetov  patria nasledovné predmety: etická výchova – ETV, hudobná 

výchova - HUV, náboženská výchova - NAV, občianska výchova - OBV, regionálna výchova - REV, 

technika - TECH, telesná výchova - TEV, výtvarná výchova - VYV.  

     V školskom roku 2019/2020 sa uskutočnilo 8 zasadnutí PK (viď zápisnice). Na zasadnutiach sme sa 

zaoberali plnením učebných osnov, hodnotením výchovno-vzdelávacích výsledkov, zapájaním do súťaží, 

plnením naplánovaných akcií, vymieňaním si poznatkov o uplatňovaní nových metód a foriem práce, 

aktuálnymi problémami vo výchovno-vzdelávacom procese a zhodnotením práce vo forme distančného 

vzdelávania žiakov. 

     Predmetová komisia pracovala podľa harmonogramu hlavných úloh vypracovaných a schválených na 

začiatku školského roka. Každý podľa svojich možností sa snažil prispieť k plneniu hlavného 

pedagogického cieľa na tento školský rok. Úlohy pre jednotlivé vyučovacie predmety vyplývajúce z Plánu 

práce na školský rok 2019/2020 boli len čiastočne splnené z dôvodu zavedenia opatrení počas pandémie 

koronavírusu, t.j. zatváranie škôl. 

Priebeh výučby a hodnotenia počas mimoriadnej situácie 

     Prvoradým cieľom všetkých členov PKVP bolo pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať a v plnej 

miere sa snažili zohľadniť náročnú situáciu počas mimoriadneho prerušenia vyučovania. Distančná forma 

vzdelávania žiakov našej školy prebiehala prostredníctvom  elektronickej komunikácie nasledujúcimi 

formami: prostredníctvom edukačného portálu EduPage, prostredníctvom sociálnych sietí, prostredníctvom 
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emailovej komunikácie, využívaním aplikácií Microsoft Teams. Pri výučbe výchovných predmetov sa 

uprednostnili zadania žiakom ako projekty, videá, prezentácie pwp.  Učitelia TEV preferovali videá 

s pohybovou aktivitou, aby inšpirovali deti k telesnej aktivite.     

     Od 4.5.2020 sme vypracovali nový rozvrh založený na striedaní jednotlivých vzdelávacích oblastí s 

príslušnými vyučovacími predmetmi. Pri rozpracovaní rozvrhu sme rešpektovali dodržanie indikatívnej 

týždennej záťaže žiakov nasledovne: 5. ročník – 10 hodín  týždenne a 6. – 9. ročník – 15 hodín týždenne. 

     Týždenné rozdelenie vyučovacích hodín v rámci PK VP na máj-jún 2020: 

Ročník VYV TECH NAV TEV ETV HUV OBV REV 

5. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 

6. 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 - 

7. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

8. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

9. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5 

 

    Na základe nového rozvrhu odborní referenti vypracovali redukované tematické plány na máj a jún 2020.  

     Správy z jednotlivých vyučovacích predmetov:  

Výtvarná výchova 

Mgr.Nikola Szabóová 

Prebraté učivo Učivo, ktoré sa dá 

vynechať 

Učivo, ktoré bude 

prenesené na 

nasledujúci šk.r. 

5.ročník 

 

Podnety dizajnu  

Tradície a podnety 

remesiel 

Podnety poznávania 

sveta  

Podnety fotografie  

Škola v galérií  

 

 

Synestetické podnety  

Elektronické médiá 

6.ročník Podnety architektúry  

Podnety poznávania 

sveta  

Škola v galérií  

 

Podnety videa a filmu 

Podnety fotografie  

7.ročník 

 

Podnety dizajnu  

Tradície a podnety 

Škola v galérií  Elektronické médiá 

Podnety fotografie  
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remesiel  

Synestetické podnety  

Podnety poznávania 

sveta  

 

8.ročník 

 

 

Podnety architektúry  

Tradície a podnety 

remesiel  

Podnety dizajnu  

Podnety poznávania 

sveta  

Škola v galérií  Synestetické podnety  

Elektronické médiá 

9.ročník 

 

Podnety dizajnu  

Tradície a podnety 

remesiel  

Podnety poznávania 

sveta 

Možnosti zobrazovania 

videného sveta  

Podnety videa 

a filmu  

Podnety fotografie  

Elektronické médiá  

 

---------- 

 

 

Hudobná výchova 

Mgr.Henrieta 

Füzérová 

Prebraté učivo Učivo, ktoré sa dá 

vynechať  

Učivo, ktoré bude 

prenesené na 

nasledujúci šk.r. 

5.ročník 

 

-piesne: 

Bartók:Este 

a székelyeknél, 

Tinódi L.S.: Történeti 

énekek, Csínom Palkó,  

Verbunk-Török 

bársony..., 

J.Cikker : Juro 

Jánosík, 

E. Suchon. Akás i mi 

krása 

-Ki mit tud?!-súťaž -Ľudové piesne 

6.ročník -hudobné diela: 

G.F.Handel, J Haydn, 

W.A.Mozart 

-Ki mit tud?! súťaž 

 

-Opakovanie 
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-Klasicizmus 

-L.W .Beethoven 

7.ročník 

 

-piesne: Zöld erdőben, 

Klapka induló,Szent 

György verbunk 

-opery: Hunyadi L., 

G.Verdi, B.Smetana 

-Ki mit tud?!  -súťaž -Opakovanie 

8.ročník 

 

-piesne:  Kék tó tiszta 

tó..., Magam lakok 

a pustába egyedül... 

-Impresionizmus 

-Folklorizmus 

-Kodály Zoltán: 

Galántai táncok 

-Zabili Janicka na 

holi... 

-Džez 

-Ki mit tud?! -súťaž ---------- 

 

Náboženská výchova 

Mgr.Ildikó Duszová 

Prebraté učivo Učivo, ktoré sa dá 

vynechať  

Učivo, ktoré bude 

prenesené na 

nasledujúci šk.r. 

5.ročník 

 

Tajomstvo Veľkej noci  

Kláštorná starostlivosť 

o chudobných – K. 

Sienská, Vincent 

z Pauly  

Hodnota a význam 

služby človeka k 

človeku  

 

 

----------------- 

Potreba sviatosti pre 

život kresťana 

6.ročník Apoštoly 

Tajomstvo Veľkej noci 

Desatoro 

 

 

----------------- 

 

 

--------------------- 

7.ročník 

 

Veľká noc 

Rozdelenie sveta 

podľa kultúr  

Hierarchia,anarchia  

------------------- 
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Láska, cesta k slobode 

– blahoslavenstvá 

8.ročník 

 

Tajomstvo Veľkej noci 

Hodnoty kultúry 

života a kultúry smrti  

 

Naši veľkí rodáci 

(kresťanské vzory) 

 

 

------------------- 

 

 

---------------------- 

9.ročník 

 

Sekty 

Budovanie vzťahov 

Zodpovednosť za svet 

 

------------------- 

 

---------------- 

 

Regionálna výchova 

Mgr.Emese 

Ragályiová 

Prebraté učivo  Učivo, ktoré sa dá 

vynechať  

Učivo, ktoré bude 

prenesené na 

nasledujúci šk.r. 

9.ročník 

 

Môj rodný kraj: 

Tornaľa  

(Tornaľa a okolie, 

História mesta, 

Regionálne 

ornamenty) 

Môj rodný kraj: 

Tornaľa  

(Tvorba projektov, 

Exkurzia) 

----- 

 

Občianská výchova 

Mgr.Teodóra 

Kučerová 

Prebraté učivo  Učivo, ktoré sa dá 

vynechať  

Učivo, ktoré bude 

prenesené na 

nasledujúci šk.r. 

6.ročník Osobnosť 

Rôznorodosť 

Štýly učenia 

Vzťahy v triede 

Socuálna rola, pozície 

---- --- 

7.ročník Samospráva --- --- 

8.ročník Ochrana menšín --- --- 
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Ochrana spotrebiteľa 

Systém práva 

9.ročník Daňový systém --- --- 

 

      Telesná výchova 

Mgr.Gabriella Klobusicky 

Prebraté učivo Učivo, ktoré sa dá 

vynechať 

Učivo, ktoré bude 

prenesené na 

nasledujúci šk.r. 

5. ročník – CHLAPCI Teória: lyžovanie, 

basketbal, plávanie, 

futbal, atletika, 

poznatky z TV a športu  

Praktický tréning 
(pohybové aktivity) 
 

Praktický tréning 
(pohybové aktivity) 

 

5. ročník – DIEVČATÁ Teória: lyžovanie, 

plávanie, basketbal, 

gymnastika, atletika 

Praktický tréning 
(pohybové aktivity) 

Praktická časť 

6. ročník – CHLAPCI Gymnastika - 

posilňovanie 

Praktický tréning Praktická časť 

6. ročník – DIEVČATÁ Poznatky z TV a športu, 

gymnastika, loptové 

hry 

Praktický tréning  

Bedminton 

Praktická časť, 

bedminton 

7. ročník – CHLAPCI Basketbal    Praktický tréning  Praktická časť 

7. ročník – DIEVČATÁ Poznatky z TV a športu, 

gymnastika, loptové 

hry 

   Praktický tréning  

 

Praktická časť 

8. ročník – CHLAPCI Basketbal, poznatky 

z TV a športu,  

   Praktický tréning  Praktická časť 

8. ročník – DIEVČATÁ Poznatky z TV a športu, 

gymnastika 

   Praktický tréning  Praktická časť 

9.ročník – CHLAPCI Basketbal, poznatky 

z TV a športu 

     Praktický tréning  Praktická časť 

9. ročník – DIEVČATÁ Poznatky z TV a športu, 

gymnastika 

Praktický tréning Praktická časť 
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Etická výchova  

Mgr.Klára Varga Tóth 

Prebraté učivo  Učivo, ktoré sa dá 

vynechať  

Učivo, ktoré bude 

prenesené na 

nasledujúci šk.r. 

5.ročník Etické aspekty 

Ochrany prírody  

---------- ------------- 

6.ročník Prosociálne správanie               ----------            -------------- 

7.ročník 

 

Etické aspekty 

integrovania sexuálnej 

zrelosti do kontextu 

osobnosti 

Vzťah k starým, 

chorým a osobám so 

špecifickými 

potrebami 

---------- -------------- 

8.ročník Dobré meno a pravda 

ako etické hodnoty  

------------- ---------- 

9.ročník Masmédiá a ich 

vplyvy 

-------------- ------ 

 

Technika  

Mgr.Ladislav Székesi 

Prebraté učivo  Učivo, ktoré sa dá 

vynechať  

Učivo, ktoré bude 

prenesené na 

nasledujúci šk.r. 

5.ročník Potraviny 

 Zásady zostavovania 

jedálneho lístka 

Základné zložky 

potravy 

---------- ------------- 

6.ročník 

 

 

Elektrický obvod 

Kladka, Hriadeľ 

Klin, Skrutka 

              ----------            -------------- 

7.ročník 

 

Profesie, pracovné 

príležitosti 

  Finančné inštitúcie 

            Poistenie 

---------- -------------- 
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8.ročník Základné podmienky 

pre pestovanie 

   Chovateľstvo 

------------- ---------- 

9.ročník Návrh a zhotovenie 

vlastného výrobku 

Úloha a ciele 

manželstva 

-------------- ------ 

 

     Podklady na hodnotenie výsledkov žiakov počas prerušeného vyučovania v školách sme získali 

z portfólií žiackych prác odoslané na Edupage, Facebook a rozhovormi so žiakmi cez Teams. Výsledky 

testov, písomných škúšok a známky získané pred uzatvorením škôl sme nebrali do úvahy pri výslednom 

hodnotení žiakov. Záverečné hodnotenie žiakov sa realizovalo z výchovných predmetov slovným 

hodnotením, a to absolvoval/a. 

     Hodnotenie výsledkov žiakov z výchovných predmetov pre jednotlivé ročníky a triedy (viď prílohu). 

ČINNOSTI VYPLÝVAJÚCE Z PLÁNU PRÁCE PKVP 

Prepracovať a vypracovať tematický východno-vzdelávací plán a učebné osnovy výchovných predmetov 

Podporovanie šikovných žiakov, zapájať ich do súťaží a olympiád 

     Počas školského roka sme sa zapojili do súťaží a olympiád, nielen akreditovaných MŠ,  ale sme sa 

rozhodli využiť aj ďalšie z ponuky organizovaných rôznymi organizáciami alebo inštitúciami. Predchádzala 

im individuálna príprava žiakov. Následne sme organizovali školské kolá a úspešní žiaci mali možnosť 

pokračovať v ďalších postupových kolách. Mnohé výsledky nás uspokojili, v niektorých máme ešte rezervy 

a v budúcnosti budeme sa snažiť o lepšie umiestnenia. 

Vzdelávacie exkurzie, návštevy kultúrnych zariadení  

     Sú súčasťou vzdelávacieho procesu. Ich cieľom je prehlbovať poznatky, upevňovať vedomosti, pestovať 

prezentačné schopnosti a viesť ku kultúrnemu správaniu žiakov.   

Prezentácia školy   

    Aj v tomto školskom roku sme sa rozhodli kultúrnymi programami prezentovať šikovnosť a úspechy 

našich žiakov. K hlavnými organizátormi patrili z našej PK vyučujúci HUV. Môžeme povedať, že všetky 

kultúrne programi sa mimoriadne vydarili a spokojní boli nielen rodičia detí, ale aj všetci ostatní pozvaní 

hostia a rovnako aj naši bývalí kolegovia. 
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Výzdoba priestorov školy  

    Počas školského roka sa snažíme o to, aby interiér školy pôsobil esteticky a zároveň majú žiaci možnosť 

prezentovať svoje tvorivé výsledky na jednotlivých vyučovacích predmetoch. Vystavujeme ich projektové 

práce, výtvarné práce, postery a pod.    

Vyhodnotenie jednotlivých predmetov PKVP 

Výtvarná výchova - na hodinách VYV učitelia realizovali progresívne trendy vo vzdelávaní, posilňovali 

emocionálnu inteligenciu, poskytovali optimálne podmienky pre vzdelávanie žiakov so ŠVVP. Na 

skvalitnenie výučby využívali učitelia modernú didaktickú techniku a interaktívnu tabuľu. Organizovaním 

výstaviek a vernisáží žiackych prác a projektov sa usilovali o vytvorenie príjemného pracovného prostredia. 

V mesiaci december 2019 sme sa zapojili do výtvarnej súťaže Rodina bez cigariet. Žiaci boli veľmi aktívni, 

veľa žiakov sa zapájalo do súťaže, z tohto dôvodu sme organizovali aj školské kolo. Najúspešnejšie práce 

sme poslali do celoslovenského kola. Mali sme možnosť viackrát navštíviť výstavu výtvarných diel 

súčasných umelcov v Rákócziho maďarskom dome. 

Hudobná výchova - na hodinách HUV sa pani učiteľky snažili, aby žiaci pochopili podstatu umenia, 

vytvorili si vzťah k umeniu, mali priamu skúsenosť v oblasti špecifických umeleckých, estetických a 

psychologických kategórií – emocionalita, prežívanie, zážitok, vnímanie krásy, vlastná tvorivosť 

(improvizácia, kompozícia), na základe čoho by dokázali reflektovať umenie, vnímať krásu, rozpoznať 

hodnotu, vyjadriť sa prostredníctvom umenia. Pani učiteľky využívali najmä formu zážitkového vyučovania, 

ktoré aktivizuje žiaka počas celej vyučovacej hodiny, prirodzene ho motivuje k učeniu a zároveň rozvíja 

emocionálnu stránku jeho osobnosti. Do vyučovania hudobnej výchovy zaraďovali pohybové a hudobné 

hry, diskusné aktivity, prácu v skupinách. Školský spevácky zbor Csicsergők sa prezentovali  na rôznych 

spomienkových oslavách ako: 6.október, Spomienka na mučeníkov, Večer tornaľských škôl, Vianočný 

program, Deň maďarskej kultúry. Naši žiačky, Sebők Eszter (8.A) a Kadharaouri Jázmin Hana (7.A), sa 

úspešne prezentovali na súťaži luďových piesní. 

Etická výchova - na hodinách ETV viedli učitelia žiakov k zodpovednému správaniu, správnym životným 

postojom a zdravému životnému štýlu. Učili ich spolupráci a prosociálnemu spolužitiu. V rámci výučby 

etickej výchovy sa priebežne venovali prevencii sociálno-patologických javov. Počas výučby využívali 

možnosť pracovať s interaktívnou tabuľou. Výučbu realizovali  predovšetkým prostredníctvom zážitkového 

učenia, hravými formami a interaktívnymi metódami, formou spolupráce v menších skupinách. Veľký dôraz 

kládli najmä na  motivačnú časť vyučovacej hodiny, pochvalu a ocenenie správania, podporu tvorivosti a 

samostatného myslenia. Prostredníctvom rozmanitých foriem učenia pomáhali žiakom osvojiť si základné 

etické normy a emocionálne sa s nimi stotožniť. Aktivity súvisiace s týmto predmetom boli nasledovné: Kto 

vie viac o meste Tornaľa? – október 2019, Návšteva Mestského úradu v Tornali – november 2019, Beseda s 
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žurnalistkou denníka Új Szó-Titannillou Bődovou – november 2019, Príprava na Vianoce pre detí zo 

sociálne slabších rodín – december 2019, Valentínska pošta – február 2020. 

Technika - na našej škole vyučujú tento predmet žiaľ doteraz nekvalifikovaní kolegovia, preto majú ťažšiu 

úlohu. Kolegovia sa snažia o to, aby hodiny boli zaujímavé. Žiaci pracovali pravidelne v záhradkách  na 

dvoch miestach a zapojili sa aj do zberu papiera a skraslovanie okolia školy. Opäť sa mohli aktívne zapojiť 

do záhradkárskych prác. Majú vlastné skúsenosti s výsadbou, poznajú jednotlivé náradia, vedia ich 

používať.  Deti sa oboznamujú s rastlinami, ich delením, pestovaním. Vytvára sa nová dielňa. Sú ešte 

menšie nedostatky, čo sa týka vybavenia, ale postupne sa všetko rieši. 

Telesná výchova - Vyučujúci telesnú výchovu sa snažili okrem prípravy žiakov zameranej na jednotlivé 

preteky zapojiť sa aj do školských podujatí. V septembri sa konal  Európsky týždeň športu. Počas tejto akcie 

sme zorganizovali hromadné cvičenie žiakov, ako to bolo stanovené v pláne. Počas celého školského roka 

sme sa snažili dbať na to, aby si žiaci obľúbili šport. V tomto školskom roku sme viackrát pripravili 

prekážkovú dráhu na vzor preteku Exatlon. Žiaci si veľmi oblúbili tieto preteky. V októbri z príležitosti Dní 

mesta sa konal futbalový zápas. Mladší žiaci získali 1. miesto, starší žiaci tiež..  Dievčatá si zahrali basketbal 

so žiačkami miestnej ZŠ P. J. Šafárika. V októbri sa konal Týždeň zdravej výživy. V decembri sa odohral 

basketbalový zápas učiteľov a žiakov. Vo februári si zahrali vybíjanú a basketbal žiačky tried: 5.A,B, 6.A,B, 

7.A,B, 8.A, 9.A. Aj tohto roku sme dostali finančné prostriedky na lyžiarsky výcvik, na ktorom sa zúčastnilo 

30 detí. Výcvik sa konal opäť v Kokave. Žiaci mali možnosť zúčastniť sa na výcviku korčuľovania. Výcvik 

sa konal v Rimavskej Sobote, zúčastnilo sa 50 žiakov. Tohto roku sa nekonal  plavecký výcvik, nakoľko 

vznikla svetová pandémia. Žiaci piateho ročníka dostali učivo o plávaní fo forme prezentácií. Gymnastky 

našej školy sa pripravovali svedomite počas jesenných a zimných mesiacov. 

Účasť žiakov na jednotlivých súťažiach:  

-Cezpoľný beh, Revúca:  Veréb Fanni, Koncz Barbara, Árvaiová Liana, Kárász Štefan, Nagy Elemír, Iván 

Ádám,  Okresné 3. miesto: Matuska Daniel 

-Basketbal, okresné 4. Miesto: Horváth Ladislav, Pósa Robert, Lukács Flórián, Juhász Sebastian, Országh 

Norbert, Kárász Ladislav, Páll Ádám, Bíró Dávid, Tuza Ádám, Kékesi Krisztián 

-Futbal,  okresné 1. miesto:  Páll Ádám, Šipoš Kristóf, Országh Norbert, Poľák Patrik, Lukács Flórián, Kárás 

Attila, Kárász Štefan, Pajor Robert, Zsíros Daniel, Pongó Alex, Kazinczy-kupa, 3. miesto    

     Žiaci, ktorí sa zúčastnia na súťažoch, chodia na tréningy. Sú zdatnejší, naučia sa pretekať podľa pravidiel 

fair play, prehlbia si svoje poznatky v danej disciplíne. Na jednotlivé súťaže  žiakov pripravovali:  László 

Iván,  Ladislav Székesi,  Barnabáš Cselényi a Gabriella Klobusiczky. 
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Náboženská výchova – Aj v tomto školskom roku ponúkala naša škola výučbu katolickej, reformovanej 

a evanjelickej výchovy. Vyučujúci sa snažili viesť žiakov k zodpovednosti za vlastné konanie, kriticky 

myslieť, nenechať sa manipulovať ani nebyť manipulátormi, chápať vlastné konanie. Aktivity počas 

školského roka: 12.10.2019 – púť do Mátraverebély-Szentkút – farnosť zorganizovala púť, na ktorej sa 

zúčastnili aj žiaci našej školy; 18.10.2019 – Milión detí sa modlí za mier – 80 žiakov sa zúčastnilo na 

modlitbe svätého ruženca v rímskokatolickom kostole v Tornali spolu so žiakmi zo slovenskej základnej 

školy, kde presne o 9,00 sa modlili za svetový mier; 11.12.2019 – Advent v Domove dôchodcov – žiaci 1.  

stupňa všetkých troch vierovyznaní  navštívili Domov dôchodcov, kde pripravili pre seniorov pekný 

adventný program.  

 

Občianská výchova – vyučujúci OBV viedli žiakov k poznávaniu svojej rodiny, školy, obce, regiónu, 

Slovenska a Európskej únie. Učili ich demokraticky myslieť a konať, poznávať svoje práva a povinnosti a 

obhajovať práva druhých. V rámci občianskej výchovy organizujeme pravidelne každý rok návštevu 

Mestského úradu v Tornali v rámci spoznávania ako funguje legislatíva mesta. Dňa 10.decembra 2019 

pripravili so žiakmi nástenku k Medzinárodnému dňu ľudských práv, dňa 20.novembra 2019 zorganizovali 

školskú šúťaž k Medzinárodnému dňu práv dieťaťa. 

Regionálna výchova – v tomto školskom roku REV vystupovala ako disponibilná hodina v 9.ročníku. 

Vyučijúci sprostredovali vedomosti o minulosti a súčasnosti svojho regiónu, svojej obce s cieľom vytvárania 

pocitu hrdosti na svoje dejiny, ľudovú kultúru, prírodné krásy. Žiačky, Kariž Dominika a Varga Vivien 

(8.A), sa zúčastnili na súťaži Kincskeresők-helyi értékeket kutató diákok konferenciája,  dňa 13-14. 

novembra 2019 v Galante, kde získali zlaté pásmo. Súčasne sa konala aj exkurzia v Skanzene v Bretke.  

 

Vyhodnotenie činnosti Žiackeho parlamentu 2019/2020 

     Žiacky parlament sa do mesiaca marec 2020 stretával podľa potreby a podľa plánovaných akcií. Členovia 

Parlamentu informovali svoje triedy a zodpovedne pristupovali k práci v Žiackom parlamente. 

Vyhodnotenie jednotlivých aktivít prebiehalo prostredníctvom webovej a stránky školy. Naše aktivity od 

marca sa presunuli na školský rok 2020/2021. Poďakovanie patrí všetkým členom Školského parlamentu – 

predovšetkým predsedníčke a podpredsedovi – Emese Marton a Flóriánovi Lukácsovi z IX. A triedy, ktorí 

veľmi zodpovedne a vzorne viedli žiacky pralament dva roky. Na činnosť Žiackeho parlamentu dohliada 

Mgr. Klára Varga Tóthová. 
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Vyhodnotenie činnosti výchovného poradcu – PaedDr. Csaba Varga 

     V obdobý pandemie Covid-19 práca výchovného poradcu sa veľmi sťažilo, lebo kontakt s rodičmi 

končiacich ročníkov bol problematický. Boli sme presne v čase odoslania prihlášok na stredné školy. 

Medzičasom vyšli nové usmernenia týkajúce prihlášok, a veľa vecí sa menilo. Ťažko  sa vytváral kontakt 

medzi rodičmi a vedením stredných škôl. Na rodičov čakali nové úlohy: rodičia zodpovedali za predloženie 

prihlášok riaditeľovi školy v súlade so záväznými a vyhláškou danými termínmi a prihlášky včas odoslania 

na stredné školy. Na našej škole sa podarilo v rámci 1. a 2. kola prijímacích skúšok umiestniť všetkých 

žiakov. Na evidenciu a spracovaniu informácií som vzužíval program Proforient, a nasleduje vytvorenie v 

programe Predbežný záujem pre 8. ročník, ktorý posielam na krajský odbor školstva. 

Vyhodnotenie vypracovala a za správnosť zodpovedá  

               Mgr. Nikola Szabóová 

vedúca PK výchovných predmetov 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

89 

 

89 

Výchovné poradenstvo  - Vyhodnotenie školského roku 2019/2020 

 

Našu školu v školskom roku 2019/2020 navštívili výchovní poradcovia a riaditelia z deviatich 

stredných škôl. Jednotlivé prezentácie škôl boli pre nás veľmi lákavé a zaujímavé. Žiaci boli oboznámení  

s novými rozšírenými odbormi jednotlivých škôl. V mesiacoch október-december žiaci z  9. ročníka sa 

zúčastnili na dňoch otvorených dverí na nasledujúcich školách: Gymnázium  Ivana Kraska – Ivan Krasko 

Gimnázum Rimavská Sobota, Rimavská Sobota : Súkromná stredná odborná škola. Otvorené dni 

jednotlivých vzdialených škôl žiaci navštívili s rodičmi ako napr. Obchodná akadémia v Košiciach, 

Gymnázium a ZŠ S. Máraiho v Košiciach, Stredná odborná škola J. Szakkaiho IPARI v Košiciach, Stredná 

odborná škola obchodu a služieb v Rožňave a v Rim .Sobote, Pedagogická a sociálna akadémia v Lučenci, 

Strednú odbornú školu v Dunajskej Strede, atď.  

Postup pri podávaní prihlášok podľa Vyhlášky MŠ č. 245/2008 Z.z. o prijímaní na štúdium na 

stredné školy (SŠ) a na 8-ročné gymnáziá bol určený podľa Školského výpočtového strediska v Banskej 

Bystrici nasledovne: do 1.2.2020 stredné školy zverejnili kritériá a presné termíny prijímacích skúšok (PS) 

a taktiež termíny talentových skúšok. Do 28.2.2020  bolo treba odovzdať vyplnené prihlášky s názvom 

strednej školy podľa záujmu. Testovanie T9 :   1. a 2. 4.2020– bolo zrušené. Prijímacie skúšky boli 

taktiež zrušené v tomto školskom roku. 

Všetky žiaci, ktoré sa prihlásili na strednú školu boli prijaté v prvom alebo v druhom kole 

prijímacích skúšok podľa priemeru známok na prihláške.  

V tomto školskom roku na našej škole ukončilo povinnú školskú dochádzku 95,  77/41 z 9.roč  +  z 5.-8. 

roč.  19/8 žiakov, ktorí do konca augusta 2020 dovŕšia 16 rokov. Jeden žiak z 8C so žiadosťou rodiča 

pokračuje v 9.-tom ročníku/Alexander Ruszó/.  V tomto školskom roku sa tiež uskutočnilo Testovanie 5-

2019 na ktorom zúčasnili 96 žiakov z 5 ročníka. Dosiahli veľmi dobré výsledky. 

S/D : Spolu/Dievčat 

 

Ročník: 

 

Spolu: 

S/D 

Prestup do 9.roč. : 

S/D 

Prijatý : 

S/D 

Neprihlásili sa na SŠ: 

S/D 

5-8.ročník 19/8 1/0 15/4 3/4 

9.ročník 77/41 - 73/39 4/2 

SPOLU: 96/49 1/0 88/43 7/6 

 

V školskom roku 2019/2020 :  77 žiakov z  9.ročníka bolo úspešne prijatých na SŠ nasledovne: 
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ŠTATISTIKA UMIESTNENIA ŽIAKOV ZŠ 

podľa dĺžky štúdia  

 

Typ školy: Spolu/Dievčat 

Gymnázium 10/7 

4 r. Stredná škola s maturitou 33/17 

3 r. Stredná škola bez maturity 18/12 

Mimo SR 12/3 

Nevyužil termín 4/2 

Spolu: 77/41 

 

Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých v %-tách : 

Šk.rok 2019/2020 

Ročník: Žiaci: Prijatý: Prijatý v %-tách 

5-8. ročník 18 15 83,33 

9. ročník 77 61 79,22 

SPOLU: 95 76 80,00 

A 19 žiakov z nižších ročníkov (5-8.), ktorí skončili povinnú školskú dochádzku  1 žiak  so 

žiadosťou pokračuje v 9. ročníku, a z 15 žiakov pokračuje štúdium po vykonaní špeciálno-pedagogického 

vyšetrenia na Strednom odbornom učilišti internátnom a na Strednom odbornom škole v Tornali a aj 

v Rimavskej Sobote. Práca bola veľmi náročná aj kvôli stále aktualizovaných kritérií počas  celého 

školského roku. Problémy so správaním sa objavili počas celého školského roku, ale tieto sa podarilo 

vyriešiť vďaka spolupráci s vedením školy.  

Od 25. júna sa začala práca 8. ročníka, monitorovali sme predbežný záujem o stredné školy 

jednotlivé údaje boli spracovávané do programu Proforient. 

               Vyhodnotenie vypracoval a za správnosť zodpovedá:   

         PaedDr. Csaba Varga 

Výchovný poradca 
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Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským, Tornaľa 

Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Tornalja 
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V školskom roku 2019/2020 sa nastala mimoriadna situácia, čo výrazne ovplyvnila výchovno-vzdelávací 

proces aj na našej škole. Prerušenie vyučovania  na I. stupni trvala od 12. marca 2020 až do 1. júna 2020, 

resp. až do 30.júna 2020 z dôvodu pandémie COVID-19. V čase prerušeného vyučovania v čase 

mimoriadnej situácie sa I. stupeň Základnej školy F. Kazinczyho riadila Usmernením k obsahu a organizácii 

vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadného prerušenia školského vyučovania v školách 

v školskom roku 2019/2020 uverejnenom MŠVVaŠ www.minedu.sk. Vzdelávanie študentov sa udialo 

http://www.minedu.sk/
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formou dištančného - online vyučovania, t.j. využívania online platforiem, telefonickej a poštovej 

komunikácie, alebo inej formy doručovania a prijímania úloh a zadaní žiakom. Podľa dostupných možností 

sa zabezpečilo prístup žiakov ku vzdelávaniu aj v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania 

v škole. Od 4.5.2020 sa vypracovalo nový týždenný rozvrh založený na striedaní jednotlivých vzdelávacích 

oblastí s príslušnými vyučovacími predmetmi. 

Súčasťou usmernenia bol aj materiál Štátneho pedagogického ústavu s názvom Obsah vzdelávania v ZŠ 

počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách. 

Vymedzenie vzdelávacích obsahov: 

 Hlavné vzdelávacie oblasti na I. stupni:  

- Jazyk a komunikácia / slovenský, maďarský a cudzí jazyk/ 

- Matematika a práca s informáciami /matematika a informatická výchova/ 

- Človek a spoločnosť /vlastiveda/ 

- Človek a príroda /prvouka a prírodoveda/ 

 

 Komplementárne vzdelávacie oblasti na I. stupni: 

- Človek a hodnoty /etická výchova a náboženská výchova/ 

- Človek a svet práce /pracovné vyučovanie/ 

- Umenie a kultúra /výtvarná výchova a hudobná výchova/ 

- Zdravie a pohyb /telesná výchova/. 

Podľa odporúčaniach sme dodržali rozsah indikatívnej týždennej záťaže žiakov  

(1. – 3. ročník – 5 - 8 h / týždenne, 4. ročník – 8 -10 h / týždenne). 

Prezentácia nového učiva v rámci hlavných vzdelávacích oblastí sa minimalizovalo a sústredilo sa hlavne 

na opakovanie, upevňovanie a prehlbovanie už prebraného učiva. Vymedzenie vzdelávacích oblastí na 

hlavné a komplementárne nevypovedalo o hodnote predmetov v rámci všeobecného vzdelávania. 

Rozdelenie zohľadňovalo povahu predmetov a možnosti súčasnej organizácie vzdelávania v domácom 

prostredí. V dennom vzdelávacom režime žiakov mali obe skupiny vzdelávacích oblastí vyvážené 

zastúpenie, odlišoval sa však spôsob zadávania vzdelávacích aktivít. Zadania pre žiakov na vypracovanie 

úloh, ktoré sa zo strany učiteľov vyhodnocovalo, sa viazalo výlučne na hlavné vzdelávacie oblasti. 

Všetky vyučovacie predmety, ktoré podľa rámcových učebných plánov pre základné školy patria do 

vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, zameriavali najmä na podporu čitateľskej gramotnosti, rozvoj 

jazykových kompetencií a komunikačné ciele. 

V oblasti Matematika a práca s informáciami  sa pozornosť venovala najmä vyučovaciemu predmetu 

matematika. 

Vyučujúci využívali viac foriem a metód závisiace od toho, aké technické podmienky mali žiaci v 

jednotlivých triedach. Vyučovanie prebiehalo v súlade s TVVP v každom ročníku.   

Väčšina učiteľov odosielal úlohy cez Edupage alebo cez Messenger. Aby komunikácia fungovala bez 

problémov, učitelia vytvorili vlastné Messenger skupiny pre jednotlivé predmety a triedy, aby tam mohli 

komunikovať so žiakmi.  
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V slabšie prospievajúcich triedach zadanie úloh sa uskutočnilo pomocou triednych učiteľov a 

pedagogických asistentov,ktorí úlohy posielali aj tým deťom vo vytlačenej forme, ktoré nemali prístup na 

internet. Aj v týchto triedach učitelia dostali spätnú väzbu od primeraného počtu žiakov.  

Učitelia využívali aj zborovňu.sk, – kde sami vytvorili testy žiakom rôzneho druhu.  Uskutočnilo sa aj 

online vyučovanie cez Teams, Messenger, Skype alebo Zoom.  Tieto hodiny hodnotia žiaci aj rodičia 

pozitívne, vysvetlenie nového učiva bolo oveľa ľahšie týmto spôsobom. Učitelia používali pracovné listy, 

videá z youtube a online pracovné listy. Použili e-booky na stránkach Oxford (Oxford Reader, oxfordowl) – 

krátke príbehy s otázkami a úlohami (ANJ), online hry a projektové práce rôznymi úlohami na rozvoj 

slovnej zásoby. 

Na základe hodnotenia učiteľov vo väčšine tried nebol problém s komunikáciou so žiakmi. Až 90 - 95 % 

žiakov pracoval usilovne, šikovne a pravidelne s pomocou ich rodičov. S učiteľmi boli v každodennom 

kontakte. Aktívne sa zapájali do vyučovania, posielali všetky domáce úlohy. V triedach, kde sa konala 

online forma vyučovania, zúčastnili sa na hodinách pravidelne. Ale aj tam sa našlo niekoľko žiakov, ktorí sa 

do vyučovacieho procesu zapojili len nepravidelne. V slaboprospievajúcich triedach účasť a spätná väzba 

bola na priemernom úrovni. Žiaci podľa svojich možností sa snažili nájsť riešenie na zaslanie úloh, ale bolo 

málo takých žiakov, ktorí mali prístup na internet a neboli v pravidelnom kontakte s vyučujúcimi. Tu spätná 

väzba bola nepravidelná. Domáce úlohy posielali nepravidelne.Učitelia začali používať pracovné listy, ktoré 

vytlačili v škole a posielali žiakom. Úlohy a aktivity sa posielali žiakom jedenkrát v týždni v dohodnutom 

čase. Doručovnie úloh , materiálov žiakom, ktorí nemali prístup k ich elektronickej podobe sa určilo na 

jeden deň v týždni.  

Vedenie školy a jednotliví pedagogickí zamestnanci podľa potreby realizovali konzultácie (telefonické, 

on.line) so žiakmi a ich zákonnými zástupcami. 

Po obnovení prevádzky 01.júna 2020 nastúpila do školy jedna tretina žiakov I.stupňa. Žiaci, ktorí sa či už 

z objektívnych, alebo subjektívnych príčin nezúčastňovali vyučovania, dostávali aj naďalej zadania a učivo 

on-line formou.  

Vyučovanie bolo obnovené v 8 triedach I.stupňa a v poludňajších hodinách pracovali žiaci v 7 odeleniach 

ŠKD. 

Hodnotenie žiakov sa realizovalo v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase 

mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. 

Učitelia hodnotili rôznymi formami – niektorí každý deň hodnotili žiakov a ich výkon, iní raz do týždňa 

dávali známky.  Tie formy boli aktívne používané, žiaci boli motivované, pravidelne sa pripravili na 

vyučovacie hodiny. Vždy boli hodnotené  slovne. Učitelia sa snažili povzbudiť deti pozitívnymi 

pripomienkami.  

Členovia metodického združenia sa jednomyseľne rozhodli, že za spôsob koncoročného hodnotenia 

žiakov si zvolia slovné hodnotenie, nakoľko netradičná metodika vyučovania z dôvodu koronakrízy 

neumožnilo, aby napredovanie žiakov v učive bolo možné dosledovať do takej miery, aby to bolo 

postačujúce pre klasické hodnotenie známkami (resp. známkami aj slovne). 

Použilo sa nasledovné slovné hodnotenie: 
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5- Žiak/žiačka pracoval/a veľmi úspešne. Splnil/a  všetky požiadavky. Osvojil/a veľa 

poznatkov. Bezchybne a spoľahlivo riešil/a všetky úlohy. Aktívne sa zapojil/a do vyučovacieho 

procesu. 

 

6-  Žiak/žiačka pracoval/a úspešne. Splnil/a požiadavky. Osvojil/a veľkú časť učiva. Bezchybne 

a spoľahlivo riešil/a prevažnú časť úloh. Aktívne sa zapojil/a do vyučovacieho procesu. 

 

7- Žiak/žiačka pracoval/a dobre. Splnil/a potrebné požiadavky. Osvojil/a priemerné množstvo 

učiva. S menšími chybami riešil/a niektoré úlohy. Žiak /žiačka vo vyučovacom procese    prejavil /a 

menšiu aktivitu.  

 

8- Žiak/žiačka pracoval/a dostatočne. Splnil/a základné požiadavky.  Osvojil/a postačujúce 

množstvo vedomostí. S veľkými chybami riešil/a úlohy. Do vyučovacieho procesu sa zapojil/a 

nepravidelne. 

Môžeme konštatovať, že počas mimoriadnej situácie sa pedagogickí zamestnanci rýchlo prispôsobili 

novej situácii a vždy na ňu aj na jej zmeny pomerne rýchlo reagovali. Samotné obdobie prerušeného 

školského vyučovania a jeho prenos na dištančnú platformu bolo najväčším a najefektívnejším 

vzdelávacím podujatím pre učiteľom, v ktorom rozvinuli svoje profesijné schopnosti pre uplatňovanie 

iných foriem vzdelávania, najmä na vyučovanie v online prostredí alebo diferencované formy 

dištančného vzdelávania. Aj v týchto neľahkých podmienkach si boli učitelia navzájom oporou. Mnohí 

učitelia sa museli vyjsť zo svojich komfortných zón a učiť sa nové zručnosti. Pozitívne bolo aj to, že sa 

učitelia zúčastňovali na webinároch, ktoré im boli nápomocné v slovnom hodnotení, realizovaní online 

výučby, získavaní zručností potrebných pre výkon práce v zmenených podmienkach. V normálnom 

režime by sa naštartovanie takéhoto druhu vzdelávania realizovalo v podstatne dlhšom časovom 

rozmedzí. Žiaci s IVVP sa vzdelávali podľa plánu. 

 

1.2.Vyhodnotenie dotazníka pre učiteľov 

 

Dotazník vyplnilo 14 učiteľov na I. stupni ZŠ. Podľa odpovedí najčastejšou metódou zvolených vo 

výučbe okrem klasickej forme bolo použitie online platforiem, ako napr. Edupage, Messenger, 

Teams,ZOOM, e-mail,ale boli poslané aj pracovné listy.  

Na otázku č. 2 /Mal(a) som dostatok informácii od školy na to, aby som zvládol(la)  vyučovanie na 

diaľku?/ všetci učitelia dali odpoveď áno a na výrok v bode č. 3 /Som spokojný/á s tým, ako prebiehala 

dištančná výučba v predmetoch, ktoré vyučujem./ 10  učiteľov dalo odpoveď áno, 4 učitelia dali odpoveď 

nie. 

Na výroku „dištančná forma výučby plnohodnotne nahrádza prezenčnú formu výučby“ sa nezhodli, 

väčšina učiteľov (12 respondentov) si zvolili možnosť nie. Hlavne preto, lebo nebol priamy kontakt 

medzi učiteľom a žiakmi. 

Za najviac dôležité odporúčania, ktoré by mali pomôcť samotným školám pri zvládaní situácie v prípade 

jej opakovania si zvolili alternatívu č. 3, 1 a 10 /Školy by mali mať vypracované vlastné plány, ako 

komunikovať s každým žiakom a realizovať to., Každá škola by mala mať vypracovaný plán chodu školy 

počas krízy., Prehodnotenie vzdelávacích cieľov, tak aby boli reálne v novom kontexte./.  
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V 6. bode, kde bolo potrebné zoradiť jednotlivé oblasti, ktoré by mali byť prioritnými cieľmi pri tvorbe 

rozhodnutí počas krízy si všetci respondenti rovnako dali skoro pri každej jednej oblasti číslo 1 /teda 

najdôležitejšie/. V otázke č. 7 boli rozlišné odpovede, ale v otázke č. 8 (Ktoré z týchto oblastí považujete 

za problematické v oblasti vzdelávania v čase pandémie?) najviac pedagógov si zvolilo prvú možnosť – 

digitálna vybavenosť detí – za najproblematickejšiu oblasť. A v deviatej otázke, či bola kríza v niečom 

prínosom pre vzdelávanie z odpovedí hlavne vyplýva, že žiaci si osvojili v praxi používanie IKT 

a spoznali nové programy, s ktorými môžu v budúcnosti pracovať. 

 

1.3. Vyhodnotenie dotazníka pre žiakov 

3.A trieda: Mária Pierzchalová 

/ Vyhodnotenie odpovede detí  21 žiakov / 

  1. Priemerný čas venovaný príprave na vyučovanie: 

     dve hodiny a viac – 18 

     jednu hodinu        - 3 

     pol hodiny          - 0 

2.Predmety,na ktoré  vynakladali najviac času : 

    Slovenský jazyk, maďarský jazyk, matematika, prírodopis 

3.Počas pandémie : 

     učím som rád, verím, že vzdelanie má význam – 21 

     rád som sa učil len niektoré predmety, na učenie musím mať motiváciu – 0 

     učil som sa nepravidelne, len keď som bol donútený – 0 

4. Hodnotenia on-line vyučovania: 

     pozitívne 

5. Pocity k úrovni vyučovania počas pandémie : 

    prístup k internetu – 21 

    nemala – 0 

6.Spôsob vyučovania : 

    Zaujímavé, užitočné, veľmi dôležité 

7. Množstvo domácich úloh : 

     primerané množstvo – 21 
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8. Záujem rodičov o prácu žiakov : 

    Až priveľmi – 19 

    Primerane – 2 

Málo, lebo nemali čas – 0 

9. Sebahodnotenie 

    Každý bol usilovný. 

10.Pozitíva tohto obdobia: 

      Veľa času strávených s rodinou. 

11.Negatíva : 

       Chýbali mi kamaráti, spolužiaci. 

12.Nápady, návrhy : 

      Viac vyučovacích hodín cez Zoom. 

13. Kvalita školy 

      Stupeň 7 – 19 

      Stupeň 6 -  2 

      Stupeň 4 -  0 

Celkové hodnotenie : 

Vyučovanie v 2. A triede počas prerušeného vyučovania počas pandémie prebiehalo nasledovne: 

komunikácia medzi žiakmi a rodičmi sa uskutočnila na spoločnej stánke na Facebook a Messengeri. 

Domáce úlohy dostali žiaci cez tieto aplikácie. Online vyučovanie sa uskutočnilo každodenne cez aplikáciu 

ZOOM. Do online vyučovania sa zapojila väčšina žiakov, preto preberanie nového učiva sa uskutočnila bez 

problémov. Žiaci  sa  venovali  príprave  na  vyučovanie  v priemere  denne  jednu  alebo  dve  hodiny. 

Prístup  k internetu  mal  každý  z triedy, preto online vyučovanie bolo pre každého žiaka dostupné. Domáce 

úlohy žiaci posielali cez Messenger a takziež sem posielali aj svoje odpovede formou videí. Učili  sa  radi, 

mali  záujem  učiť  sa. Prístup  rodičov  bol  pozitívny. Domáce  úlohy  zvládali.   Napriek  všetkému  však  

bolo  cítiť, že  deťom  chýba kolektív, škola, spolužiaci. 

 

3.B Trieda: Sarolta Kissová 

/ Vyhodnotenie odpovede detí  22 žiakov / 
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1. Priemerný čas venovaný príprave na vyučovanie: 

     dve hodiny a viac – 20 

     jednu hodinu        - 2 

     pol hodiny          - 0 

 

 

2.Predmety,na ktoré  vynakladali najviac času : 

    Slovenský jazyk, maďarský jazyk, matematika 

3.Počas pandémie : 

     učím sa rád, verím, že vzdelanie má význam – 22 

     rád som sa učil len niektoré predmety, na učenie musím mať motiváciu – 0 

     učil som sa nepravidelne, len keď som bol donútený – 0 

4. Hodnotenia on-line vyučovania: 

     pozitívne 

5. Pocity k úrovni vyučovania počas pandémie : 

    prístup k internetu – 21 

    nemala – 1 

6.Spôsob vyučovania : 

   Zaujímavé, užitočné, veľmi dôležité 

7. Množstvo domácich úloh : 

    primerané množstvo – 22 

8. Záujem rodičov o prácu žiakov : 

    Až priveľmi – 22 

    Primerane – 0 

    Málo, lebo nemali čas – 0 

9. Sebahodnotenie 

    Každý bol usilovný. 
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10.Pozitíva tohto obdobia: 

     Veľa času strávených s rodinou. 

11.Negatíva : 

     Chýbali mi kamaráti, spolužiaci. 

12.Nápady, návrhy : 

      Viac vyučovacích hodín cez Skype. 

13. Kvalita školy 

      Stupeň 7 – 22 

      Stupeň 6 -  0 

      Stupeň 4 -  0 

Celkové hodnotenie : 

Vyučovanie v treťom ročníku počas pandémie  prebiehalo cez EDUPAGE, úlohy boli zasielané aj cez e-

mail.Žiaci  sa  venovali  príprave  na  vyučovanie  v priemere  denne  jednu  alebo  dve  hodiny. Prístup  

k internetu  mal  každý  z triedy, okrem jednej  žiačky. Jej  boli  zasielané  úlohy  cez  rodinných  

príslušníkov.  Najviac času venovali  čítaniu, matematike a slovenskému  jazyku. Učili  sa  radi, mali  záujem  

učiť  sa. Prístup  rodičov  bol  pozitívny. Domáce  úlohy  zvládali.   Napriek  všetkému  však  bolo  cítiť, že  

deťom  chýba kolektív, škola, spolužiaci. 

 

3.C trieda: Eleonóra Csótóová 

/ Vyhodnotenie odpovede detí  14 žiakov / 

1. Priemerný čas venovaný príprave na vyučovanie: 

     dve hodiny a viac – 0 

     jednu hodinu        - 14 

     pol hodiny          - 0 

2.Predmety,na ktoré  vynakladali najviac času : 

   Slovenský jazyk, maďarský jazyk, matematika 
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3.Počas pandémie : 

     učím som rád, verím, že vzdelanie má význam – 14 

     rád som sa učil len niektoré predmety, na učenie musím mať motiváciu – 0 

     učil som sa nepravidelne, len keď som bol donútený – 0 

4. Hodnotenia on-line vyučovania: 

    pozitívne 

 

5. Pocity k úrovni vyučovania počas pandémie : 

    prístup k internetu – 14 

    nemala – 0 

6.Spôsob vyučovania : 

   Zaujímavé – 14  

7. Množstvo domácich úloh : 

   primerané množstvo – 14 

8. Záujem rodičov o prácu žiakov : 

   Až priveľmi – 0 

   Primerane – 14 

   Málo, lebo nemali čas – 0 

9. Sebahodnotenie 

    Každý bol usilovný. 

10.Pozitíva tohto obdobia: 

    Veľa času strávených s rodinou. 

11.Negatíva : 
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    Chýbali mi kamaráti, spolužiaci 

12.Nápady, návrhy : 

     neodpovedali na otázku 

13. Kvalita školy 

   neodpovedali na otázku 

 

 

Celkové hodnotenie: 

Deti sa učivom zaoberajú každý deň. Učili sa počas pracovných dní pomocou pracovných listov a online. 

Svoje povinnosti vykonávali usilovne podľa úrovne svojich vedomostí. Ich úlohy boli dané individuálne, na 

mieru podľa schopností a možností jednotlivcov. Problém počas pandémie Covid 19 bol spôsobený 

skutočnosťou, že väčšina študentov nedisponovala technickým vybavením a internetoví pripojením 

potrebným na online vzdelávanie. V mnohých prípadoch ani rodičia nevedeli deťom s úlohami pomôcť. 

 

4.A trieda: Zuzana Molnárová 

/ Vyhodnotenie odpovede detí  19 žiakov / 

1. Priemerný čas venovaný príprave na vyučovanie: 

     dve hodiny a viac – 15 

     jednu hodinu        - 4 

     pol hodiny          - 0 

2.Predmety,na ktoré  vynakladali najviac času : 

   Slovenský jazyk, maďarský jazyk, matematika 

3.Počas pandémie : 

    učím som rád, verím, že vzdelanie má význam – 4 
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    rád som sa učil len niektoré predmety, na učenie musím mať motiváciu – 14 

    učil som sa nepravidelne, len keď som bol donútený – 1 

4. Hodnotenia on-line vyučovania: 

    pozitívne  

 5. Pocity k úrovni vyučovania počas pandémie : 

    prístup k internetu – 18 

    nemala – 1 

6.Spôsob vyučovania : 

   Zaujímavé, nudné, užitočné,  veľmi dôležité 

7. Množstvo domácich úloh : 

     primerané množstvo – 19 

8. Záujem rodičov o prácu žiakov : 

    Až priveľmi – 11 

    Primerane – 7 

    Málo, lebo nemali čas – 1 

9. Sebahodnotenie 

    Z hľadiska digitalizácia sme vyvíjali veľa. 

10.Pozitíva tohto obdobia: 

      Veľa času strávených s rodinou. 

11.Negatíva : 

     Chýbali mi kamaráti, spolužiaci 

12.Nápady, návrhy : 

     Nechceli sme viackrát online vyučovanie 
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13. Kvalita školy 

      Stupeň 7 – 9 

      Stupeň 6 -  7 

      Stupeň 5 -  3 

Celkové hodnotenie: 

Deti online vyučovanie hodnotili poitívne, motivoval ich v učení. Napriek tomu nechcú, aby sa to 

zopakovalo. Počas pandémie chýbalo im spoločnosť, kamarátska skupina. Väčšinu žiakov rodičia 

kontrolovali v učení, na prípravu sa venovali detí viac ako dve hodiny denne. Najviac času sa venovali 

predmetov: Maďarský jazyk, slovenský jazyk a matematika. Za domáce úlohy zadávali primerané množstvo, 

väčšina detí učil sa rád. 

 

4.B trieda: Katarína Farkašová 

Vyhodnotenie  odpovedí detí / 13 žiakov / 

1. Priemerný čas venovaný príprave na vyučovanie: 

     dve hodiny a viac – 5 

     jednu hodinu        - 6 

     pol hodiny          - 2 

2.Predmety,na ktoré  vynakladali najviac času : 

    Slovenský jazyk, maďarský jazyk, matematika 

3.Počas pandémie : 

    učil som rád, verím, že vzdelanie má význam – 10 

    rád som sa učil len niektoré predmety, na učenie musím mať motiváciu – 2 

     učil som sa nepravidelne, len keď som bol donútený – 1 

4. Hodnotenia on-line vyučovania: 
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     pozitívne 

5. Pocity k úrovni vyučovania počas pandémie : 

    prístup k internetu – 12 

    nemala – 1 

6.Spôsob vyučovania : 

   veľmi ťažké, nudné,  

7. Množstvo domácich úloh : 

    primerané množstvo – 13 

8. Záujem rodičov o prácu žiakov : 

    Až priveľmi – 6 

    Primerane – 6 

    Málo, lebo nemali čas – 1 

9. Sebahodnotenie 

     Každý bol usilovný. 

10.Pozitíva tohto obdobia: 

     Veľa času strávených s rodinou. 

11.Negatíva : 

     Chýbali mi kamaráti, spolužiaci 

12.Nápady, návrhy : 

     Viac vyučovacích hodín cez Skype 

13. Kvalita školy 

      Stupeň 7 – 9 

      Stupeň 6 -  3 
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      Stupeň 4 -  1 

 

Celkové hodnotenie : 

Vyučovanie v treťom ročníku počas pandémie  prebiehalo cez EDUPAGE, úlohy boli zasielané aj cez e-

mail.Žiaci  sa  venovali  príprave  na  vyučovanie  v priemere  denne  jednu  alebo  dve  hodiny. Prístup  

k internetu  mal  každý  z triedy, okrem jednej  žiačky. Jej  boli  zasielané  úlohy  cez  rodinných  

príslušníkov.  Najviac času venovali  čítaniu, matematike a slovenskému  jazyku. Učili  sa  radi, mali  záujem  

učiť  sa. Prístup  rodičov  bol  pozitívny. Domáce  úlohy  zvládali.   Napriek  všetkému  však  bolo  cítiť, že  

deťom  chýba kolektív, škola, spolužiaci. 

  

4.C trieda: Diana Árvaiová 

Vyhodnotenie  odpovedí detí / 16 žiakov / 

1. Priemerný čas venovaný príprave na vyučovanie: 

     dve hodiny a viac – 0 

     jednu hodinu        -16 

     pol hodiny          - 0 

2.Predmety,na ktoré  vynakladali najviac času : 

    Slovenský jazyk, maďarský jazyk, matematika 

3.Počas pandémie : 

     učil som rád, verím, že vzdelanie má význam – 16 

     rád som sa učil len niektoré predmety, na učenie musím mať motiváciu – 0 

     učil som sa nepravidelne, len keď som bol donútený – 0 

4. Hodnotenia on-line vyučovania: 

    pozitívne 

5. Pocity k úrovni vyučovania počas pandémie : 

    prístup k internetu – 16 
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    nemala – 0 

6.Spôsob vyučovania : 

   Zaujímavé, veľmi ťažké, užitočné, nudné, veľmi dôležité 

7. Množstvo domácich úloh : 

    primerané množstvo – 16 

8. Záujem rodičov o prácu žiakov : 

   Až priveľmi – 0 

   Primerane –16 

   Málo, lebo nemali čas – 0 

9. Sebahodnotenie 

    Každý bol usilovný. 

10.Pozitíva tohto obdobia: 

    Veľa času strávených s rodinou. 

11.Negatíva : 

     Chýbali mi kamaráti, spolužiaci 

12.Nápady, návrhy : 

     neodpovedali 

13. Kvalita školy 

      neodpovedali 

Celkové hodnotenie : 

Deti sa učivom zaoberajú každý deň. Učili sa počas pracovných dní pomocou pracovných listov a online. 

Svoje povinnosti vykonávali usilovne podľa úrovne svojich vedomostí. Ich úlohy boli dané individuálne, na 

mieru podľa schopností a možností jednotlivcov. Problém počas pandémie Covid 19 bol spôsobený 
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skutočnosťou, že väčšina študentov nedisponovala technickým vybavením a internetoví pripojením 

potrebným na online vzdelávanie. V mnohých prípadoch ani rodičia nevedeli deťom s úlohami pomôcť. 

 

4.D trieda: Piroska Mészáros 

Vyhodnotenie  odpovedí detí / 18 žiakov / 

1. Priemerný čas venovaný príprave na vyučovanie: 

     dve hodiny a viac – 18 

     jednu hodinu        - 0 

     pol hodiny          -  

 

2.Predmety,na ktoré  vynakladali najviac času : 

   Slovenský jazyk, maďarský jazyk, matematika 

3.Počas pandémie : 

     učím som rád, verím, že vzdelanie má význam – 18 

     rád som sa učil len niektoré predmety, na učenie musím mať motiváciu – 0 

     učil som sa nepravidelne, len keď som bol donútený – 0 

4. Hodnotenia on-line vyučovania: 

    pozitívne 

5. Pocity k úrovni vyučovania počas pandémie : 

    prístup k internetu – 18 

    nemala – 0 

6.Spôsob vyučovania : 

   Zaujímavé, užitočné, veľmi dôležité 

7. Množstvo domácich úloh : 
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    primerané množstvo – 18 

8. Záujem rodičov o prácu žiakov : 

   Až priveľmi – 18 

   Primerane – 0 

    Málo, lebo nemali čas – 0 

9. Sebahodnotenie 

    Každý bol usilovný. 

10.Pozitíva tohto obdobia: 

     Veľa času strávených s rodinou. 

11.Negatíva : 

     Chýbali mi kamaráti, spolužiaci 

12.Nápady, návrhy : 

     Viac vyučovacích hodín cez Zoom. 

13. Kvalita školy 

      Stupeň 7 – 18 

      Stupeň 6 -  0 

      Stupeň 4 -  0 

 

Celkové hodnotenie : 

Vyučovanie v treťom ročníku počas pandémie  prebiehalo cez EDUPAGE, Facebookovú skupinua cez 

Messenger.  Žiaci  sa  venovali  príprave  na  vyučovanie  v priemere  denne  jednu  alebo  dve  hodiny. 

Prístup  k internetu  mal  každý  z triedy, okrem jednej  žiačky. Jej  boli  zasielané  úlohy  cez  rodinných  

príslušníkov.  Najviac času venovali  čítaniu, matematike a slovenskému  jazyku. Učili  sa  radi, mali  záujem  

učiť  sa. Prístup  rodičov  bol  pozitívny. Domáce  úlohy  zvládali.   Napriek  všetkému  však  bolo  cítiť, že  

deťom  chýba kolektív, škola, spolužiaci. 
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2.A trieda: Csilla Tímár 

Vyhodnotenie  odpovedí detí / 24 žiakov / 

1. Priemerný čas venovaný príprave na vyučovanie: 

     dve hodiny a viac – 24 

     jednu hodinu        - 0 

     pol hodiny          - 0 

 

2.Predmety,na ktoré  vynakladali najviac času : 

   Slovenský jazyk, maďarský jazyk, matematika 

3.Počas pandémie : 

   učil som rád, verím, že vzdelanie má význam – 24 

   rád som sa učil len niektoré predmety, na učenie musím mať motiváciu – 0 

   učil som sa nepravidelne, len keď som bol donútený – 0 

4. Hodnotenia on-line vyučovania: 

 pozitívne 

5. Pocity k úrovni vyučovania počas pandémie : 

    prístup k internetu – 24 

    nemala – 0 

6.Spôsob vyučovania : 

   Zaujímavé, užitočné, veľmi dôležité 

7. Množstvo domácich úloh : 

   primerané množstvo – 24 



 

110 

 

110 

8. Záujem rodičov o prácu žiakov : 

   Až priveľmi – 24 

   Primerane – 0 

  Málo, lebo nemali čas – 0 

9. Sebahodnotenie 

   Každý bol usilovný. 

10.Pozitíva tohto obdobia: 

    Veľa času strávených s rodinou. 

11.Negatíva : 

     Chýbali mi kamaráti, spolužiaci 

12.Nápady, návrhy : 

     Viac vyučovacích hodín cez ZOOM 

13. Kvalita školy 

    Stupeň 7 – 24 

    Stupeň 6 -  0 

    Stupeň 4 -  0 

 

Celkové hodnotenie : 

Žiaci prvého ročníka venovali príprave na vyučovanie denne viac ako dve hodiny. Pripravovali sa pravidelne. 

Žiaci venovali domácej príprave najviac času čítaniu, matematiku a slovenského jazyka.Počas pandémie sa 

učili radi, pravidelne, mali záujem učiť sa.Online vyučovanie nevyužil každý žiak. Nebolo také efektívne, 

problém bol prispôsobenie sa rodičom k času, nakoľko žiaci sa ešte nevedeli samostatne prihlásiť.Každý 

žiak mal prístup na internet.Počas pandémie vyučovanie bolo s rodičmi ťažšie, ako v škole, jednotvárnejšie, 

ale užitočné. Množstvo domácich úloh bolo primerané. Rodičia sa zaujímali až priveľmi o prácu žiakov.Bez 

spolužiakov bolo nudné učenie. 
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2.B trieda: Zuzana Horváthová 

Vyhodnotenie  odpovedí detí / 22 žiakov / 

1. Priemerný čas venovaný príprave na vyučovanie: 

     dve hodiny a viac – 22 

     jednu hodinu        - 0 

     pol hodiny          - 0 

 

2.Predmety,na ktoré  vynakladali najviac času : 

 Slovenský jazyk, maďarský jazyk, matematika 

3.Počas pandémie : 

     učil som rád, verím, že vzdelanie má význam – 22 

     rád som sa učil len niektoré predmety, na učenie musím mať motiváciu – 0 

     učil som sa nepravidelne, len keď som bol donútený – 0 

4. Hodnotenia on-line vyučovania: 

    pozitívne 

5. Pocity k úrovni vyučovania počas pandémie : 

    prístup k internetu – 22 

    nemala – 0 

6.Spôsob vyučovania : 

   Zaujímavé,  užitočné, 

   veľmi dôležité 

7. Množstvo domácich úloh : 

   primerané množstvo – 22 

8. Záujem rodičov o prácu žiakov : 
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   Až priveľmi – 22 

   Primerane – 0 

   Málo, lebo nemali čas – 0 

9. Sebahodnotenie 

    Každý bol usilovný. 

10.Pozitíva tohto obdobia: 

    Veľa času strávených s rodinou. 

 

11.Negatíva : 

    Chýbali mi kamaráti, spolužiaci 

12.Nápady, návrhy : 

    Viac vyučovacích hodín cez Skype 

13. Kvalita školy 

      Stupeň 7 – 22 

      Stupeň 6 -  0 

      Stupeň 4 -  0 

Celkové hodnotenie : 

Žiaci prvého ročníka venovali príprave na vyučovanie denne viac ako dve hodiny. Pripravovali sa pravidelne. 

Žiaci venovali domácej príprave najviac času čítaniu, matematiku a slovenského jazyka.Počas pandémie sa 

učili radi, pravidelne, mali záujem učiť sa.Online vyučovanie nevyužil každý žiak. Nebolo také efektívne, 

problém bol prispôsobenie sa rodičom k času, nakoľko žiaci sa ešte nevedeli samostatne prihlásiť.Každý 

žiak mal prístup na internet.Počas pandémie vyučovanie bolo s rodičmi ťažšie, ako v škole, jednotvárnejšie, 

ale užitočné. Množstvo domácich úloh bolo primerané. Rodičia sa zaujímali až priveľmi o prácu žiakov.Bez 

spolužiakov bolo nudné učenie. 
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2.C trieda: Eva Szajkóová 

/ Vyhodnotenie odpovedí detí  - 15 žiakov / 

1. Priemerný čas venovaný príprave na vyučovanie: 

     dve hodiny a viac – 0 

     jednu hodinu        - 15 

     pol hodiny          - 0 

2.Predmety,na ktoré  vynakladali najviac času : 

 Slovenský jazyk, maďarský jazyk, matematika 

3.Počas pandémie : 

     učím som rád, verím, že vzdelanie má význam – 0 

     rád som sa učil len niektoré predmety, na učenie musím mať motiváciu – 0 

     učil som sa nepravidelne, len keď som bol donútený – 15 

4. Hodnotenia on-line vyučovania: 

    pozitívne 

5. Pocity k úrovni vyučovania počas pandémie : 

    prístup k internetu – 15 

    nemala – 0 

6.Spôsob vyučovania : 

   veľmi ťažké 

7. Množstvo domácich úloh : 

     primerané množstvo – 15 

8. Záujem rodičov o prácu žiakov : 

    Až priveľmi – 0 

    Primerane – 0 

    Málo, lebo nemali čas – 15 



 

114 

 

114 

9. Sebahodnotenie 

    Pracovali sme dobre. 

10.Pozitíva tohto obdobia: 

    Mohli sa učiť s rodičmi. 

11.Negatíva : 

    Chýbali mi kamaráti, spolužiaci 

12.Nápady, návrhy : 

     Neodpovedali na otázku. 

 

13. Kvalita školy 

      Neodpovedali na otázku. 

Celkové hodnotenie : 

Deti sa učivom zaoberajú každý deň. Učili sa počas pracovných dní pomocou pracovných listov a online. 

Svoje povinnosti vykonávali usilovne podľa úrovne svojich vedomostí. Ich úlohy boli dané individuálne, na 

mieru podľa schopností a možností jednotlivcov. Problém počas pandémie Covid 19 bol spôsobený 

skutočnosťou, že väčšina študentov nedisponovala technickým vybavením a internetoví pripojením 

potrebným na online vzdelávanie. V mnohých prípadoch ani rodičia nevedeli deťom s úlohami pomôcť. 

 

VYHODNOTENIE DOTAZNÍKA NA 1. STUPNI ZŠ F. KAZINCZYHO S VJM 

1. Priemerný čas venovaný príprave na vyučovanie: 

     dve hodiny a viac – 122 

     jednu hodinu        - 60 

     pol hodiny             - 2           -  

2.Predmety,na ktoré  vynakladali najviac času : 
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 Slovenský jazyk, maďarský jazyk, matematika 

3.Počas pandémie : 

     učil som rád, verím, že vzdelanie má význam – 151 

     rád som sa učil len niektoré predmety, na učenie musím mať motiváciu – 16 

     učil som sa nepravidelne, len keď som bol donútený – 17 

4. Hodnotenia on-line vyučovania: 

    pozitívne  - 181 

5. Pocity k úrovni vyučovania počas pandémie : 

    prístup k internetu – 181 

    nemala – 3 

6.Spôsob vyučovania : 

   zaujímavé, užitočné, veľmi dôležité - 147 

    veľmi ťažké, nudné - 36 

7. Množstvo domácich úloh : 

     primerané množstvo – 184 

8. Záujem rodičov o prácu žiakov : 

    Až priveľmi – 122 

    Primerane – 45 

    Málo, lebo nemali čas – 17 

9. Sebahodnotenie – žiaci hodnotili týmito slovami: 

   Pracovali sme dobre. 

   Každý bol usilovný. 

10.Pozitíva tohto obdobia: 
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     Mohli sa učiť s rodičmi. 

     Veľa času strávených rodinou.  

11.Negatíva : 

    Chýbali mi kamaráti, spolužiaci 

12.Nápady, návrhy : 

      Viac vyučovacích hodín cez SKYPE - 57 

      Viac vyučovacích hodín cez ZOOM - 63 

     Nechceme viackrát online vyučovanie – 19 

     Neodpovedali na otázku. - 45 

13. Kvalita školy 

      Stupeň 7 -  123 

      Stupeň 6 – 12 

      Stupeň 5 - 4 

      Neodpovedali na otázku – 45 

 

Súhrn. Vyhodnotenie dotazníka na 1. stupni ZŠ F. Kazinczyho s VJM 

Dotazník na 1. stupni vyplnilo 184 žiakov. Na základe odpovedí, vyhradení čas, ktorý žiaci trávili s učením, 

bol priemerne 2 hodiny a viac. Najviac sa venovali maďarskému, slovenskému jazyku a matematike. Vo 

väčšine prípadov sa stavali k učeniu pozitívne. Skoro bez výnimky mali prístup k internetu. Vyučovanie 

online väčšina žiakov považovala za prínosné, zaujímavé a veľmi dôležité. Množstvo domácej úlohy 

považovali pozitívne a neboli pre nich zaťažujúce. Postoj rodičov bol za toto obdobie mimoriadne dobrý. 

Napriek tomu, že žiakom sa vyučovanie online páčilo a zúčastnili sa na hodinách aktívne, všetci ako 

nedostatok hodnotili absenciu vťahov, kolektívu, a tradičného vyučovania. Na online hodinách sa aktívne 

zúčastnili aj žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Tu, v niekoľkých prípadov sme zaznamenali 

neumožnený prístup k internetu a taktiež nezáujem zo strany rodičov. Dôsledkom spomínaných faktov 
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splnenie domácich úloh bolo nedostačujúce, málo času a nesystematicky sa venovali učeniu sa. Žiaci 

nemali návrhy a nápady, ako by mohli využiť tento čas. Nehodnotili kvalitu školy. 
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Základná škola Ferenca Kazinczyho s vyučovacím jazykom maďarským, Tornaľa 

Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Tornalja 
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1. SÚHRNNÁ SPRÁVA O REALIZÁCIÍ ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU 

NA II. STUPNI ZŠ POČAS MIMORIADNEHO PRERUŠENIA ŠKOLSKÉHO 

VYUČOVANIA V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 

 

V školskom roku 2019/2020 sa nastala mimoriadna situácia, čo výrazne ovplyvnila výchovno-vzdelávací 

proces aj na našej škole. Prerušenie vyučovania  na II. stupni trvala od 12. marca 2020 až do 30. júna 2020 z 

dôvodu pandémie COVID-19. V tom čase vzdelávanie študentov sa udialo formou dištančného - online 

vyučovania, t.j. využívania online platforiem, telefonickej a poštovej komunikácie, alebo inej formy 

doručovania a prijímania úloh a zadaní žiakom. Podľa dostupných možností sa zabezpečilo prístup žiakov 

ku vzdelávaniu aj v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v škole. Od 4.5.2020 sa 

vypracovalo nový týždenný rozvrh založený na striedaní jednotlivých vzdelávacích oblastí s príslušnými 

vyučovacími predmetmi. 

V čase mimoriadnej situácie Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo 28. apríla 2020 

Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia 

školského vyučovania, podľa ktorého sa riadila aj naša škola. Súčasťou usmernenia bol aj materiál Štátneho 

pedagogického ústavu s názvom Obsah vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v 

školách. 

V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školskom roku 2019/2020 boli určené 

hlavné (Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a spoločnosť, Človek a príroda) 

a komplementárne vzdelávacie oblasti (Človek a hodnoty, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie 

a pohyb). 

Podľa odporúčaniach sme dodržali rozsah indikatívnej týždennej záťaže žiakov (5. ročník – 10 h / 

týždenne, 6. – 9. ročník – 15 h / týždenne). 

Prezentácia nového učiva v rámci hlavných vzdelávacích oblastí sa minimalizovalo a sústredilo sa hlavne 

na opakovanie, upevňovanie a prehlbovanie už prebraného učiva. Vymedzenie vzdelávacích oblastí na 

hlavné a komplementárne nevypovedalo o hodnote predmetov v rámci všeobecného vzdelávania. 

Rozdelenie zohľadňovalo povahu predmetov a možnosti súčasnej organizácie vzdelávania v domácom 

prostredí. V dennom vzdelávacom režime žiakov mali obe skupiny vzdelávacích oblastí vyvážené 

zastúpenie, odlišoval sa však spôsob zadávania vzdelávacích aktivít. Zadania pre žiakov na vypracovanie 

úloh, ktoré sa zo strany učiteľov vyhodnocovalo, sa viazalo výlučne na hlavné vzdelávacie oblasti. 

Vyučujúci využívali viac foriem a metód závisiace od toho, aké technické podmienky mali žiaci v 

jednotlivých triedach. Vyučovanie prebiehalo v súlade s TVVP v každom ročníku.   

Väčšina učiteľov odosielal úlohy cez Edupage alebo cez Messenger. Aby komunikácia fungovala bez 

problémov, učitelia vytvorili vlastné Messenger skupiny pre jednotlivé predmety a triedy, aby tam mohli 

komunikovať so žiakmi.  

V slabšie prospievajúcich triedach zadanie úloh sa uskutočnilo pomocou triednych učiteľov. V tomto 

prípade učivo sa posielalo aj cez Edupage, aj  cez triednych učiteľov, ktorí úlohy posielali aj tým deťom vo 

vytlačenej forme, ktoré nemali prístup na internet. V týchto triedach učitelia dostali spätnú väzbu len od 

malého počtu žiakov.  

Učitelia využívali aj zborovňu.sk, – kde sami vytvorili testy žiakom rôzneho druhu.  Uskutočnilo sa aj 

online vyučovanie cez Teams, Messenger, Skype alebo Zoom.  Tieto hodiny hodnotia žiaci aj rodičia 
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pozitívne, vysvetlenie nového učiva bolo oveľa ľahšie týmto spôsobom. Učitelia používali pracovné 

listy, videá z youtube a online pracovné listy. Použili e-booky na stránkach Oxford (Oxford Reader, 

oxfordowl) – krátke príbehy s otázkami a úlohami (ANJ), online hry a projektové práce rôznymi úlohami na 

rozvoj slovnej zásoby. 

Na základe hodnotenia učiteľov v triedach A nebol problém s komunikáciou so žiakmi. Až 90 - 95 % 

žiakov pracoval usilovne, šikovne a pravidelne. S učiteľmi boli v každodennom kontakte. Aktívne sa 

zapájali do vyučovania, posielali všetky domáce úlohy. V triedach, kde sa konala online forma vyučovania, 

zúčastnili sa na hodinách pravidelne. Ale aj tam sa našlo niekoľko žiakov, ktorí sa do vyučovacieho procesu 

zapojili len nepravidelne. V triedach B a C účasť a spätná väzba bola na priemernom úrovni. Žiaci podľa 

svojich možností sa snažili nájsť riešenie na zaslanie úloh. V triedach D, E a F bolo málo takých žiakov, 

ktorí mali prístup na internet a neboli v pravidelnom kontakte s vyučujúcimi. Tu spätná väzba bola 

nepravidelná. Domáce úlohy posielali nepravidelne.   

Hodnotenie žiakov sa realizovalo v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase 

mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. 

Učitelia hodnotili rôznymi formami – niektorí každý deň hodnotili žiakov a ich výkon, iní raz do týždňa 

dávali známky, boli aj zhrnutia formou testov.  Tie formy boli aktívne používané, žiaci boli motivované, 

pravidelne sa pripravili na vyučovacie hodiny. Okrem toho vždy boli hodnotené aj slovne. Učitelia sa snažili 

povzbudiť deti pozitívnymi pripomienkami.  

Členovia každej predmetovej komisie sa jednomyseľne rozhodli, že za spôsob koncoročného hodnotenia 

žiakov si zvolia slovné hodnotenie, nakoľko netradičná metodika vyučovania z dôvodu koronakrízy 

neumožnilo, aby napredovanie žiakov v učive bolo možné dosledovať do takej miery, aby to bolo 

postačujúce pre klasické hodnotenie známkami (resp. známkami aj slovne). 

Použilo sa nasledovné slovné hodnotenie: 

9- Žiak/žiačka pracoval/a veľmi úspešne. Splnil/a  všetky požiadavky. Osvojil/a veľa poznatkov. 

Bezchybne a spoľahlivo riešil/a všetky úlohy. Aktívne sa zapojil/a do vyučovacieho procesu. 

 

10-  Žiak/žiačka pracoval/a úspešne. Splnil/a požiadavky. Osvojil/a veľkú časť učiva. Bezchybne 

a spoľahlivo riešil/a prevažnú časť úloh. Aktívne sa zapojil/a do vyučovacieho procesu. 

 

11- Žiak/žiačka pracoval/a dobre. Splnil/a potrebné požiadavky. Osvojil/a priemerné množstvo 

učiva. S menšími chybami riešil/a niektoré úlohy. Žiak /žiačka vo vyučovacom procese    prejavil /a 

menšiu aktivitu.  

 

12- Žiak/žiačka pracoval/a dostatočne. Splnil/a základné požiadavky.  Osvojil/a postačujúce 

množstvo vedomostí. S veľkými chybami riešil/a úlohy. Do vyučovacieho procesu sa zapojil/a 

nepravidelne. 

Môžeme konštatovať, že počas mimoriadnej situácie sa pedagogickí zamestnanci rýchlo prispôsobili 

novej situácii a vždy na ňu aj na jej zmeny pomerne rýchlo reagovali. Samotné obdobie prerušeného 

školského vyučovania a jeho prenos na dištančnú platformu bolo najväčším a najefektívnejším 

vzdelávacím podujatím pre učiteľom, v ktorom rozvinuli svoje profesijné schopnosti pre uplatňovanie 

iných foriem vzdelávania, najmä na vyučovanie v online prostredí alebo diferencované formy 

dištančného vzdelávania. Aj v týchto neľahkých podmienkach si boli učitelia navzájom oporou. Mnohí 
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učitelia sa museli vyjsť zo svojich komfortných zón a učiť sa nové zručnosti. Pozitívne bolo aj to, že 

sa učitelia zúčastňovali na webinároch, ktoré im boli nápomocné v slovnom hodnotení, realizovaní online 

výučby, získavaní zručností potrebných pre výkon práce v zmenených podmienkach. V normálnom 

režime by sa naštartovanie takéhoto druhu vzdelávania realizovalo v podstatne dlhšom časovom 

rozmedzí. Žiaci s IVVP sa vzdelávali podľa plánu. 

 

1.1. Vyhodnotenie dotazníka piateho ročníka 

Do piateho ročníka chodí 126 žiakov. Dňa 11.9.2020, kedy sa vyplňoval dotazník, chýbalo    19 žiakov, 

vrátane individuálnych žiakov. 

Podľa ich odpovedí počas mimoriadnej situácie väčšinou denne sa venovali príprave na vyučovanie 

v intervaloch pol až 2 hodiny.  

Najviac času venovali týmto predmetom: slovenský jazyk a slovenská literatúra, matematika, maďarský 

jazyk a literatúra. Niektorí napísali ešte informatiku, geografiu, anglický jazyk a biológiu.  

Na otázku, ako sa učili počas pandémie najviac odpovedí bolo: rád som sa učil len niektoré učivo, na 

učenie musím mať motiváciu. Niektorí si myslia, že vzdelanie má význam, ale sú aj takí, najmä 

v slabších triedach, ktorí nemajú záujem učiť sa. 

Online vyučovanie žiaci mali radi, pretože bolo zaujímavé. Bohužiaľ v slabších triedach nemali všetci 

prístup k internetu, a tak nemohli na túto otázku relevantne odpovedať.  

Spôsob vyučovania bol pre nich niekedy veľmi ťažké a jednotvárne. Boli aj takí, ktorým bolo zaujímavé, 

užitočné a veľmi dôležité.   

Podľa ich názoru učitelia zadávali väčšinou primerané množstvo domácich úloh.  

70% rodičov sa zaujímal primerane, niekedy až priveľmi o prácu žiakov počas vyučovania na diaľku. 

20% málo, lebo nemali čas, a prevažne v sociálne slabších rodinách alebo v rodinách 

z marginalizovaných skupín bol záujem rodiča o prospech žiaka výrazne nižší v porovnaní s ostatnými 

skupinami.  

Sebahodnotenie žiakov v priemere bola dobrá. Boli takí, ktorí tvrdili, že sa snažili, ale aj takí, ktorí sa 

priznali, že zanedbávali školské povinnosti.  

V mimoriadnej situácii bolo pre nich pozitívne, že nemuseli ráno skoro vstávať na autobus, mali viac 

času na seba, na rodinu alebo učiť sa. A mnoho žiakov si myslí, že v tomto období viac sa naučil v oblasti 

informatiky, pretože celé vyučovanie prebiehalo cez internet. 

Negatívne bolo pre niektorých, že dostali dosť veľa domácich úloh, alebo neporozumeli učivo tak dobre, 

ako v škole. Niektorí písali, že sa nudili, nevedeli sa stretnúť s kamarátmi, so starými rodičmi. 

Našu školu ohodnotili v oblasti kvality najmä známkou 6.  
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1.3. Vyhodnotenie dotazníka šiesteho ročníka 

Do šiesteho ročníka chodí  99 žiakov. Dňa 11.9.2020, kedy bol dotazník vyplnený, chýbalo 22 žiakov, 

vrátane individuálnych žiakov. Test vyplnilo 77 žiakov.  

Podľa ich odpovedí počas mimoriadnej situácie väčšinou denne sa venovali príprave na vyučovanie 

v intervaloch 1 až 2 hodiny.  

Najviac času venovali týmto predmetom: slovenský jazyk a slovenská literatúra, matematika, maďarský 

jazyk a literatúra, anglický jazyk. Niektorí napísali ešte informatiku a biológiu.  

Na otázku, ako sa učili počas pandémie najviac odpovedí bolo: v 6. ročníku 60% žiakov si myslí,  že 

vzdelanie má význam a učí sa rád. 30% žiakov sa učil len niektoré učivo, lebo chýbala im motivácia. 

10% žiakov sa učil nepravidelne, išlo im to ťazko (hlavne v slabších triedach). 

Online vyučovanie študenti 6. ročníka mali radi, pretože bolo pre nich nové a zaujímavé.  

7% žiakov nemalo prístup k internetu, a tak nemohli na túto otázku relevantne odpovedať.  

Spôsob vyučovania bol pre nich niekedy veľmi ťažké, zaujímavé a užitočné.  

Podľa ich názoru učitelia zadávali väčšinou veľa domácich úloh.  

60% rodičov sa zaujímal primerane o prácu žiakov počas vyučovania na diaľku. 30% málo, lebo nemali 

čas, 10% sa nezaujímal.  

Sebahodnotenie mali väčšinou v intervale 2 – 3.  

V mimoriadnej situácii bolo pre nich pozitívne, že nemuseli ráno skoro vstávať na autobus a mohli byť 

doma. Negatívne bolo pre niektorých, že dostali dosť veľa domácich úloh, neporozumeli učivo tak dobre, 

ako v škole a nevedeli sa stretnúť s kamarátmi. 

Našu školu ohodnotili v oblasti kvality najmä známkou 6 a 7. 

 

1.4. Vyhodnotenie dotazníka siedmeho ročníka 

V školskom roku 2020/2021 siedmy ročník navštevuje 139 žiakov. Dňa 11.9.2020 bol dotazník 

vyplnený, vtedy chýbalo 36 žiakov. 

Na dennú prípravu na vyučovanie sa venovalo väčšina žiakov dve hodiny a viac, ale 20 % z opýtaných 

žiakov úprimne priznalo, že na vyučovanie nikdy sa nepripravuje. Z toho vyplýva, že len 80 % 

z opýtaných žiakov sa pripravovalo na vyučovanie, napriek tomu, že prístup na internet mali skoro všetci, 

iba 5 % z opýtaných žiakov nie. Výsledok môže súvisieť aj s tým, že rodičia o ich prácu sa zaujímali 

primerane, avšak 10 % z opýtaných žiakov sa priznalo, že ich rodičia sa vôbec nezaujímali o ich prácu. 

Najviac času vynakladali na prípravu na nasledovné vyučovacie predmety: maďarský jazyk, slovenský 

jazyk, matematika, anglický jazyk. Počas pandémie väčšina žiakov sa učilo rád, ale boli aj takí, ktorí sa 

učili, lebo boli k tomu donútený zo strany rodičov, ale 18 % z opýtaných žiakov sa priznalo, že sa nerád 

učil, a ani chuť a záujem nemal k tomu. 

Online vyučovanie (cez Zoom, Skype, videohovory, Teams, Messenger, Edupage) hodnotili žiaci viac 

pozitívne, páčilo sa im, a menšina žiakov to hodnotilo negatívne kvôli tomu, že v škole sa cítia lepšie. 
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Úroveň a spôsob vyučovania na našej škole počas pandémie hodnotili žiaci väčšinou zaujímavé 

a veľmi dôležité, avšak pre 8 % z opýtaných žiakov to hodnotilo ako nudné a jednotvárne. Až 70 % 

z opýtaných žiakov vnímalo zadávané domáce úlohy veľa. Polovica z opýtaných žiakov hodnotilo sám 

seba za toto obdobie pozitívne, a druhá polovica z opýtaných žiakov však negatívne.  

Za prínosom tejto situácie žiaci pokladajú: neskoré ranné vstávanie, zoznámenie sa s vyuč. programmi 

(Zoom, Teams, Edupage), bez známkovania, postup do ďalšieho ročníka bez námahy. 10 % z opýtaných 

žiakov nepovažuje žiadne prínosy v tejto situácii. Jednoznačne vnímali obdobie bez spolužiakov za 

negatívum.  

70% z opýtaných žiakov nemá žiadne nápady a návrhy, ktoré by sa dali zrealizovať v budúcnosti. 

Ostatní napísali: viac hravých úloh, menej učivá a domáce úlohy. 

Celkovú kvalitu školy opýtaní žiaci ohodnotili na stupnici od 7 do 1 nasledovne: priemer hodnotenia je 

6. 

1.5. Vyhodnotenie dotazníka ôsmeho ročníka 

Do ôsmeho ročníka chodí 97 žiakov. Dňa 11.9.2020 bol dotazník vyplnený, vtedy chýbalo 15 žiakov, 

vrátane individuálnych žiakov. 

Podľa ich odpovedí počas mimoriadnej situácie väčšinou denne sa venovali príprave na vyučovanie 

v intervaloch pol až 2 hodiny.  

Najviac času venovali týmto predmetom: matematika, slovenský jazyk a slovenská literatúra, maďarský 

jazyk a literatúra. Niektorí napísali ešte dejepis, geografiu, anglický jazyk a biológiu.  

Na otázku, ako sa učili počas pandémie najviac odpovedí bolo: rád som sa učil len niektoré učivo, na 

učenie musím mať motiváciu. Niektorí si myslia, že vzdelanie má význam, ale sú aj takí, najmä 

v slabších triedach, ktorí sa učili len vtedy, keď k tomu boli donútení. 

Online vyučovanie – ZOOM, Teams videohovory prevažne mali radi, keďže vtedy boli v priamom 

kontakte s učiteľmi a spolužiakmi. Bohužiaľ v slabších triedach nemali všetci prístup k internetu, a tak 

nemohli na túto otázku relevantne odpovedať.  

Spôsob vyučovania bol pre nich niekedy veľmi ťažké a jednotvárne, až nudné. Boli aj takí, ktorým bolo 

zaujímavé, užitočné a veľmi dôležité.   

Podľa ich názoru učitelia zadávali väčšinou primerané množstvo domácich úloh.  

60% rodičov sa zaujímal primerane, 30% rodičov až priveľmi sa zaujímal o prácu žiakov počas 

vyučovania na diaľku. 10% málo, lebo nemali čas, a prevažne v sociálne slabších rodinách alebo 

v rodinách z marginalizovaných skupín bol záujem rodiča o prospech žiaka výrazne nižší v porovnaní 

s ostatnými skupinami.  

72%  žiakov hovorí, že sú spokojní so svojim výkonom v tomto období, 18% hovorí, že by mohli 

pracovať viac. 10%  žiakov sa priznal, že zanedbával školské povinnosti.  

V mimoriadnej situácii bolo pre nich pozitívne, že nemuseli ráno skoro vstávať na autobus, mali viac 

času na seba, na rodinu alebo učiť sa. Bolo pre nich užitočné aj to, že sa naučili používať EduPage.  



 

125 

 

125 

Negatívne bolo pre niektorých, že neporozumeli učivo tak dobre, ako v škole. Niektorí písali, že sa 

nudili, nemali osobný kontakt s kamarátmi.  

Nasledovné nápady a návrhy mali, ktoré by sa dali realizovať v budúcnosti: 

- menej domácej úlohy 

- aby hodiny nezačali pred 10 hodinou 

- viac online vyučovania (Zoom, Teams), 

- internetové spojenie realizované pre každého počas pandémie. 

 

Našu školu ohodnotili v oblasti kvality najmä známkou 5. 

1.6. Vyhodnotenie dotazníka deviateho ročníka 

Do deviateho ročníka chodí 85 žiakov. Dňa 11.9.2020 bol dotazník vyplnený, vtedy chýbalo 17 žiakov, 

vrátane individuálnych žiakov. Test vyplnilo 68 žiakov.  

Podľa ich odpovedí počas mimoriadnej situácie väčšinou denne sa venovali príprave na vyučovanie 

v intervaloch 2 až viac,  v slabších triedach pol hodiny.  

Najviac času venovali týmto predmetom: slovenský jazyk a slovenská literatúra, matematika, maďarský 

jazyk a literatúra, anglický jazyk.  

V 9. ročníku  27% žiakov  učenie nebavilo, učili sa len niektoré učivo. 25%  žiakov učenie väčšinou 

nebavilo, išlo im to ťažko. 24% žiakov rád sa učil len niektoré učivo, na učenie musia mať motiváciu, 

18% žiakov nemal chuť a záujem učiť sa (hlavne v slabších triedach). 5,5% sa učil len niektoré učivo. 

0,5%  žiakov sa učil rád, veríl, že vzdelanie má význam. 

Online vyučovanie väčšina študentov 9. ročníka mal rád, bolo to pre nich pre nich nové, ale mali veľa 

technických problemov s prihlasenim sa a ťažšie porozumeli výklady.    

Každý žiak mal prístup k internetu.  

Spôsob vyučovania bol pre nich zaujímavé, veľmi ťažké, ale niektorým žiakom jednotvárne. 

Podľa ich názoru učitelia zadávali väčšinou veľa domácich úloh.  

70% rodičov sa zaujímal primerane o prácu žiakov počas vyučovania na diaľku. 20% málo, lebo nemali 

čas, 6% sa nezaujímal, 4 % až priveľmi sa zaujímal o prácu žiakov počas vyučovania na diaľku. 

Sebahodnotenie mali väčšinou v intervale 2 – 3. V mimoriadnej situácii bolo pre nich pozitívne, že 

nemuseli ráno skoro vstávať na autobus a mohli byť doma, ziskali zručnosť prácou s počítacom. 

Negatívne bolo pre niektorých, že dostali dosť veľa domácich úloh, neporozumeli učivo tak dobre ako 

v škole,  veľa zabudli, a nevedeli sa stretnúť s kamarátmi. 

Našu školu ohodnotili v oblasti kvality najmä známkou 4,5 a 6.  
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1.7. Vyhodnotenie dotazníka pre učiteľov 

 

Dotazník vyplnilo 35 učiteľov na II. stupni ZŠ. Podľa odpovedí najčastejšou metódou zvolených vo 

výučbe okrem klasickej forme bolo použitie online platforiem, ako napr. Edupage, Messenger, Teams, 

atď.  

Na otázku č. 2 /Mal(a) som dostatok informácii od školy na to, aby som zvládol(la)  vyučovanie na 

diaľku?/ a na výrok v bode č. 3 /Som spokojný/á s tým, ako prebiehala dištančná výučba v predmetoch, 

ktoré vyučujem./ všetci učitelia dali odpoveď áno. 

Na výroku „dištančná forma výučby plnohodnotne nahrádza prezenčnú formu výučby“ sa nezhodli, 

väčšina učiteľov (23 respondentov) si zvolili možnosť nie. Hlavne preto, lebo nebol priamy kontakt 

medzi učiteľom a žiakmi. 

Za najviac dôležité odporúčania, ktoré by mali pomôcť samotným školám pri zvládaní situácie v prípade 

jej opakovania si zvolili alternatívu č. 3, 1 a 10 /Školy by mali mať vypracované vlastné plány, ako 

komunikovať s každým žiakom a realizovať to., Každá škola by mala mať vypracovaný plán chodu školy 

počas krízy., Prehodnotenie vzdelávacích cieľov, tak aby boli reálne v novom kontexte./.  

V 6. bode, kde bolo potrebné zoradiť jednotlivé oblasti, ktoré by mali byť prioritnými cieľmi pri tvorbe 

rozhodnutí počas krízy si všetci respondenti rovnako dali skoro pri každej jednej oblasti číslo 1 /teda 

najdôležitejšie/. V otázke č. 7 boli rozlišné odpovede, ale v otázke č. 8 (Ktoré z týchto oblastí považujete 

za problematické v oblasti vzdelávania v čase pandémie?) najviac pedagógov si zvolilo prvú možnosť – 

digitálna vybavenosť detí – za najproblematickejšiu oblasť. A v deviatej otázke, či bola kríza v niečom 

prínosom pre vzdelávanie z odpovedí hlavne vyplýva, že žiaci si osvojili v praxi používanie IKT 

a spoznali nové programy, s ktorými môžu v budúcnosti pracovať.      
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2. SPRÁVA PREDMETOVEJ KOMISIE  PVP  / MAT, FYZ, INF, BIO, CHEM, GEO/ 

O PRIEBEHU VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE (12.3. – 

30. 6. 2020) 

 

         Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v našej škole od 12. 3. 2020  do 30.6. 2020 sa vzdelávanie 

realizovalo  dištančnou formou (využívanie on-line platforiem, telefonickej komunikácie, poštovej 

komunikácie alebo inej formy doručovania a prijímania úloh a zadaní žiakom). Podľa dostupných možností 

zabezpečili sme prístup žiakov ku vzdelávaniu aj v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania 

v škole.  

          Od 4.5.2020 sme vypracovali nový týždenný rozvrh založený na striedaní jednotlivých vzdelávacích 

oblastí s príslušnými vyučovacími predmetmi. 

           V jednotlivých ročníkoch základnej školy sa vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie oblasti 

plánovali sme podľa odporúčaniach. V čase mimoriadnej situácie sa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu vydalo 28. apríla 2020 Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas 

mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, podľa ktorého sa 

riadila aj naša škola. Súčasťou usmernenia je aj materiál Štátneho pedagogického ústavu s názvom Obsah 

vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách. Uverejnený je na www.minedu.sk. 

 Vymedzenie vzdelávacích obsahov 

 

V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školskom roku 2019/2020 boli určené hlavné 

a komplementárne vzdelávacie oblasti: 

 Hlavné vzdelávacie oblasti: 

 

- Jazyk a komunikácia 

- Matematika a práca s informáciami 

- Človek a spoločnosť 

- Človek a príroda 

 

 Komplementárne vzdelávacie oblasti: 

 

-  Človek a hodnoty 

- Človek a svet práce 

- Umenie a kultúra 

- Zdravie a pohyb 

 

Všetky vzdelávacie oblasti boli vyjadrené prostredníctvom vyučovacích predmetov, obsiahnutých v rámcových 

učebných plánoch pre základné školy. 

 

 

Podľa odporúčaniach  bol dodržaný tento dodržaný tento rozpis indikatívnej týždennej záťaže žiakov: 

Rozsah hodín výučby v jednotlivých ročníkov: 

5. ročník – 10 h / týždenne 

6. – 9. ročník – 15 h / týždenne 

http://www.minedu.sk/
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         Prezentáciu nového učiva v rámci hlavných vzdelávacích oblastí minimalizovali sme a sústredili 

sme sa na opakovanie, upevňovanie a prehlbovanie už prebraného učiva. Vymedzenie vzdelávacích oblastí 

na hlavné a komplementárne nevypovedalo o hodnote predmetov v rámci všeobecného vzdelávania. 

Rozdelenie zohľadňovalo povahu predmetov a možnosti súčasnej organizácie vzdelávania v domácom 

prostredí. V dennom vzdelávacom režime žiakov mali obe skupiny vzdelávacích oblastí vyvážené 

zastúpenie, odlišoval sa však spôsob zadávania vzdelávacích aktivít. Zadania pre žiakov na vypracovanie 

úloh, ktoré sa zo strany učiteľov vyhodnocujú, sa viazali výlučne na hlavné vzdelávacie oblasti. Pre aktivity 

z komplementárnych vzdelávacích oblastí sa žiakom neurčovali zadania, ktoré museli žiaci plniť povinne. 

 

Správy z jednotlivých vyučovacích predmetov:  

Matematika  

 

 

                              Učebný plán na máj, jún 2020 v čase mimoriadnej situácie 

5
. 
ro

čn
ík

 

Mesiac 

Hónap 

Hodin

a 

Tanór

a 

Téma, obsahový štandard 

Tananyag, a tartalom kulcselemei 

 

V. 

1 

2 

3 

4 

 

Obvody mnohouholníkov – Sokszögek kerülete 

Zavedenie pojmu obsah  – Terület bevezetése  

Obsah obrazca v štvorcovej sieti -  Síklakzatok területe a négyzethálón 

Jednotky obsahu a ich premena  -Területegységek és átalakítása 

 

 

VI. 

 

 

1 

2 

3 

4 

 

Obsah obdĺznika - A téglalap területe 

Obsah štvorca  - A négyzet területe 

Slovné úlohy na obsah štvorca a obdĺznika - A négyzet és  téglalap területére vonatkozó 

szöveges feladatok 

Záverečné opakovanie učiva- Év végi  ismétlés 

 

 

                                                                                                       

         



 

129 

 

129 

6
. 
ro

čn
ík

 

Mesiac 

Hónap 

Hodin

a 

Tanór

a 

Téma, obsahový štandard 

Tananyag, a tartalom kulcselemei 

 

V. 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

 

Sčítanie a odčítanie celých i desat.čísel  - Egész számok és tizedestörtek összeadása és 

kivonása  

Sčítanie a odčítanie celých i desat.čísel  - Egész számok és tizedestörtek összeadása és 

kivonása 

Slovné úĺohy -  Szöveges feladatok 

Násobenie a delenie celých a desat.čísel  - Egész számok és tizedestörtek szorzása és osztása 

Násobenie a delenie celých a desat.čísel  - Egész számok és tizedestörtek szorzása és osztása 

Poradie počtových výkonov – Műveletek sorrendje 

Poradie počtových výkonov – Műveletek sorrendje 

Slovné úlohy  - Szöveges feladatok 

 

 

VI. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Slovné úlohy  - Szöveges feladatok 

Usporiadanie prvkov do radu- Adott számú elem összes lehetséges sorrendje 

Všetky možné usporiadania- Az összes lehetséges elrendezés 

Tvorenie dvoj, troj a štvorciferných čísel z daného počtu číslic- Két-, három- és négyjegyű 

számok felírása adott számú számjegyekből 

Výber a usporiadanie prvkov, úlohy aj s opakovaním prkov- Az elemek kiválasztása és 

rendezése, az elemek ismétlődése 

Zhromažďovanie, usporiadanie a grafické spracovanie údajov- Csoportosítás, rendezés és az 

adatok grafikus szemléltetése 

   Záverečné opakovanie učiva- Év végi  ismétlés 

Záverečné opakovanie učiva- Év végi  ismétlés 

 

7
. 
ro

čn
ík

 

Mesiac 

Hónap 

Hodin

a 

Tanór

a 

Téma, obsahový štandard 

Tananyag, a tartalom kulcselemei 
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V. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Zmenšovanie čísla v danom pomere- A szám kisebbítése adott arányban 

Mierka plánu a mapy- A tervrajz és a térkép léptéke 

Slovné úlohy na mierku mapy a plánu- Szöveges feladatok a tervrajz és a térkép léptékére 

Slovné úlohy na mierku mapy a plánu- Szöveges feladatok a tervrajz és a térkép léptékére 

Priama úmernosť- Egyenes arányosság 

Nepriama úmernosť- Fordított arányosság 

Slovné úlohy na priamu a nepriamu úmernosť- Egyenes és fordított arányosságra vonatkozó 

szöveges feladatok 

Slovné úlohy na priamu a nepriamu úmernosť- Egyenes és fordított arányosságra vonatkozó 

szöveges feladatok 

 

VI. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Trojčlenka- Hármasszabály 

Trojčlenka- Hármasszabály 

Trojčlenka- Hármasszabály 

Slovné úlohy- Szöveges feladatok 

   Slovné úlohy – Szöveges feladatok 

   Slovné úlohy – Szöveges feladatok 

   Záverečné opakovanie učiva- Év végi  ismétlés 

   Záverečné opakovanie učiva- Év végi  ismétlés 

 

  

 

 

 

 

8
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Mesiac 

Hónap 

Hodin

a 

Tanór

a 

Téma, obsahový štandard 

Tananyag, a tartalom kulcselemei 
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V. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Kružnicový oblúk, kruhový výsek, stredový uhol - A körív, körcikk és  a középponti szög 

Dĺžka kružnice - A körvonal hossza 

Obsah kruhu - A kör területe 

Medzikružie, kontextové úlohy - A koncentrikus körök közti terület 

Slovné úlohy na výpočet osahu kruhu a obvodu kružnice - Kerület- és területszámításra 

vonatkozó feladatok 

Slovné úlohy na výpočet osahu kruhu a obvodu kružnice - Kerület- és területszámításra 

vonatkozó feladatok 

Talesova veta - A Thalész- tétel 

Dotyčnica kružnice- konštrukcia - Az érintő szerkesztése 

 

VI. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Valec – Henger 

Objem valca – A Henger térfogata 

Povrch valca – A henger felszíne 

Riešenie slovných úloh na výpočet objemu a povrchu valca – Szöveges feladatok a henger 

térfogatának és felszínének  kiszámítására 

Riešenie slovných úloh na výpočet objemu a povrchu valca – Szöveges feladatok a henger 

térfogatának és felszínének  kiszámítására 

Pravdepod.hry a pokusy - Valószínűségstámításra vonatkozó játékok és kísérletek 

Pravdepodobnosť udalosti -Az események valószínűsége 

Záverečné opakovanie učiva- Év végi  ismétlés 

 

 

 

9
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Mesiac 

Hónap 

Hodin

a 

Tanór

a 

Téma, obsahový štandard 

Tananyag, a tartalom kulcselemei 

 

V. 

1 

2 

3 

Zhodnosť geometrických útvarov – Mértani  alakzatok egybevágósága 

Podobnosť rovinných útvarov – Síkalakzatok hasonlósága 

Mierka mapy – A tervrajz méretaránya 
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4 

5 

6 

7 

8 

 

Zväčšenie  a zmenšenie útvarov – Alakzatok nagyítása és kisebbítése 

Podobnosť trojuholníkov - Háromszögek hasonlósága 

Podobnosť trojuholníkov podľa vety sss  - A hasonlóság ooo tétele  

Podobnosť trojuholníkov podľa vety sus - A hasonlóság oszo tétele 

Podobnosť trojuholníkov podľa vety uu - A hasonlóság szsz tétele 

 

 

VI. 

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

 

Pravouhlá súradnicová sústava – A derékszögű koordináta rendszer 

Pojem funkcie – A függvények fogalma  

Definičný obor a obor hodnôt funkcie 

Lineárna funkcia, jej vlastnosti - Lineáris függvény tulajdonságai  

Graf lineárnej funkcie – Az egyenes arányosság grafikonja 

Graf lineárnej funkcie – Az egyenes arányosság grafikonja 

Záverečné opakovanie učiva- Év végi  ismétlés 

Záverečné opakovanie učiva- Év végi  ismétlés 

 

 

1.) Neprebrané učivo :      

2.) Vynechané učivo :      

 

Fyzika 

                       Učebný plán na máj, jún 2020 v čase mimoriadnej situácie 

 

 

6. ročník – 6. évfolyam / HETENTE 1 ÓRA / 1 h týždenne 

1 MÁJ - MÁJUS  Elektrometer,elektroskop 
Elektrométer 

2 Blesk, bleskovod 
Villám és villámhátító  

3 Elektrický obvod, časti elektrického obvodu -  Az elektromos áramkör 

4 Znázornenie elektrického obvodu  
Az elektromos áramkör ábrázolása 

1 JÚN - JÚNIUS Bezpečnosť pri práci s elektrickými zariadeniami 
Biztonságos munkavégzés elektromos berendezésekkel 

2 Celoročné opakovanie 
Évvégi ismétlés 

3 Celoročné opakovanie 
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Évvégi ismétlés 

4 Celoročné opakovanie 
Évvégi ismétlés 

 

 

Poznámka: V nasledujúcom školskom roku praktickú časť, prezentácie a pokusy treba ukázať žiakom, 

v nasledujúcich tematických okruhoch : magnetizmus, elektrostatika a elektrina.  

 

7. ročník – 7. évfolyam / 2 HETENTE 1 ÓRA / 0,5 h týždenne 

1 MÁJ - MÁJUS Teplo a premena skupenstva látok 
A hő és a halmazállapováltozás 

2 Energetická hodnota potravín 
Élelmiszerek energiatartalma 

1 JÚN - JÚNIUS Tepelné spalovacie motory 
Belsőégéső motorok 

2 Celoročné opakovanie 
Évvégi ismétlés 

 

Poznámka: Žiakom treba vysvetliť výpočet tepla, a budú to musieť aj nacvičiť  v nasledujúcom školskom 

roku.  

 

 

 

8. ročník – 8. évfolyam / 2 HETENTE 1 ÓRA / 0,5 h týždenne 

1 MÁJ - MÁJUS Zdroje energie - Energiaforrások 

2 Elektrárne - Erőművek 

1 JÚN - JÚNIUS Netradičné zdroje energie 
Nemmindennapi  energiaforrások 

2 Celoročné opakovanie 
Évvégi ismétlés 

Poznámka:  vedeli sme postupovať s učivom 

 

 

 

9. ročník – 9. évfolyam / 2 HETENTE 1 ÓRA / 0,5 h týždenne 

1 MÁJ - MÁJUS Magnetické pole v okolí vodiča s prúdom - Mágneses mező az 
árammal átjárt vezető körül  

2 Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách a v plynoch - Elektromos 
áram vezetése a folyadékokban és gázokban 

1 JÚN - JÚNIUS Elektrická energia a jej premeny -  
Az elektromos energia és átalakulása 

2 Celoročné opakovanie 
Évvégi ismétlés 

Poznámka:  vedeli sme postupovať s učivom, ale ešte bolo potrebné aj osobné vysvetlenie.  
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Informatika  

 

5. ročník 

1 

MÁJ 
Čo je intenet? - Mi az internet? 

2 
Bezpecnosť na internete - Biztonság az 

interneten 

3 

JÚN 

Hardver : Časti počítača – Hardver: 

A számítógép felépítése 

4 
Hardver: Komponenty - Hardver - 

komponensek 

9. ročník 
 

1 

MÁJ 
Čo je intenet? - Mi az internet? 

2 
Bezpecnosť na internete - Biztonság az 

interneten 

3 

JÚN 

Hardver – Casti pocitaca - Hardver – 

A számítógép felépítése 

4 
Hardver – Komponenty - Hardver - 

komponensek 

7.  ročník 

1 

MÁJ 
Pocítacové vírusy - A számítógépes vírusok 

2 
Bezpečnosť na internete - Biztonság az 

interneten 

3 

JÚN 
Počítačové siete – Hálózatok 

4 Netiketa – Netikett 

8.  ročník 

1 

MÁJ 
Čo je programovanie? - Mi a programozás? 

2 
Jednotky informácie - Az információ 

mértékegységei 
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3 

JÚN 
Softvéry - Szoftverek 

4 Operacné systémy – Az operációs rendszerek 

9. ročník 

1 

MÁJ 
Pocítacové siete - Hálózatok 

2 Netiketa - Netikett 

3 

JÚN 
Softvéry - Szoftverek 

4 Operacné systémy – Az operációs rendszerek 

Informatika 

 

 

Neodučené učivo 

Kihagyható tananyag 

 

Presunuté učivo 

Átvivendő tananyag 

5.évfolyam 

5. ročník 

 

Reprezentácie a nástroje – 

Práca s prezentáciami 

- Bemutatók és eszközök - 

Prezentáció készítés 

 

--------- 

6.évfolyam 

6. ročník 

 

Algoritmické riešenie 

problémov - Interpretácia 

zápisu riešenia 

Algoritmikus 

problémamegoldás  - 

A megoldás írásbeli 

értelmezése 

 

Algoritmické riešenie 

problémov  - Hľadanie, 

 

--------- 
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Z učebných osnov sme vybrali všetky praktické hodiny a namiesto toho sme  uviedli len teoretické, ktoré je 

možné vyučovať aj online. To, čo sme vynechali, aplikujeme v novom školskom roku. Mimochodom, informatika 

v deviatom ročníku pozostáva iba z opakovania, takže v najhoršom prípade vynechané učivo aplikujeme vtedy. 

opravovanie chýb 

Algoritmikus 

problémamegoldás  – Hibák 

keresése javítása 

 

7.évfolyam 

7. ročník 

 

Komunikácia a spolupráca 

– Práca s nástrojmi na 

komunikáciu 

- Kommunikáció és közös 

munka -Kommunikációs 

eszközök 

 

Softvér a hardvér – Práca v 

počítačovej sieti a na 

internete 

-Szoftver és hardver – 

Hálózatban és interneten 

való munka 

 

---------- 

8. évfolyam 

8. ročník 

 

Algoritmické riešenie 

problémov – interpretácia 

zápisu riešenia 

Probléma megoldása 

algoritmus segítségével – a 

megoldás interpretálása 

 

Algoritmické riešenie 

problémov – hľadanie a 

opravovanie chýb 

Probléma megoldása 

algoritmus segítségével – 

hibák keresése és javítása 

 

------------ 

9.évfolyam 

9. ročník 

 

Reprezentácie a nástroje – 

Práca s prezentáciami 

- Bemutatók és eszközök - 

Prezentáció készítés 

 

------ 
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Biológia 

                   Učebný plán na máj, jún 2020 v čase mimoriadnej situácie 

 

5. ročník – 5. évfolyam / 2 HETENTE 1 ÓRA / 0,5 h týždenne 

1 MÁJ -  MÁJUS Lúčne a poľné  vtáky - Rétek és mezők madarai 

 

2 Lúčne a poľné cicavce - Rétek és mezők emlősei 

 

1 JÚN - JÚNIUS Trávnatý ekosystém -  Füves területek ökoszisztémája 

 

2 Vplyv negatívnych ekologických vplyvov na život poľného a 
trávnatého ekosystému -  A füves területek káros ökológiai 
hatásai 

 

 

 

6. ročník – 6. évfolyam /  HETENTE 1 ÓRA / 1 h týždenne 

1 MÁJ - MÁJUS Ploskavce a hlístovce- Laposférgek 
és hengeresférgek 

2 Mäkkýše -Puhatestűek 

3 Obrúčkavce- Gyűrűsférgek 

4 Článkonožce –Ízeltlábúak 

1 JÚN - JÚNIUS Článkonožce –Ízeltlábúak 

2 Upevňovanie učiva-A tananyag 
átismétlése 

3 Upevňovanie učiva-A tananyag 
átismétlése 

4 Upevňovanie učiva-A tananyag 
átismétlése 

 

 

7. ročník – 7. évfolyam /  HETENTE 1 ÓRA / 1 h týždenne 

1 MÁJ - MÁJUS Hygiena pohlavnej sústavy - A 
nemi szervek higiéniája 

2 Nákazlivé ochorenia a boj proti 
nim - Fertőző betegségek és 
ellenük való védekezés 

3 Toxické a návykové látky - Toxikus 
és függőséget okozó anyagok 

4 Vzťah človeka k vlastnému zdraviu. 
- Az ember és egészsége 

1 JÚN - JÚNIUS Zdravý životný štýl - Egészséges 
életmód 

2 Životné prostredie a zdravie- 
Környezet és az egészség 

3 Upevňovanie učiva-A tananyag 
átismétlése 

4 Upevňovanie učiva-A tananyag 
átismétlése 
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8. ročník – 8. évfolyam /  HETENTE 1 ÓRA / 1h týždenne 

1 MÁJ - MÁJUS Životné prostredie - A környezet 

2 Faktory ovplyvňujúce životné 
prostredie - Az élőlények és az 
ember környezetét befolyásoló 
tényezők 

3 Ochrana prírody a životné 
prostredie - A természetvédelem 
és a környezet 

4 Upevňovanie učiva-A tananyag 
átismétlése 

1 JÚN - JÚNIUS Chránené rastliny, živočíchy -                        
Védett növények és állatok  

2 Chránené územia a ich význam       
Természetvédelmi területek és 
jelentőségük 

3 Upevňovanie učiva-A tananyag 
átismétlése 

4 Upevňovanie učiva-A tananyag 
átismétlése 

 

 

 

9. ročník – 9. évfolyam / 2 HETENTE 1 ÓRA / 0,5 h týždenne 

1 MÁJ -  MÁJUS Živé zložky prostredia -A környezet élő összetevői  

2 Ekosystém - Ökoszisztéma      

1 JÚN - JÚNIUS Biosféra -Bioszféra 

2 Globálne ekologické problémy a ich riešenie -Globális 
ökológiai problémák és megoldásuk 

  

Chémia 

 

                              Učebný plán na máj, jún 2020 v čase mimoriadnej situácie 

 

7. ročník – 7. évfolyam /  HETENTE 1 ÓRA / 1 h týždenne 

1 MÁJ - MÁJUS Ako prebiehajú chemické reakcie? 
– Hogyan mennek végbe 
a k.reakciók? 

2 Vplyv množstva reagujúcich častíc 
na rýchlosť chemickej reakcie – 
A kémiai reakciók sebességéreható 
tényezők 

3 Vplyv teploty na rýchlosť 
chemickej reakcie– A kémiai 
reakciók sebességére ható 
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tényezők 

4 Vplyv veľkosti povrchu tuhého 
reaktantu na rýchlosť chemickej 
reakcie – A kémiai reakciók 
sebességére ható tényezők 

1 JÚN - JÚNIUS Vplyv katalyzátora na rýchlosť 
chemickej reakcie – A kémiai 
reakciók sebességére ható 
tényezők 

2 Záverečné opakovanie – 
Összefoglaló ismétlés 

3 Záverečné opakovanie – 
Összefoglaló ismétlés 

4 Záverečné opakovanie – 
Összefoglaló ismétlés 

 

8. ročník – 8. évfolyam /  HETENTE 1 ÓRA / 1 h týždenne 

1 MÁJ - MÁJUS Chemické reakcie – Kémiai 
reakciók 

2 Neutralizácia - Semlegesítés 

3 Neutralizácia – písanie rovníc 
Semlegesítés – egyenlet felírása 

4 Upevňovanie učiva-A tananyag 
átismétlése 

1 JÚN - JÚNIUS Redoxné reakcie – Redoxi  
reakciók 

2 Redoxné reakcie elektrolýza – 
Redoxi reakciók elektrolízis 

3 Upevňovanie učiva-A tananyag 
átismétlése 

4 Upevňovanie učiva-A tananyag 
átismétlése 

 

9. ročník – 9. évfolyam / 2 HETENTE 1 ÓRA / 0,5 h týždenne 

1 MÁJ -  MÁJUS Kozmetické prípravky - Kozmetikumok 

2 Pesticídy, lieky – Peszticidek, gyógyszerek   

1 JÚN - JÚNIUS Látky nebezpečné pre človeka, drogy – Az emberekre 
veszélyes anyagok, drogok 

2 Látky ohrozujúce životné prostredie a človeka – Az emberre 
és a környezetre veszélyes anyagok 

 

 

Geografia  

 
                     Učebný plán na máj, jún 2020 v čase mimoriadnej situácie 

5. ročník – 5. évfolyam / 2 HETENTE 1 ÓRA / 0,5 h týždenne 

1 MÁJ -  MÁJUS Mestá a dediny – Városok és falvak 

2 Veľkomestá - Nagyvárosok 

1 JÚN - JÚNIUS Pamiatky UNESCO vo svete  -  Unesco emlékhelyek a világban 

2 Pamiatky UNESCO na Slovensku – Unesco emlékhelyek 
Szlovákiában  



 

140 

 

140 

 

6. ročník – 6. évfolyam /  HETENTE 1 ÓRA / 1 h týždenne 

1 MÁJ - MÁJUS Južná Ázia a Juhovýchodná Ázia – Dél és délkelet Ázsia  

2 Čína a Japonsko – Kína és Japán 

3 Východná Ázia – Kelet - Ázsia 

4 Severná Ázia – Észak - Ázsia 

1 JÚN - JÚNIUS Stredná Ázia – Közép - Ázsia 

2 Stredná Ázia – Közép - Ázsia 

3 Rekordy Ázie – Ázsiai rekordok 

4 Upevňovanie učiva-A tananyag átismétlése 

7. ročník – 7. évfolyam /  HETENTE 1 ÓRA / 1 h týždenne 

1 MÁJ - MÁJUS Chorvátsko, Slovinsko – Horváthország , Szlovénia 

2 Bulharsko, Rumunsko – Bulgária és Románia 

3 Východná Európa – Kelet - Európa 

4 Ukrajina, Moldavsko – Ukrajna és Moldávia 

1 JÚN - JÚNIUS Rusko - Oroszország 

2 Rusko - Oroszország 

3 Cestujeme po Európe – Utazunk Európában 

4 Upevňovanie učiva-A tananyag átismétlése 

 
8. ročník – 8. évfolyam /  HETENTE 1 ÓRA / 1h týždenne 

1 MÁJ - MÁJUS Žilinský kraj – Zsolnai kerület 

2 Banskobystrický kraj – Besztercebányai kerület 

3 Košický kraj – Kassai kerület 

4 Prešovský kraj  - Eperjesi kerület 

1 JÚN - JÚNIUS Rozdiely medzi regiónmi SR – Szlovákia régiói közötti 
különbségek 

2 Rozdiely medzi regiónmi SR - Szlovákia régiói közötti 
különbségek 

3 Slovensko naša vlasť – Szlovákia az én hazám  

4 Upevňovanie učiva - A tananyag rövid átismétlése összefogl. 

 

9. ročník – 9. évfolyam / HETENTE 1 ÓRA / 1 h týždenne 

1 MÁJ -  MÁJUS USA zaujímavosti prírody i zo života obyv. – USA  természeti 
és népességi jellegzetességei 

2 Mexiko - Mexikó 

3 Karibská oblať –  Karibi-térség 

4 Guayanská oblasť – Guayanai-térség 

1 JÚN - JÚNIUS Brazília – Brazília 

2 Argentína - Argentína 

3 Laplatská oblasť - La Plata-térség 

4 Andské štáty – Az Andok országai 

 

Poznámka: vedeli sme postupovať s učivom. 

Neprebrané učivo -   

Vynechané učivo -   
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ROZDELENIE VYUČOVACÍCH HODÍN PK PVP NA MÁJ – JÚN 2020 POČAS 

MIMORIADNEJ SITUÁCIE : 

ROČNÍK MAT FYZ INF BIO CHEM GEO 

5. 1 ------------ 0,5 0,5 ------------ 0,5 

6. 2 1 0,5 1 ------------ 1 

7. 2 0,5 0,5 1 1 1 

8. 2 0,5 0,5 1 1 1 

9. 2 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

 

         Práca s učivom 

 

Pri plánovaní obsahu vzdelávania v hlavných vzdelávacích oblastiach sme sa sústredili  

na ťažiskové učivo daného ročníka a učivo, ktoré je nevyhnutnou podmienkou porozumenia učiva v 

nasledujúcom ročníku. Vzhľadom na mimoriadne prerušenie vyučovania v školách neočakávame, že si žiaci 

osvojili všetko predpísané učivo vyplývajúce z vymedzených ročníkových výkonových štandardov štátnych 

vzdelávacích programov. 

 

           Metódy a formy vyučovania 

 Vyučujúci využívali viac foriem a metód závisiace od toho, aké technické podmienky mali žiaci 

jednotlivých tried. Vyučovanie prebiehalo v súlade s TVVP v každom ročníku.   

Väčšina učiteľov odosielal úlohy cez Edupage alebo cez Messenger. Aby komunikácia fungovala bez 

problémov, učitelia vytvorili vlastné Messenger skupiny pre jednotlivé predmety a triedy, aby tam mohli 

komunikovať s deťmi.  

V slabšie prospievajúcich triedach zadanie úloh sa uskutoční pomocou triednych učiteľov. V tomto prípade 

učivo sa posiela aj na Edupage, aj triednemu učiteľovi, kto úlohy posiela aj tým deťom vo vytlačenej forme, 

ktoré nemajú prístup na internet. V týchto triedach učitelia dostanú spätnú väzbu len od malého počtu 

žiakov.  

Učitelia takisto využívali zborovňu.sk, – kde sami vytvorili testy žiakom rôzneho druhu.  Uskutočnílo sa aj 

online vyučovanie cez Teams, Messenger, Skype alebo Zoom.  Tieto hodiny hodnotia pozitívne, vysvetlenie 

nového učiva je oveľa ľahšie týmto spôsobom. Pre žiakov boli odoslané pracovné listy, youtube videá, 

online pracovné listy, úlohy na rozvoj slovnej zásoby a hry. Podľa dostupných možností bolo našou snahou 

zabezpečiť prístup všetkých žiakov ku vzdelávaniu aj v čase mimoriadneho prerušenia školského 

vyučovania v školách, pričom sme rešpektovali opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej 

republiky pri ohrození verejného zdravia. 
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Organizácia vzdelávacích aktivít 

Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania sa vzdelávanie realizovalo dištančnou formou. Jej 

podobu sme si zvolili podľa podmienok našich žiakov a pedagogických zamestnancov - využívali sme on-

line platformy (zadávanie úloh a cvičení prostredníctvom Edupage, ZOOM, Teams, Skype), telefonickú 

komunikáciu, poštovú komunikáciu alebo formu doručovania úloh a zadaní žiakom prostredníctvom 

pedagogickej asistentky. Doručovanie úloh, materiálov a aktivít žiakom, ktorí nemali prístup k ich 

elektronickej podobe sa určilo na jeden deň v týždni. Vedenie školy a jednotliví pedagogickí zamestnanci 

podľa potreby realizovali konzultácie (telefonické, on-line) so žiakmi a ich zákonnými zástupcami. 

Komunikácia s rodičmi bola na dobrej úrovni, prostredníctvom mailov, telefonátov, písomnou formou. 

Riešili sme množstvo zadávaných úloh, ich náročnosť, povinnosť pri vypracovávaní a podobne. Na základe 

hodnotenia kolegov v triedach A nebol problém s deťmi. 90- 95 % žiakov pracoval usilovne, šikovne 

a pravidelne. S učiteľom boli v každodennom kontakte. Aktívne sa zapájali do vyučovania, posielali všetky 

domáce úlohy. V triedach, kde sa konala online forma vyučovania, zúčastnili sa na hodinách pravidelne. Ale 

aj tu sa našlo niekoľko žiakov, ktorý sa do vyučovacieho procesu zapojili nepravidelne. V triedach B a C 

účasť a spätná väzba bola na dobrej úrovni. Deti podľa svojich možností sa snažili nájsť riešenie na zaslanie 

úloh. V tých triedach boli deti, ktorí pravidelne pracovali, ale bol už vyšší počet tých, ktorí pracovali 

sporadicky. V slabších triedach to bolo opačne. Tam bolo málo takých žiakov, ktorí mali prístup na internet 

a boli v pravidelnom kontakte s vyučujúcimi. Tu spätná väzba nebola taká pravidelná. Aj domácu úlohu 

posielali nepravidelne.   

Po obnovení prevádzky 01. júna 2020 nastúpili do školy žiaci 1. - 4. ročníka. Žiaci, ktorí sa či už z 

objektívnych, alebo subjektívnych príčin nezúčastňovali vyučovania, dostávali aj naďalej zadania a učivo 

prostredníctvom Edupage, niektoré triedy sa s nimi spájali aj počas reálneho vyučovania v škole a mohli tak 

byť so svojou triednou učiteľkou a spolužiakmi v online spojení. Predpokladáme, že čas, potrebný na 

adaptáciu žiakov 5. – 9. ročníka, bude dlhší a práca náročnejšia. 

 

Vyhodnocovanie vzdelávania a spôsob hodnotenia 

 
Hodnotenie žiakov sa realizovalo v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase 

mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. 

Uverejnený je na www.minedu.sk. 

Učitelia hodnotili rôznymi formami – niektorí každý deň hodnotili žiakov a ich výkon, iní raz do týždňa 

dávali známky, boli aj zhrnutia formou testov.  Tie formy boli aktívne používané, žiaci boli motivované, 

pravidelne sa pripravili na vyučovacie hodiny. Okrem toho vždy boli hodnotené aj slovom. Každý kolega sa 

snažil povzbudiť deti pozitívnymi pripomienkami.  

Členovia PK PVP sa jednomyseľne rozhodli, že za spôsob koncoročného hodnotenia žiakov si zvolia slovné 

hodnotenie, nakoľko netradičná metodika vyučovania z dôvodu koronakrízy neumožní aby napredovanie 

žiakov v učive bolo možné dosledovať do takej miery, aby to bolo postačujúce pre klasické hodnotenie 

známkami (resp. známkami aj slovne). 

Používali sme nasledovné slovné hodnotenia: 

http://www.minedu.sk/
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13- Žiak/žiačka pracoval/a veľmi úspešne. Splnil/a  všetky požiadavky. Osvojil/a veľa poznatkov. 

Bezchybne a spoľahlivo riešil/a všetky úlohy. Aktívne sa zapojil/a do vyučovacieho procesu. 

 

14-  Žiak/žiačka pracoval/a úspešne. Splnil/a požiadavky. Osvojil/a veľkú časť učiva. Bezchybne 

a spoľahlivo riešil/a prevažnú časť úloh. Aktívne sa zapojil/a do vyučovacieho procesu. 

 

15- Žiak/žiačka pracoval/a dobre. Splnil/a potrebné požiadavky. Osvojil/a priemerné množstvo učiva. 

S menšími chybami riešil/a niektoré úlohy. Žiak /žiačka vo vyučovacom procese    prejavil /a menšiu 

aktivitu.  

 

16- Žiak/žiačka pracoval/a dostatočne. Splnil/a základné požiadavky.  Osvojil/a postačujúce množstvo vedomostí. 

S veľkými chybami riešil/a úlohy. Do vyučovacieho procesu sa zapojil/a nepravidelne. 

 

Všetci naši žiaci, ktorí končili štúdium na škole sa dostali do nimi vybraných škôl, výchovný poradca s nimi 

bol v kontakte a operatívne riešil všetky záležitosti. 

Silné a slabé stránky 

 

Medzi silné stránky počas mimoriadnej situácie patrilo to, že sa pedagogickí zamestnanci rýchlo prispôsobili 

novej situácii a vždy na ňu aj jej zmeny pomerne rýchlo reagovali. Samotné obdobie prerušeného školského 

vyučovania a jeho prenos na dištančnú platformu bolo najväčším a najefektívnejším vzdelávacím podujatím 

pre učiteľom, v ktorom rozvinuli svoje profesijné schopnosti pre uplatňovanie iných foriem vzdelávania, 

najmä vyučovanie v online prostredí alebo diferencované formy dištančného vzdelávania. Aj v týchto 

neľahkých podmienkach si boli učitelia navzájom oporou. Mnohí museli vyjsť z komfortných zón a učiť sa 

novým zručnostiam, napríklad digitálnym. Pozitívne bolo aj to, že sa učitelia zúčastňovali množstva 

webinárov, ktoré im boli nápomocné v slovnom hodnotení, realizovaní online výučby, získavaní zručností 

potrebných pre výkon práce v zmenených podmienkach. V normálnom režime by sa naštartovanie takéhoto 

druhu vzdelávania realizovalo v podstatne dlhšom časovom rozmedzí. Učitelia sa v svojej práci otvorili 

rodičom (boli niekedy prítomní počas online hodín) a zrealizovanie otvorených hodín počas školského roka 

tak bude v budúcnosti jednoduchšie. Žiaci sa taktiež rýchlo adaptovali na nové podmienky a hoci nie všetci, 

mnohí z nich ukázali,  ako vedia byť v konečnom dôsledku zodpovední a samostatní pri učení. Medzi slabé 

stránky patrilo to, že pokrytie signálom bolo v rodinách rôzne, niektorí žiaci nemali prístup na internet 

vôbec, prípadne niektoré rodiny mali v rodine jeden počítač a viacero školopovinných detí – t.z. že nemali 

rovnakú možnosť dostávať sa k informáciám včas. V prvých týždňoch tiež niektorí žiaci vnímali prerušenie 

vyučovania ako obdobie prázdnin a chýbal nám účinný mechanizmus na riešenie týchto situácií (čiastočným 

opatrením bolo zasielanie listov zákonným zástupcom o upozornení na nečinnosť žiaka počas prerušeného 

vyučovania). V posledných týždňoch žiaci strácali motiváciu k učeniu a chýbal im priamy sociálny kontakt 

so spolužiakmi a učiteľmi. Od vyhlásenia ministra školstva týkajúceho sa klasifikovania na školách aktivita 

žiakov v niektorých triedach výrazne klesla. On-line vzdelávanie bolo aj u učiteľov niečo nové a spočiatku 

veľmi náročné. Uvedomili si, že je pre nich omnoho náročnejšie pripraviť on-line hodinu ako klasickú 

hodinu. Taktiež rýchlo pochopili, že nemôžu kopírovať štandardný rozvrh do on-line priestoru. Museli 

hodiny skrátiť a vybrať to podstatné. Zo dňa na deň úplne zmenilo to, čo sa učili, na čo boli pedagógovia 

pripravovaní. Spôsob pedagogickej práce sa od základu zmenil. Aj preto sa niektorí z nich až do konca 

prerušenia vyučovania neodhodlali spôsob výučby prostredníctvom online vyučovania realizovať. Fungovali 

prostredníctvom Edupage a Teams. 
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Návrh opatrení 

 

 - Lepšia integrácia IKT nástrojovo do každodennej vzdelávacej činnosti, aj v každodennom režime, čo by v 

prípade výskytu ďalšej mimoriadnej situácie výrazne uľahčilo prechod na digitálne dialkové vyučovanie.  

- Zlepšenie IKT gramotnosti učiteľov a motivácia spoznať a používať najmodernejšie technológie vo 

vzdelávacom procese.  

- Jasne stanovené, rovnaké podmienky pre každého žiaka týkajúce sa školskej dochádzky, iných práva 

povinností a koncoročného hodnotenia žiakov 

- Zvýšenie motivácie žiakov vyplývajúcu z rozdielneho rodinného zázemia 
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3. SPRÁVA PREDMETOVEJ KOMISIE VP O PRIEBEHU VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE (12.3. – 30. 6. 2020) 

 

     12. marca 2020 sa nastala aj na našej škole mimoriadna situácia, ktorú nasledovala celoplošné zatvorenie 

škôl na celom území Slovenska, platné od 16.marca 2020 na základe rozhodnutia ministra školstva ako 

súčasť prijatých preventívnych opatrení proti šíreniu nového koronavírusu. 

     V čase mimoriadnej situácie sa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu vydalo 28. apríla 2020 

Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas mimoriadneho prerušenia 

školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, podľa ktorého sa riadila aj naša škola. Boli 

určené hlavné a komplementárne vzdelávacie oblasti: 

 Hlavné vzdelávacie oblasti: 

 

- Jazyk a komunikácia 

- Matematika a práca s informáciami 

- Človek a spoločnosť 

- Človek a príroda 

 

 Komplementárne vzdelávacie oblasti: 

 

-  Človek a hodnoty 

- Človek a svet práce 

- Umenie a kultúra 

- Zdravie a pohyb 

     Na základe tohto usmernenia sme od 4.5.2020 vypracovali nový rozvrh založený na striedaní 

jednotlivých vzdelávacích oblastí s príslušnými vyučovacími predmetmi. Pri rozpracovaní rozvrhu sme 

rešpektovali dodržanie indikatívnej týždennej záťaže žiakov nasledovne:  

5. ročník – 10 hodín  týždenne   

6. – 9. ročník – 15 hodín týždenne. 

     Týždenné rozdelenie vyučovacích hodín v rámci PK VP na máj-jún 2020 bolo nasledovné: 

Ročník VYV TECH NAV TEV ETV HUV OBV REV 

5. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - - 

6. 0,5 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0,5 - 
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7. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

8. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

9. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 - 0,5 0,5 

 

    Na základe nového rozvrhu odborní referenti vypracovali redukované tematické plány na máj a jún 2020.  

     Správy z jednotlivých vyučovacích predmetov:  

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 

 

Prebraté učivo Učivo, ktoré sa dá 

vynechať 

Učivo, ktoré bude 

prenesené na 

nasledujúci šk.r. 

5.ročník 

 

Podnety dizajnu  

Tradície a podnety 

remesiel 

Podnety poznávania 

sveta  

Podnety fotografie  

Škola v galérií  

 

 

Synestetické podnety  

Elektronické médiá 

6.ročník Podnety architektúry  

Podnety poznávania 

sveta  

Škola v galérií  

 

Podnety videa a filmu 

Podnety fotografie  

7.ročník 

 

Podnety dizajnu  

Tradície a podnety 

remesiel  

Synestetické podnety  

Podnety poznávania 

sveta  

Škola v galérií  Elektronické médiá 

Podnety fotografie  

 

8.ročník 

 

 

Podnety architektúry  

Tradície a podnety 

remesiel  

Podnety dizajnu  

Podnety poznávania 

sveta  

Škola v galérií  Synestetické podnety  

Elektronické médiá 

9.ročník 

 

Podnety dizajnu  

Tradície a podnety 

remesiel  

Podnety videa 

a filmu  

Podnety fotografie  

 

---------- 
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Podnety poznávania 

sveta 

Možnosti zobrazovania 

videného sveta  

Elektronické médiá  

Poznámka: Učivo vyučovacieho predmetu výtvarná výchova je štruktúrované podľa jednotlivých 

tematických celkov, ktoré sa zopakujú a dopĺňajú každým ročníkom. Učiteľ má možnosť modifikovať 

stanovené tematické celky podľa jednotlivých ročníkov. Učivo, ktoré nebolo možné prebrať 

v predchádzajúcom školskom roku z dôvodu pandémie Covid 19 bude zahrnuté do učiva tohto roku formou 

opakovania pri jednotlivých tematických celkov. 

 

HUDOBNÁ VÝCHOVA 

 

Prebraté učivo Učivo, ktoré sa dá 

vynechať  

Učivo, ktoré bude 

prenesené na 

nasledujúci šk.r. 

5.ročník 

 

-piesne: 

Bartók:Este 

a székelyeknél, 

Tinódi L.S.: Történeti 

énekek, Csínom Palkó,  

Verbunk-Török 

bársony..., 

J.Cikker : Juro 

Jánosík, 

E. Suchon. Akás i mi 

krása 

-Ki mit tud?!-súťaž -Ľudové piesne 

6.ročník -hudobné diela: 

G.F.Handel, J Haydn, 

W.A.Mozart 

-Klasicizmus 

-L.W .Beethoven 

-Ki mit tud?! súťaž 

 

-Opakovanie 

 

7.ročník 

 

-piesne: Zöld erdőben, 

Klapka induló,Szent 

György verbunk 

-opery: Hunyadi L., 

G.Verdi, B.Smetana 

-Ki mit tud?!  -súťaž -Opakovanie 

8.ročník -piesne:  Kék tó tiszta 

tó..., Magam lakok 

-Ki mit tud?! -súťaž ---------- 
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 a pustába egyedül... 

-Impresionizmus 

-Folklorizmus 

-Kodály Zoltán: 

Galántai táncok 

-Zabili Janicka na 

holi... 

-Džez 

 

NÁBOŽENSKÁ 

VÝCHOVA 

 

Prebraté učivo Učivo, ktoré sa dá 

vynechať  

Učivo, ktoré bude 

prenesené na 

nasledujúci šk.r. 

5.ročník 

 

Tajomstvo Veľkej noci  

Kláštorná starostlivosť 

o chudobných – K. 

Sienská, Vincent 

z Pauly  

Hodnota a význam 

služby človeka k 

človeku  

 

 

----------------- 

Potreba sviatosti pre 

život kresťana 

6.ročník Apoštoly 

Tajomstvo Veľkej noci 

Desatoro 

 

 

----------------- 

 

 

--------------------- 

7.ročník 

 

Veľká noc 

Rozdelenie sveta 

podľa kultúr  

Láska, cesta k slobode 

– blahoslavenstvá 

Hierarchia,anarchia  

------------------- 

8.ročník 

 

Tajomstvo Veľkej noci 

Hodnoty kultúry 

života a kultúry smrti  

 

Naši veľkí rodáci 

(kresťanské vzory) 

 

 

------------------- 

 

 

---------------------- 
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9.ročník 

 

Sekty 

Budovanie vzťahov 

Zodpovednosť za svet 

 

------------------- 

 

---------------- 

 

REGIONÁLNA 

VÝCHOVA 

 

Prebraté učivo  Učivo, ktoré sa dá 

vynechať  

Učivo, ktoré bude 

prenesené na 

nasledujúci šk.r. 

9.ročník 

 

Môj rodný kraj: 

Tornaľa  

(Tornaľa a okolie, 

História mesta, 

Regionálne 

ornamenty) 

Môj rodný kraj: 

Tornaľa  

(Tvorba projektov, 

Exkurzia) 

----- 

 

OBČIANSKA VÝCHOVA 

 

Prebraté učivo  Učivo, ktoré sa dá 

vynechať  

Učivo, ktoré bude 

prenesené na 

nasledujúci šk.r. 

6.ročník Osobnosť 

Rôznorodosť 

Štýly učenia 

Vzťahy v triede 

Socuálna rola, pozície 

---- --- 

7.ročník Samospráva --- --- 

8.ročník Ochrana menšín 

Ochrana spotrebiteľa 

Systém práva 

--- --- 

9.ročník Daňový systém --- --- 

 

      TELESNÁ VÝCHOVA 

 

Prebraté učivo Učivo, ktoré sa dá 

vynechať 

Učivo, ktoré bude 

prenesené na 

nasledujúci šk.r. 



 

150 

 

150 

5. ročník – CHLAPCI Teória: lyžovanie, 

basketbal, plávanie, 

futbal, atletika, 

poznatky z TV a športu  

Praktický tréning 

(pohybové aktivity) 

 

Praktický tréning 

(pohybové aktivity) 

 

5. ročník – DIEVČATÁ Teória: lyžovanie, 

plávanie, basketbal, 

gymnastika, atletika 

Praktický tréning 

(pohybové aktivity) 

Praktická časť 

6. ročník – CHLAPCI Gymnastika - 

posilňovanie 

Praktický tréning Praktická časť 

6. ročník – DIEVČATÁ Poznatky z TV a športu, 

gymnastika, loptové 

hry 

Praktický tréning  

Bedminton 

Praktická časť, 

bedminton 

7. ročník – CHLAPCI Basketbal    Praktický tréning  Praktická časť 

7. ročník – DIEVČATÁ Poznatky z TV a športu, 

gymnastika, loptové 

hry 

   Praktický tréning  

 

Praktická časť 

8. ročník – CHLAPCI Basketbal, poznatky 

z TV a športu,  

   Praktický tréning  Praktická časť 

8. ročník – DIEVČATÁ Poznatky z TV a športu, 

gymnastika 

   Praktický tréning  Praktická časť 

9.ročník – CHLAPCI Basketbal, poznatky 

z TV a športu 

     Praktický tréning  Praktická časť 

9. ročník – DIEVČATÁ Poznatky z TV a športu, 

gymnastika 

Praktický tréning Praktická časť 

 

ETICKÁ VÝCHOVA  

 

Prebraté učivo  Učivo, ktoré sa dá 

vynechať  

Učivo, ktoré bude 

prenesené na 

nasledujúci šk.r. 

5.ročník Etické aspekty 

Ochrany prírody  

---------- ------------- 

6.ročník Prosociálne správanie               ----------            -------------- 

7.ročník 

 

Etické aspekty 

integrovania sexuálnej 

zrelosti do kontextu 

osobnosti 

---------- -------------- 
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Vzťah k starým, 

chorým a osobám so 

špecifickými 

potrebami 

8.ročník Dobré meno a pravda 

ako etické hodnoty  

------------- ---------- 

9.ročník Masmédiá a ich 

vplyvy 

-------------- ------ 

 

TECHNIKA  

 

Prebraté učivo  Učivo, ktoré sa dá 

vynechať  

Učivo, ktoré bude 

prenesené na 

nasledujúci šk.r. 

5.ročník Potraviny 

 Zásady zostavovania 

jedálneho lístka 

Základné zložky 

potravy 

---------- ------------- 

6.ročník 

 

 

Elektrický obvod 

Kladka, Hriadeľ 

Klin, Skrutka 

              ----------            -------------- 

7.ročník 

 

Profesie, pracovné 

príležitosti 

  Finančné inštitúcie 

            Poistenie 

---------- -------------- 

8.ročník Základné podmienky 

pre pestovanie 

   Chovateľstvo 

------------- ---------- 

9.ročník Návrh a zhotovenie 

vlastného výrobku 

Úloha a ciele 

manželstva 

-------------- ------ 
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Metódy a formy vyučovania 

 

     Prvoradým cieľom všetkých členov PKVP bolo pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať a v plnej miere sa 

snažili zohľadniť náročnú situáciu počas mimoriadneho prerušenia vyučovania. Distančná forma vzdelávania žiakov 

našej školy prebiehala prostredníctvom  elektronickej komunikácie nasledujúcimi formami: prostredníctvom 

edukačného portálu EduPage, prostredníctvom sociálnych sietí, prostredníctvom emailovej komunikácie, využívaním 

aplikácií Microsoft Teams. Pri výučbe výchovných predmetov sa uprednostnili zadania žiakom ako projekty, videá, 

prezentácie pwp.  Učitelia TEV preferovali videá s pohybovou aktivitou, aby inšpirovali deti k telesnej aktivite.     

Spätná väzba žiakov: V triedach A, B príprava zo strany žiakov bola bez problémová. 90-95% žiakov 

pracoval usilovne, šikovne a pravidelne. S učiteľmi boli v každodennom kontakte. Aktívne sa zapájali do 

vyučovania, posielali všetky domáce úlohy. V triedach, kde sa konala online forma vyučovania, zúčastnili sa 

na hodinách pravidelne. Ale aj tu sa našlo niekoľko žiakov, ktorý sa do vyučovacieho procesu zapojíli 

nepravidelne. V triedach C účasť a spätná väzba bola na dobrej úrovni. Deti podľa svojich možností sa 

snažili nájsť riešenie na zaslanie úloh. V tých triedach boli deti, ktorí pravidelne pracovali, ale bol už vyšší 

počet tých, ktorí pracovali sporadicky. V slabších triedach, ako D, E alebo F triedy, sa pripravovali 

nepravidelne, skôr vôbec. Napriek tomu, že väčšina žiakov v týchto triedach malo prístup na internet, 

nezapájali sa do procesu online vyučovania pravidelne. Dôvodom môže  byť aj pasivita rodičov, ktorí 

väčšinou sa nezaujímali a nekontrolovali prácu ich detí. Aj v slabších triedach bola skupina žiakov, ktorí 

komunikovali prostredníctvom spomenutých kanálov. Pre tých, ktorí nemali prístup na internet vyučujúci 

pripravili rôzne pracovné listy, ktoré potom triedny učiteľ poslal ďalej žiakom. V týchto prípadoch spätná 

väzba bola veľmi slabá.  

 

Vyhodnocovanie vzdelávania a spôsob hodnotenia 

 

      Hodnotenie žiakov sa realizovalo v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase 

mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. 

Uverejnený je na www.minedu.sk. 

     Podklady na hodnotenie výsledkov žiakov počas prerušeného vyučovania v školách sme získali 

z portfólií žiackych prác odoslané na Edupage, Facebook a rozhovormi so žiakmi cez Teams. Výsledky 

testov, písomných škúšok a známky získané pred uzatvorením škôl sme nebrali do úvahy pri výslednom 

hodnotení žiakov. Záverečné hodnotenie žiakov sa realizovalo z výchovných predmetov slovným 

hodnotením, a to absolvoval/a. 

     Deviataci, ktorí ukončili štúdium na našej škole sa dostali do nimi vybraných škôl, výchovný poradca s 

nimi bol v kontakte a operatívne riešil všetky záležitosti. 

http://www.minedu.sk/
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Silné a slabé stránky 

Silné stránky: 

- väčšina pedagogických zamestnancov sa rýchlo privyklo na novú situáciu. 

- rovinutie IT znalosti v oblasti dištančného vzdelávania. 

- vyučovanie cez online bolo pre žiakov interesantné a záživné, popritom aj zábavné. 

-učitelia sa zúčastňovali množstva webinárov, ktoré im boli nápomocné. 

- zo strany vedenia školy vždy predložené jasné a aktuálne ciele. 

 

- pre tých žiakov, ktorí nemali prístup na internet bolo 100 %-ne zabezpečené vzdelávanie, a to formou vytlačených 

učebných materiálov a pracovných listov. 

Slabé stránky: 

-niektorí žiaci vnímali prerušenie vyučovania ako obdobie prázdnin a chýbal nám účinný mechanizmus na 

riešenie týchto situácií (čiastočným opatrením bolo zasielanie listov zákonným zástupcom o upozornení na 

nečinnosť žiaka počas prerušeného vyučovania). 

-od vyhlásenia ministra školstva týkajúceho sa klasifikovania na školách aktivita žiakov vo všetkých 

triedach výrazne klesla, v niektorých až o 80 %.  

-pre starších učiteľov bolo distančné vzdelávanie spočiatku veľmi náročné (nedostatočná úroveň IKT 

gramotnosti). 

- nejasná komunikácia zo strany ministerstva (čo bolo vyhlásené dnes, zajtra to bolo zmenené). 

 

 Návrh opatrení 

- Lepšia integrácia IKT nástrojov do každodennej vzdelávacej činnosti, aj v každodennom režime, čo by v 

prípade výskytu ďalšej mimoriadnej situácie výrazne uľahčilo prechod na digitálne dialkové vyučovanie.  

- Zlepšenie IKT gramotnosti učiteľov a motivácia spoznať a používať najmodernejšie technológie vo 

vzdelávacom procese.  

- zabezpečiť pre každého učiteľa noteboky, telefóny s dostatočným kreditom pre komunikácie s rodičmi. 

- Jasne stanovené, rovnaké podmienky pre každého žiaka týkajúce sa školskej dochádzky, iných práva 

povinností a koncoročného hodnotenia žiakov. 

- Prispôsobenie učebných osnôv k mimoriadnej situácii z dôrazom na kompenzáciu klúčového učiva, ktoré 

nebolo možné prebrať so žiakmi digitálnou formou aj na úkor menej podstatných tematických okruhov z 

učiva aktuálneho ročníka.  
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4. SPRÁVA PREDMETOVEJ KOMISIE JP / MJL, SJSL, ANJ, DEJ/ O PRIEBEHU VÝCHOVY 

A VZDELÁVANIA V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE (12.3. – 30. 6. 2020) 

 

Od 12. marca 2020 nastala na našej škole ako aj na celom Slovensku mimoriadna situácia z dôvodu 

pandémie COVID-19. Prerušilo sa školské vyučovanie, vzdelávanie študentov pokračovalo formou 

domáceho online vyučovania.  

Počas mimoriadneho prerušenia vyučovania na našej škole od 12. 3. 2020 do 30.6. 2020 sa vzdelávanie 

realizovalo dištančnou formou (využívanie online platforiem, telefonickej komunikácie, poštovej 

komunikácie alebo inej formy doručovania a prijímania úloh a zadaní žiakom). Podľa dostupných možností 

zabezpečili sme prístup žiakov ku vzdelávaniu aj v čase mimoriadneho prerušenia školského vyučovania 

v škole.  

          Od 4.5.2020 sme vypracovali nový týždenný rozvrh založený na striedaní jednotlivých vzdelávacích 

oblastí s príslušnými vyučovacími predmetmi. 

           V jednotlivých ročníkoch základnej školy sa vzdelávanie pre všetky hlavné vzdelávacie oblasti 

plánovali sme podľa odporúčaniach. V čase mimoriadnej situácie sa Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu vydalo 28. apríla 2020 Usmernenie k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas 

mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020, podľa ktorého sa 

riadila aj naša škola. Súčasťou usmernenia je aj materiál Štátneho pedagogického ústavu s názvom Obsah 

vzdelávania v ZŠ počas mimoriadneho prerušenia vyučovania v školách. Uverejnený je na www.minedu.sk. 

Vymedzenie vzdelávacích obsahov 

 
V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školskom roku 2019/2020 boli určené hlavné 

a komplementárne vzdelávacie oblasti: 

 Hlavné vzdelávacie oblasti: 

 

- Jazyk a komunikácia 

- Matematika a práca s informáciami 

- Človek a spoločnosť 

- Človek a príroda 

 

 Komplementárne vzdelávacie oblasti: 

 

- Človek a hodnoty 

- Človek a svet práce 

- Umenie a kultúra 

- Zdravie a pohyb 

Všetky vzdelávacie oblasti boli vyjadrené prostredníctvom vyučovacích predmetov, obsiahnutých v rámcových 

učebných plánoch pre základné školy. 

Podľa odporúčaniach bol dodržaný dodržaný tento rozpis indikatívnej týždennej záťaže žiakov: 

Rozsah hodín výučby v jednotlivých ročníkov: 

5. ročník – 10 h / týždenne 

http://www.minedu.sk/
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6. – 9. ročník – 15 h / týždenne 

         Prezentáciu nového učiva v rámci hlavných vzdelávacích oblastí minimalizovali sme a sústredili sme 

sa na opakovanie, upevňovanie a prehlbovanie už prebraného učiva. Vymedzenie vzdelávacích oblastí na 

hlavné a komplementárne nevypovedalo o hodnote predmetov v rámci všeobecného vzdelávania. 

Rozdelenie zohľadňovalo povahu predmetov a možnosti súčasnej organizácie vzdelávania v domácom 

prostredí. V dennom vzdelávacom režime žiakov mali obe skupiny vzdelávacích oblastí vyvážené 

zastúpenie, odlišoval sa však spôsob zadávania vzdelávacích aktivít. Zadania pre žiakov na vypracovanie 

úloh, ktoré sa zo strany učiteľov vyhodnocujú, sa viazali výlučne na hlavné vzdelávacie oblasti. Pre aktivity 

z komplementárnych vzdelávacích oblastí sa žiakom neurčovali zadania, ktoré museli žiaci plniť povinne. 

 

 

Metódy a formy vyučovania 

Vyučujúci využívali viac foriem a metód závisiace od toho, aké technické podmienky mali žiaci 

jednotlivých tried. Vyučovanie prebiehalo v súlade s TVVP v každom ročníku.   

Väčšina učiteľov odosielal úlohy cez Edupage alebo cez Messenger. Aby komunikácia fungovala bez 

problémov, učitelia vytvorili vlastné Messenger skupiny pre jednotlivé predmety a triedy, aby tam mohli 

komunikovať s deťmi.  

V slabšie prospievajúcich triedach zadanie úloh sa uskutoční pomocou triednych učiteľov. V tomto prípade 

učivo sa posiela aj na Edupage, aj triednemu učiteľovi, kto úlohy posiela aj tým deťom vo vytlačenej forme, 

ktoré nemajú prístup na internet. V týchto triedach učitelia dostanú spätnú väzbu len od malého počtu 

žiakov.  

Učitelia takisto využívali zborovňu.sk, – kde sami vytvorili testy žiakom rôzneho druhu.  Uskutočnílo sa aj 

online vyučovanie cez Teams, Messenger, Skype alebo Zoom.  Tieto hodiny hodnotia pozitívne, vysvetlenie 

nového učiva je oveľa ľahšie týmto spôsobom. 

Metódy, úlohy: 

- pracovné listy, youtube videá, online pracovné listy, projektové práce, čítanie s porozumením, úlohy na 

rozvoj slovnej zásoby, hry 

- stránky: liveworksheets.com, Youtube, grammar.in, slovake.eu, wordwall.sk, viemeposlovensky.sk, 

zanza.tv, Bookcreator.com, irjhelyesen.hu  

 

- prezentácie, testy pripravené na stránke Edupage – deti pracovali s videami, so zvukom, obrázkami, 

učitelia im zadávali otázky. Sú rôzne typy úloh – ABCD odpovede, dopĺňanie, zoraďovanie, spájanie, 

otvorená otázka, atď.  

- používanie e-bookov na stránkach Oxford (Oxford Reader, oxfordowl) – krátke príbehy s otázkami 

a úlohami (ANJ) 

- online hry na rozvoj slovnej zásoby 

- prezentácie, podrobné vysvetlenie učiva s príkladovými vetami, videoprezentácia učiva, atď. 
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- Zoom/Skype – podobná forma vyučovania, ako v škole        

    

Skúsenosti s komunikáciou:  

Učitelia, ktoré používali stránku Edupage, boli spokojné so spätnou väzbou žiakov.  Deti aktívne používali 

stránku, stiahli úlohy, posielali domáce práce, riešili online testy a keď mali otázky, nejasnosti, na tejto 

stránke komunikovali s vyučujúcim.     

Druhá najpoužívanejšia stránka bola Facebook a v rámci toho Messenger – žiaci, ktorí úlohy sledovali cez 

telefón, úspešnejšie komunikovali cez Messenger ako na Edupage. Preto kolegovia a kolegyne vytvorili 

svoje vlastné skupiny, kde žiaci mali možnosť pozrieť a zaslať domácu úlohu, komunikovať prípadné 

nejasnosti. Úlohy boli zaslané žiakom hlavne v dokumentoch Word a PDF.   

Aj v slabších triedach bola skupina žiakov, ktorí komunikovali prostredníctvom spomenutých kanálov, ale 

väčšina takéto možnosti nemala. V takýchto prípadoch vyučujúci pripravili rôzne pracovné listy, ktoré 

potom triedny učiteľ poslal ďalej žiakom. V týchto prípadoch spätná väzba bola veľmi slabá.  

Skúsenosti so spätnou väzbou žiakov: 

Na základe hodnotenia kolegov v triedach A nebol problém s deťmi. 90- 95 % žiakov pracoval usilovne, 

šikovne a pravidelne. S učiteľom boli v každodennom kontakte. Aktívne sa zapájali do vyučovania, posielali 

všetky domáce úlohy. V triedach, kde sa konala online forma vyučovania, zúčastnili sa na hodinách 

pravidelne. Ale aj tu sa našlo niekoľko žiakov, ktorý sa do vyučovacieho procesu zapojíli nepravidelne.  

V triedach B a C účasť a spätná väzba bola na dobrej úrovni. Deti podľa svojich možností sa snažili nájsť 

riešenie na zaslanie úloh. V tých triedach boli deti, ktorí pravidelne pracovali, ale bol už vyšší počet tých, 

ktorí pracovali sporadicky.  

V slabších triedach to bobo opačne. Tam bolo málo takých žiakov, ktorí mali prístup na internet a boli 

v pravidelnom kontakte s vyučujúcimi. Tu spätná väzba nebola taká pravidelná. Aj domácu úlohu posielajli 

nepravidelne.   

 

Spôsob hodnotenia 

Hodnotenie žiakov sa realizovalo v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných škôl v čase 

mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. 

Uverejnený je na www.minedu.sk. 

Učitelia hodnotili rôznymi formami – niektorí každý deň hodnotili žiakov a ich výkon, iní raz do týždňa 

dávali známky, boli aj zhrnutia formou testov.  Tie formy boli aktívne používané, žiaci boli motivované, 

pravidelne sa pripravili na vyučovacie hodiny. Okrem toho vždy boli hodnotené aj slovom. Každý kolega sa 

snažil povzbudiť deti pozitívnymi pripomienkami.  

Členovia PK JP sa jednomyseľne rozhodli, že za spôsob koncoročného hodnotenia žiakov si zvolia slovné 

hodnotenie, nakoľko netradičná metodika vyučovania z dôvodu koronakrízy neumožní aby napredovanie 

žiakov v učive bolo možné dosledovať do takej miery, aby to bolo postačujúce pre klasické hodnotenie 

známkami (resp. známkami aj slovne). 

http://www.minedu.sk/
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Používali sme nasledovné slovné hodnotenia: 

17- Žiak/žiačka pracoval/a veľmi úspešne. Splnil/a  všetky požiadavky. Osvojil/a veľa poznatkov. 

Bezchybne a spoľahlivo riešil/a všetky úlohy. Aktívne sa zapojil/a do vyučovacieho procesu. 

 

18-  Žiak/žiačka pracoval/a úspešne. Splnil/a požiadavky. Osvojil/a veľkú časť učiva. Bezchybne 

a spoľahlivo riešil/a prevažnú časť úloh. Aktívne sa zapojil/a do vyučovacieho procesu. 

 

19- Žiak/žiačka pracoval/a dobre. Splnil/a potrebné požiadavky. Osvojil/a priemerné množstvo učiva. 

S menšími chybami riešil/a niektoré úlohy. Žiak /žiačka vo vyučovacom procese    prejavil /a menšiu 

aktivitu.  

 

20- Žiak/žiačka pracoval/a dostatočne. Splnil/a základné požiadavky.  Osvojil/a postačujúce množstvo 

vedomostí. S veľkými chybami riešil/a úlohy. Do vyučovacieho procesu sa zapojil/a nepravidelne. 

 

Silné a slabé stránky 

Silné stránky: 

Medzi silné stránky počas mimoriadnej situácie patrilo to, že sa pedagogickí zamestnanci rýchlo prispôsobili 

novej situácii a vždy na ňu aj jej zmeny pomerne rýchlo reagovali. Samotné obdobie prerušeného školského 

vyučovania a jeho prenos na dištančnú platformu bolo najväčším a najefektívnejším vzdelávacím podujatím 

pre učiteľom, v ktorom rozvinuli svoje profesijné schopnosti pre uplatňovanie iných foriem vzdelávania, 

najmä vyučovanie v online prostredí alebo diferencované formy dištančného vzdelávania. Aj v týchto 

neľahkých podmienkach si boli učitelia navzájom oporou. Mnohí museli vyjsť z komfortných zón a učiť sa 

novým zručnostiam, napríklad digitálnym. Pozitívne bolo aj to, že sa učitelia zúčastňovali množstva 

webinárov, ktoré im boli nápomocné v slovnom hodnotení, realizovaní online výučby, získavaní zručností 

potrebných pre výkon práce v zmenených podmienkach. V normálnom režime by sa naštartovanie takéhoto 

druhu vzdelávania realizovalo v podstatne dlhšom časovom rozmedzí. Učitelia sa v svojej práci otvorili 

rodičom (boli niekedy prítomní počas online hodín) a zrealizovanie otvorených hodín počas školského roka 

tak bude v budúcnosti jednoduchšie. Žiaci sa taktiež rýchlo adaptovali na nové podmienky a hoci nie všetci, 

mnohí z nich ukázali,  ako vedia byť v konečnom dôsledku zodpovední a samostatní pri učení.  

- Jasná komunikácia zo strany vedenia školy (jasné reálne ciele, zrozumiteľné inštrukcie, dobre 

zadefinované merateľné výstupy). 

- Rýchla reakcia na vývin situácie a snaha nájsť vhodné riešenia zavedením nových opatrení. 

- Kolegovia vynaložili nadmierne úsilie aby vzdelávací proces prispôsobili výnimočnej situácie 

a uľahčili žiakom rýchlu adaptáciu. 

Slabé stránky: 

Medzi slabé stránky patrilo to, že pokrytie signálom bolo v rodinách rôzne, niektorí žiaci nemali prístup na 

internet vôbec, prípadne niektoré rodiny mali v rodine jeden počítač a viacero školopovinných detí – t.z. že 

nemali rovnakú možnosť dostávať sa k informáciám včas. V prvých týždňoch tiež niektorí žiaci vnímali 

prerušenie vyučovania ako obdobie prázdnin a chýbal nám účinný mechanizmus na riešenie týchto situácií 

(čiastočným opatrením bolo zasielanie listov zákonným zástupcom o upozornení na nečinnosť žiaka počas 

prerušeného vyučovania). V posledných týždňoch žiaci strácali motiváciu k učeniu a chýbal im priamy 

sociálny kontakt so spolužiakmi a učiteľmi. Od vyhlásenia ministra školstva týkajúceho sa klasifikovania na 
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školách aktivita žiakov v niektorých triedach výrazne klesla. Online vzdelávanie bolo aj u učiteľov niečo 

nové a spočiatku veľmi náročné. Uvedomili si, že je pre nich omnoho náročnejšie pripraviť online hodinu 

ako klasickú hodinu. Taktiež rýchlo pochopili, že nemôžu kopírovať štandardný rozvrh do online priestoru. 

Museli hodiny skrátiť a vybrať to podstatné. Zo dňa na deň úplne zmenilo to, čo sa učili, na čo boli 

pedagógovia pripravovaní. Spôsob pedagogickej práce sa od základu zmenil. Aj preto sa niektorí z nich až 

do konca prerušenia vyučovania neodhodlali spôsob výučby prostredníctvom online vyučovania realizovať. 

Fungovali prostredníctvom Edupage a Teams. 

- Nedostatočná úroveň IKT gramotnosti u niektorých učiteľov.  

- Nejasná komunikácia zo strany ministerstva. 

- Protikladné informácie od rôznych predstavitelov ministerstva školstva a vlády SR.  

- Absencia oficiálneho komunikačného kanálu medzi ministerstvom a vzdelávacími inštitúciami 

(informácie sme dostávali vaäčšinou z médii, ktorých dôveryhodnosť sme nemali vždy možnosť 

overiť.  

- Od vyhlásenia ministra školstva týkajúceho sa klasifikovania na školách aktivita žiakov v niektorých 

triedach výrazne klesla. 

Obsah učiva 

Učitelia diskutovali o tom, že v jednotlivých triedach ako zvládnu prebrať predpísané učivo, ktoré časti 

učiva sa dá vynechať a ktoré časti chcú presunúť na budúci školský rok.  

V nasledovných tabuľkách je zhrnutý rozsah prebratého, vynechaného a presunutého učiva za každý 

predmet v rámci PK JP. 

 

 

MJL 

 

Prebraté učivo  Vynechané učivo  Presunuté učivo 

5. Zložené slová - 

Rozdelovanie slov  

Tvar a význam slov  

Mitológia 

Biblia 

Pravopisné cvičenia  

Berg Judit: Rumini 

Diktát  

Morfémy  

6. Príslovky Príčastie, 

Zámená  

Vlastenectvo v 

literatúre  

Pravopisné cvičenia  

Úryvky  

Diktát  

Egri csillagok 

Humor v lit.dielach  

 

7. Rozdelenie viet  

Obdobie romantiky  

Petőfi Sándor, Arany 

János, 

Jókai Mór 

- Syntagmy  

8. Básnické trópy 

Priraďovacie súvetie  

József Attila 

Radnóti Miklós  

Diktáty 

Školské práce  

Metrika – 

Západoeurópsky verš  

Diskusia  

Avantgard 

9. Maďarská literatúra na 

Slovensku  

Opakovanie  

- - 
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DEJ  

 

Prebraté učivo  Vynechané učivo  Presunuté učivo  

5. 

 

Človek v premenách 

času a priestoru 

 

Človek a komunikácia  

(Druhy písma, Prvé 

knihy, Komunikačné 

prostriedky, 

Zhrnutie učiva) 

 

Človek a komunikácia/ 

(Čo zapríčinuje vojny?) 

 

 

Človek a komunikácia/ 

(Náboženstvo, 

legendy,mýty,  

Tematické 

opakovanie) 

6. Obrazy stredovekého 

sveta(Byzantské cisárstvo, 

Arabská ríša, Franská 

ríša, Stredoveký štát, 

Kresťanstvo, Zhrnutie) 

Obrazy stredovekého 

sveta/ 

(Život v stredoveku) 

 

Obrazy stredovekého 

sveta 

(Nové kráľovstvá 

stredoveku) 

 

7. 

 

Obrazy novovekého sveta 

Habsburská 

monarchia(Moháčska 

katastrofa, Osmanská ríša, 

Šírenie reformácie 

v Uhorsku, Zhrnutie) 

Habsburská monarchia 

(Život a dielo Adama F. 

Kolára a M. Bela) 

Habsburská monarchia 

(Osvietenský 

absolutizmus, 

osvietenské reformy) 

 

8. 

 

Moderný slovenský 

národ 

(Vznik Rakúsko-

Uhorska, Slováci 

v Uhorsku, Opakovanie 

celku) 

Moderný slovenský 

národ 

(Premietanie filmu) 

Moderný slovenský 

národ 

(Vysťahovalectvo zo 

Slovenska- Zhrnutie 

učiva) 

9. 

 

Československo za 

železnou oponou 

 

Slovensko po roku 

1989 

Slovensko po roku 

1989 

(Globalizácia 

,terorizmus, globálne 

otepľov.) 

 

------- 

 

 

 

 

 

 

 

ANJ Prebraté učivo  Učivo, ktoré je 

možné vynechať: 

Učivo, ktoré treba 

posunúť: 
5.A English Plus 1 

Unit 1, 2, 3, 4 

 

English Plus  1 - Unit 

1,2,3,4 

 

 

 

- 

Časť lekcie Unit 4 

 

 

- 

5.B Present Simple 

Zvieratá 

 

 

Present Continuous 
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Čítanie, počúvanie 

s porozumením 

 

Voľný čas a záľuby 

email, have got, 

Jednoduchý prít,čas, 

sovesá, 

- 

 

 

Rozvrh hodín 

 

 

 

Present Continuos, 

gramatika, 

charakteristika ľudí 

5.C Project 1 Third Edition 

– všetko do lekcie Unit 

5 

 

- 

Unit 6 

Opakovanie gramatiky 

5.D Jednoduchý prítomný 

čas, sovesá 

Osobné údaje, Môj 

dom, byt, izba 

Rozvrh hodín Present Continuous, 

gramatika, 

charakteristika ľudí 

6.A Unit 5, 6, 7, 8 

Nepravidelné slovesá 

Tvary slovies 

Budúci čas 

 

English Plus 1 

Unit 5,6,7,8 (slovíčka, 

texty) 

Čítanie a počúvanie 

s porozumením 

z knihy 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

Unit 8 – 

will/won´t 

 

6.B English Plus 1 

Unit 5,6,7, 8 

 

Past Simple-cvičenia 

Imperatives 

Weather 

Čítanie a počúvanie s 

porozumením 

- 

 

 

Curriculum extra 8 

- 

 

 

Be going to 

 

6.C Šport, videohry, 

Past simple regular, 

Opis človeka 

 

Past Simple-cvičenia 

Imperatives 

Weather 

Čítanie a počúvanie s 

porozumením 

Extra počúvanie a 

písanie, jazyk 

literatúra 

 

Curriculum extra 8 

 

Past simple irregular, 

be going to, will, 

won´t 

 

Be going to 

 

 

 

6.D 6. Opis človeka – 

vnútorná, vonkajšia 

charakteristika, 

Záľuby 

Dramatizácia, projekty Rozlišovanie 

prítomných časov vo 

vetách 

 

6.E Príslovky frekvencie, 

Prítomný priebehový 

čas, tvorenie otázok, 

rozlíšenie prítomných 

časov 

Extra počúvanie a 

písanie, 

jazyk 

literatúra 

have got, 

charakteristika ľudí, 

obchod a služby 

6.F Project 1 Third edition 

Unit 5,6 (slovíčka, 

texty, projekty) 

 

 

- 

Unit 6 - gramatika 

Present Continuous 

7.A Unit 1,2,3,4 

 

- 

 

- 
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Past Simple-cvičenia 

Prepositions 

Geographical features 

Čítanie, počúvanie s 

porozumením 

Opis obrazu 

 

Curriculum extra4 

Queenstown 

 

 

Past Continuous 

 

7.B English Plus 2 

Unit 1, 2, 3 + 4. Lekcia 

slovíčka, texty, 

rozhovory 

 

Unit 1,2,3,4 

 

 

- 

Unit 4 -gramatika Past 

Continuous 

 

 

 

Opakovanie gramatiky 

na začiatku školského 

roka 

7.C Jedlá, recept-návod a 

opis obrázku, určité a 

neurčité členy, kultúra 

jedlá v Anglicku, Svet 

slovná zásoba 

 

Project 3 Third edition 

Unit 1,2,3,4,5, 

6 (slovíčka, texty) 

Britská kultúra, 

zemepis a história 

 

 

 

 

 

 

- 

Počitateľné a nepoč. 

podstatné mená, some 

any, stupňovanie 

prídavných mien 

 

 

Unit 6 

- gramatika 

 

7.D Jedlá, recept-návod a 

opis obrázku, určité a 

neurčité členy, kultúra 

jedlá v Anglicku, Svet 

slovná zásoba 

 

Unit 1,2,3,4,5 

Britská kultúra, 

zemepis a história 

 

 

 

 

- 

Počítateľné 

a nepočítateľné 

podstatné mená, some 

any, stupňovanie 

prídavných mien 

 

Unit 6 

8.A Unit 5,6,7,8 - - 

8.B Časti lekcie Unit 5, 6 

Present Perfect 

 

 

Používanie THE, 

Príslovky frekvencie, 

prít. priebehový čas, 

rozlíšenie prítomných 

časov, tvorenie príd. 

mien 

Čítanie a počúvanie 

s porozumením 

z knihy 

 

Londýn prehliadka 

mesta, časové pásma 

 

Používanie času 

Present Perfect 

 

 

Gramatika: going to, 

have to, Písanie: 

emails, short stories, 

Otázky a krátke 

odpovede 

 

8.C Project 4 Fourth 

edition 

Unit 1,2,3,4,5 

 

- 

Unit 6 

8.D Project 4 Second 

edition 

Unit 1,2,3,4,5, 6, 

 

- 

Unit 7,8 

9.A Unit 3,4,5 

Čítanie 

s porozumením na 

opakovanie učiva, 

Zhrnutie učiva 

 

English Plus 3 

Unit 1,2,3,4,5 

 

 

- 

 

 

- 

9.B Unit 3,4,5,6   
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Prítomné časy, 

jednoduché a 

priebehové, perfectum, 

pracovné činnostia 

profesie, slovesá 

minulý čas, plány do 

budúcnosti 

 

Dejiny Anglicka, 

biológia a fyzika v 

anglickom jazyku 

 

 

- 

9.C Prítomné časy, 

jednoduché a 

priebehové, perfectum, 

pracovné činnostia 

profesie, slovesá 

minulý čas, plány do 

budúcnosti 

Dejiny Anglicka, 

biológia a fyzika v 

anglickom jazyku 

 

 

- 

 

 

 

SJL Prebraté učivo Vynechané učivo Presunuté učivo 

5.ročník K: Príroda a zvieratá,  

     Obchody a služby 

     Cestovanie 

J:   Písanie ä po p,m,v,b 

     Rytmické krátenie 

    Predložky a predpony 

      Podstatné mená - rody 

L: Hádanky, príslovia, porekadlá, 

pranostiky 

 

 

 

 

 

 

 

L:Výber z literárnych 

diel 

K: Naša vlasť 

J: Spodobovanie 

spoluhlások 

  Písanie vlastných mien 

a zemepisných názvov 

6.ročník K: Príroda a zvieratá 

     Obchody a služby 

     Voľný čas 

J:  Slovesá – časovanie slovies,  

     Neurčitok 

     Význam slovies 

     Predpony v slovesách 

L: Mýty a legendy 

    Bájky a rozprávky 

 

 

 

J: Slovesný vid 

 

 

L: Výber 

z literárnych diel 

K: Naša vlasť 

J: Spôsob slovies 

   Zvratné slovesá 

   Slová podľa významu 

7.ročník K: Cestovanie 

     Zdravie 

     Kultúra 

J:  Číslovky – základné,  

druhové, radové ---  

    Skloňovanie čísloviek 

L: Báje a povesti 

Krátke útvary ľudovej slovesnosti 

 

 

 

 

 

 

L: Výber 

z literárnych diel 

K: Krásy našej vlasti 

 

J: Radové číslovky – 

nácvik 

Druhové, násobné, 

neurčité číslovky 

    Príslovky 

8. ročník K: Príroda 

     Veda a technika 

     Svet kultúry a umenia 

J:  Vetné členy – nepriamy predmet, 

príslovkové určenie, prívlastok – 

zhodný 

L: ukážky zo slovenskej literatúry 

v 1. polovici 19.st. – A. Sládkovič, J. 

 K: Naša vlasť 

J: nezhodný prívlastok 

L: Ukážky zo slov. lit.v 

druhej polovici storočia 

– J.G. Tajovský, M. 

Kukučín, J. Jesenský, J. 

Smrek,  M. Figuli, Ľ. 

Ondrejov 
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Botto, S. Chalupka,  

Ukážky zo slov. lit.v 2.polovici 

storočia – P.O.Hviezdoslav 

9.ročník K: Doprava 

     Zdravie 

     Žiadosť 

J:  Ohybné slovné druhy 

     Neohybné sl. druhy 

    Opakovanie – hláskoslovie 

    spodobovanie a splývanie 

L: Literatúra faktu 

      

 

 

 

 

 

 

 

L: Výber 

z literárnych diel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh opatrení 

- Lepšia integrácia IKT nástrojovo do každodennej vzdelávacej činnosti, aj v každodennom režime, čo by v 

prípade výskytu ďalšej mimoriadnej situácie výrazne uľahčilo prechod na digitálne dialkové vyučovanie.  

- Zlepšenie IKT gramotnosti učiteľov a motivácia spoznať a používať najmodernejšie technológie vo 

vzdelávacom procese.  

- Jasne stanovené, rovnaké podmienky pre každého žiaka týkajúce sa školskej dochádzky, iných práva 

povinností a koncoročného hodnotenia žiakov. 

- Prispôsobenie učebných osnôv k mimoriadnej situácii z dôrazom na kompenzáciu klúčového učiva, ktoré 

nebolo možné prebrať so žiakmi digitálnou formou aj na úkor menej podstatných tematických okruhov z 

učiva aktuálneho ročníka.  

 

5. SPRÁVA VÝCHOVNÉHO PORADCU O PRIEBEHU A VZDELÁVANIA V ČASE 

MIMORIADNEJ SITUÁCIE (12.3. – 30. 6. 2020) 

 

Našu školu v školskom roku 2019/2020 navštívili výchovní poradcovia a riaditelia z deviatich 

stredných škôl. Jednotlivé prezentácie škôl boli pre nás veľmi lákavé a zaujímavé. Žiaci boli oboznámení  

s novými rozšírenými odbormi jednotlivých škôl. V mesiacoch október-december žiaci z  9. ročníka sa 

zúčastnili na dňoch otvorených dverí na nasledujúcich školách: Gymnázium  Ivana Kraska – Ivan Krasko 

Gimnázum Rimavská Sobota, Rimavská Sobota : Súkromná stredná odborná škola. Otvorené dni 

jednotlivých vzdialených škôl žiaci navštívili s rodičmi ako napr. Obchodná akadémia v Košiciach, 

Gymnázium a ZŠ S. Máraiho v Košiciach, Stredná odborná škola J. Szakkaiho IPARI v Košiciach, Stredná 

odborná škola obchodu a služieb v Rožňave a v Rim .Sobote, Pedagogická a sociálna akadémia v Lučenci, 

Strednú odbornú školu v Dunajskej Strede, atď.  
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Postup pri podávaní prihlášok podľa Vyhlášky MŠ č. 245/2008 Z.z. o prijímaní na štúdium na 

stredné školy (SŠ) a na 8-ročné gymnáziá bol určený podľa Školského výpočtového strediska v Banskej 

Bystrici nasledovne: do 1.2.2020 stredné školy zverejnili kritériá a presné termíny prijímacích skúšok (PS) 

a taktiež termíny talentových skúšok. Do 28.2.2020  bolo treba odovzdať vyplnené prihlášky s názvom 

strednej školy podľa záujmu. Testovanie T9 :   1. a 2. 4.2020– bolo zrušené. Prijímacie skúšky boli 

taktiež zrušené v tomto školskom roku. 

Všetky žiaci, ktoré sa prihlásili na strednú školu boli prijaté v prvom alebo v druhom kole 

prijímacích skúšok podľa priemeru známok na prihláške.  

V tomto školskom roku na našej škole ukončilo povinnú školskú dochádzku 95,  77/41 z 9.roč  +  z 5.-8. 

roč.  19/8 žiakov, ktorí do konca augusta 2020 dovŕšia 16 rokov. Jeden žiak z 8C so žiadosťou rodiča 

pokračuje v 9.-tom ročníku/Alexander Ruszó/.  V tomto školskom roku sa tiež uskutočnilo Testovanie 5-

2019 na ktorom zúčasnili 96 žiakov z 5 ročníka. Dosiahli veľmi dobré výsledky. 

        S/D : Spolu/Dievčat 

 

Ročník: 

 

Spolu: 

S/D 

Prestup do 9.roč. : 

S/D 

Prijatý : 

S/D 

Neprihlásili sa na SŠ: 

S/D 

5-8.ročník 19/8 1/0 15/4 3/4 

9.ročník 77/41 - 73/39 4/2 

SPOLU: 96/49 1/0 88/43 7/6 

 

V školskom roku 2019/2020 :  77 žiakov z  9.ročníka bolo úspešne prijatých na SŠ nasledovne: 
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ŠTATISTIKA UMIESTNENIA ŽIAKOV ZŠ 

podľa dĺžky štúdia  

 

Typ školy: Spolu/Dievčat 

Gymnázium 10/7 

4 r. Stredná škola s maturitou 33/17 

3 r. Stredná škola bez maturity 18/12 

Mimo SR 12/3 

Nevyužil termín 4/2 

Spolu: 77/41 

Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých v %-tách : 

 

Šk.rok 2019/2020 

Ročník: Žiaci: Prijatý: Prijatý v %-tách 

5-8. ročník 18 15 83,33 

9. ročník 77 61 79,22 

SPOLU: 95 76 80,00 

 

 

A 19 žiakov z nižších ročníkov (5-8.), ktorí skončili povinnú školskú dochádzku  1 žiak  so 

žiadosťou pokračuje v 9. ročníku, a z 15 žiakov pokračuje štúdium po vykonaní špeciálno-pedagogického 

vyšetrenia na Strednom odbornom učilišti internátnom a na Strednom odbornom škole v Tornali a aj 

v Rimavskej Sobote. Práca bola veľmi náročná aj kvôli stále aktualizovaných kritérií počas  celého 

školského roku. Problémy so správaním sa objavili počas celého školského roku, ale tieto sa podarilo 

vyriešiť vďaka spolupráci s vedením školy.  
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Od 25. júna sa začala práca 8. ročníka, monitorovali sme predbežný záujem o stredné školy 

jednotlivé údaje boli spracovávané do programu Proforient. 

Štatistika umiestnenia žiakov podľa typu SŠ: 

 

                                     

Názov skupiny škôl 
Umiestnenie 

celkom dievčatá 

Gymnáziá                                           10 7 

Umelecké školy                                     1 0 

Zdravotnícke školy                                 4 4 

Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ                     1 0 

Ekonomické, obchodné SOŠ                           6 5 

SOŠ ostatné                                        39 20 

Pracovný pomer                                     4 2 

Žiak nevyužil termín                               12 3 

ŽIACI SPOLU 77 41 

 

Prehľad o rozmiestnení žiakov končiacich ZŠ k 11.06.2020 

 

Gymnáziá                        spolu dievč. 

mimo okres Revúca                      

      681005 
Gymnázium a ZŠ s VJM, Kuzmányho 6, 

Košice-Staré Mesto                           
3 3 

      661031 
Gymnázium - Gimnázium, Nám. padlých 

hrdinov 2, Fiľakovo                         
1 1 

      661054 
Gymnázium M.Tompu s VJM, Daxnerova 42, 

Rimavská Sobota                          
4 2 

      661051 Gymnázium I.Kraska, P. Hostinského 3, 2 1 
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Rimavská Sobota                           

 S p o l u   Gymnáziá                       10 7 

    

Umelecké školy                  spolu dievč. 

mimo okres Revúca                      

      662020 
Súkr.hud.a dram.konzervat, Školská 31, 

Rimavská Sobota                          
1 0 

 S p o l u   Umelecké školy                 1 0 

    

Zdravotnícke školy              spolu dievč. 

mimo okres Revúca                      

      681515 
Stredná zdravot.škola, Námestie 1. mája č. 1, 

Rožňava                           
4 4 

 S p o l u   Zdravotnícke školy             4 4 

    

Poľnohospodárske, 

lesnícke SOŠ 
 spolu dievč. 

mimo okres Revúca                      

      625001 
SOŠ rozv.vidieka s VJM, Nám. sv. Štefana 

1533/3, Dunajská Streda                
1 0 

 S p o l u   Poľnohospodárske, lesnícke SOŠ 1 0 

    

Ekonomické, 

obchodné SOŠ       
 spolu dievč. 

mimo okres Revúca                      

      666415 
SOŠ obchodu a služieb, Športová 1, Rimavská 

Sobota                              
1 0 

      686120 
Obchodná akadémia, Akademika Hronca 8, 

Rožňava                                  
1 1 

      666130 Obchodná akadémia, K. Mikszátha 1, Rimavská 4 4 
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Sobota                              

 S p o l u   Ekonomické, obchodné SOŠ       6 5 

    

SOŠ ostatné                     spolu dievč. 

v  o k r e s e Revúca                      

      663055 Stredná odborná škola, Šafárikova 56, Tornaľa                                   12 9 

mimo okres Revúca                      

      663064 
SOŠ techn.a agropotravin., Okružná 61, 

Rimavská Sobota                          
12 3 

      683003 
Stredná odborná škola, Grešákova 1, Košice-

Staré Mesto                          
6 3 

      664013 
SPŠ stavebná O.Winklera, B. Němcovej 1, 

Lučenec                                 
1 0 

      663099 
Súkr.stred.odborná škola, L. Novomeského 

2070, Rimavská Sobota                  
8 5 

 S p o l u   SOŠ ostatné                    39 20 

    

do pracovného 

pomeru 
 spolu dievč. 

mimo okres Revúca                      

      669900 Do pracovného pomeru                                                            4 2 

 S p o l u   do pracovného pomeru 4 2 

    

žiak nevyužil termín  spolu dievč. 

mimo okres Revúca                      

      669400 Žiak nevyužil termín                                                            12 3 

 S p o l u   žiak nevyužil termín 12 3 

    

                              Počet žiakov končiacich ZŠ 77 41 
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ŠTATISTIKA UMIESTNENIA ŽIAKOV JEDNOTLIVÝCH TRIED ZŠ PODĽA DĽŽKY ŠTÚDIA 

 

 

9A 24 10 24 10 3 3 0 0 27 27 0 1 

9B 18 0 18 0 6 6 0 0 24 24 0 2 

9C 1 0 1 0 9 9 0 0 10 10 4 9 

Spolu 43 10 43 10 18 18 0 0 61 61 4 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZŠ F.Kazinczyho s VJM, Mierová 45, 98201 Tornaľa 

 

Tried

a 

4 – a viacročné odbory  3- ročné odbory 2- ročné odbory SPOLU 

Do prac. 

pomeru 
Ostatní 

Stav SŠ 
z toho 

gymn. 
Prijatí 

z toho 

gymn. 
Stav SŠ Prijatí Stav SŠ Prijatí Stav SŠ Prijatí 
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Prílohy 

 

5.1. Dotazník pre žiakov: 

 

Milí žiaci, 

Predkladáme Vám dotazník, ktorým chceme zistiť Vaše názory na úroveň a spôsob vyučovania a celkovú 

organizáciu a činnosť školy počas pandémie.  

Dotazník je anonymný, prosíme Vás preto, aby ste ho vyplnili zodpovedne, úprimne a svedomito a aby ste 

vyjadrili len svoje vlastné názory. Jeho výsledky budú súčasťou správy o realizácii školského vzdelávacieho 

programu počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania a môžu byť využité v prípade nutnosti 

opätovného prerušenia vyučovania.  

V dotazníku zakrúžkujte alebo podčiarknite tie odpovede, s ktorými súhlasíte, resp. v otvorených otázkach 

napíšte svoj stručný názor. 

 

Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu. 

 

1. Koľko času priemerne si denne venoval príprave na vyučovanie? 

Dve hodiny a viac. 

Jednu hodinu. 

Pol hodiny. 

Pripravoval som sa nepravidelne. 

Len výnimočne sa pripravujem na vyučovanie. 

Nikdy sa nepripravujem na vyučovanie. 

Iné: (uveď) 

 

2. V domácej príprave na vyučovanie počas pandémie si nevenoval všetkým predmetom rovnaké 

množstvo času a námahy. Na vyučovanie ktorých predmetov si vynakladali najviac času? (napíš 

tri predmety) 

 

 

 

 

3. Počas pandémie som sa učil: 

nerád, nemal som chuť a záujem učiť sa. 

väčšinou ma učenie nebavilo, išlo mi to ťažko. 
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učil som sa nepravidelne, len keď som k tomu bol donútený. 

rád som sa učil len niektoré učivo, na učenie musím mať motiváciu. 

učím sa rád, verím, že vzdelanie má význam. 

Iné (uveď): 

 

4. Ako hodnotíte online vyučovanie (ZOOM, Skype, videohovory) v predmetoch, v ktorých 

prebiehalo? 

 

5. Mal si počas pandémie doma prístup na internet? 

áno  nie       Iné (uveď): 

 

 

5. Podčiarknite slová, ktoré vyjadrujú Vaše pocity vo vzťahu k úrovni a spôsobu vyučovania na našej 

škole počas pandémie: 

zaujímavé, jednotvárne, veľmi ťažké, veľmi dôležité, nudné, užitočné, neužitočné, veľmi ľahké 

Dopíš slovo, ak si ho v možnostiach nenašiel: 

 

6. Súčasťou vyučovania je aj príprava žiakov pomocou riešenia domácich úloh. Povedzte, koľko 

domácich úloh Vám zadávali učitelia. 

veľa 

primerané množstvo 

málo 

iná možnosť (uveď): 

 

7. Ako sa tvoji rodičia zaujímali o tvoju prácu počas vyučovania na diaľku? 

Až priveľmi. 

Primerane. 

Málo, lebo nemali čas. 

Vôbec sa nezaujímali. 
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Iné 

 

8. Ako by si sa ohodnotil ty sám za toto obdobie? 

 

9. Čo pozitívne podľa tvojho názoru priniesla táto situácia? 

 

10. Čo negatívne ti priniesla táto situácia? 

 

11. Uveďte Vaše nápady a návrhy, ktoré by sa dali zrealizovať v budúcnosti, ak by táto situácia znova 

nastala. 

 

12. Ohodnoť stupnicou od 1 po 7 celkovú kvalitu školy. 

Slabý              1     2      3      4     5      6      7          Výborný 

       

 

13. Voľný priestor na vyjadrenie toho, čo by ste ešte chceli povedať. 

 

5.2. Dotazník pre učiteľov:   

 

Na základe usmernenia MŠVVaŠ SR pre obdobie po ukončení prerušenia školského vyučovania v školách v 

školskom roku 2019/2020 vykonáva Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM , Mierová 45 

mapovanie priebehu distančného vzdelávania, ktorého cieľom je zistiť, aké prekážky (technické, osobné) 

nastali na strane učiteľov a navrhnúť spôsob ich odstránenia alebo minimalizácie dôsledkov v prípade 

nutnosti opätovného prerušenia vyučovania. Toto mapovanie bude súčasťou správy o realizácii školského 

vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania. 

V dotazníku zakrúžkujte tie odpovede, s ktorými súhlasíte, resp. v otvorených otázkach napíšte svoj stručný 

názor. 

Ďakujeme Vám za pochopenie a spoluprácu. 

 

1. Doplňte: ako prebiehala výučba vo Vašich predmetoch? Využívali ste aj iné metódy a spôsoby  

    výučby ako klasické?  
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2. Mal(a) som dostatok informácii od školy na to, aby som zvládol(la)  vyučovanie na diaľku?  

    áno 

    nie  (ak ste vybrali možnosť nie, uveďte, aké informácie Vám chýbali): 

 

 

 

3. Som spokojný/á s tým, ako prebiehala dištančná výučba v predmetoch, ktoré vyučujem.  

    áno 

    nie  (ak ste vybrali možnosť nie, uveďte, prečo ste neboli spokojní): 

 

 

 

4. Dištančná forma výučby plnohodnotne nahrádza prezenčnú formu výučby.  

    áno 

    nie  (ak ste vybrali možnosť nie, uveďte, prečo podľa Vášho názoru dištančná forma výučby 

             plnohodnotne nenahrádza prezenčnú formu výučby): 

 

 

5.  Súčasťou správy OECD, ktorá ponúka komplexný pohľad na vzdelávanie počas pandémie sú aj  

     odporúčania, ktoré by mali pomôcť samotným školám pri zvládaní situácie v prípade jej   

     opakovania. Zoraďte ich podľa dôležitosti na základe Vášho uváženia od najdôležitejšieho (č.1) po  

     najmenej dôležité (č. 10). 

 

Por.číslo 

1-10 

Odporúčanie 

 Každá škola by mala mať vypracovaný plán chodu školy počas krízy. 

 Ak škola ponúka špeciálno-pedagogickú, sociálnu, či psychologickú pomoc, treba 

hľadať alternatívu tejto pomoci a pokúsiť sa túto pomoc aj naďalej zabezpečiť. 

 Školy by mali mať vypracované vlastné plány, ako komunikovať s každým žiakom 

a realizovať to. 

 Jedným z cieľov škôl by mala byť podpora komunikácie a spolupráca medzi 

žiakmi, rozvoj spoločného vzdelávania a podpora mentálneho zdravia. 

 Školy by mali intenzívne komunikovať v rámci učiteľských kolektívov a s vedením 

školy. 

 Školy by si mali navzájom pomáhať a spolupracovať. 

 Riaditelia škôl by mali mať zabezpečenú finančnú, logistickú a morálnu podporu 

počas celého obdobia krízy. 

 Aktívny webový portál pre učiteľov a verejnosť,  

 Spolupráca so súkromným sektorom v oblasti digitálnych technológii,  

 Prehodnotenie vzdelávacích cieľov, tak aby boli reálne v novom kontexte. 
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6.  Zoraďte oblasti, ktoré by mali byť prioritnými cieľmi pri tvorbe rozhodnutí počas krízy od    

      najdôležitejšej (č.1) po najmenej dôležitú (č. 10). 

 

Por.číslo Oblasť 

 zabezpečenie pokračovania vzdelávania 

 podpora žiakov, ktorí sa nedokážu samostatne učiť 

 zabezpečenie mentálneho zdravia a psychickej odolnosti žiakov 

 podpora pre učiteľov – odborná a psychická 

 prehodnotenie spôsobu ukončenia štúdia 

 zabezpečenie spravodlivého hodnotenia žiakov 

 zadefinovanie nových vzdelávacích cieľov 

 zabezpečenie sociálnej podpory žiakom 

 

7. Ktorý z  týchto cieľov (z otázky č.6 ) je podľa Vášho názoru najnáročnejšie dosiahnuť?  

  

 

8. Ktoré z týchto oblastí považujete za problematické v oblasti vzdelávania v čase pandémie?  

    Zoraďte ich od najproblematickejšej (č.1) po najmenej problematickú (č.5). 

 

Por.číslo Oblasť 

 digitálna vybavenosť detí  

 dostupnosť technologickej infraštruktúry  

 rovnováhu medzi časom stráveným on-line a off-line  

 celková spolupráca so žiakmi 

 celková spolupráca so žiakmi rodičmi 

 

 

9. Bola podľa Vášho názoru kríza v niečom prínosom pre vzdelávanie?  

 

 

10. Ak chcete niečo ozrejmiť alebo bližšie vysvetliť, tu je na to priestor.  
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5.3. Ostatné prílohy /usmernenia, oznámenia, atď./ z webovej stránky školy počas mimoriadnej 

situácie 

 

4.3.2020 

 

Usmernenie k šíreniu koronavírusu 
      V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala 

Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii 

postupovať.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a 

školské zariadenia.     V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z 

oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj 

zdravotný stav.      V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, 

objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí: 

 ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho 

príkazmi, 

 v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, 

pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť 

alebo na infekčné oddelenie, 

 v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej 

karanténe, 

 v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne. 

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe 

organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom 

koronavírusu.     Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské 

domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia: 

 pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný 

prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami, 

 pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša, 

 vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej 

jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť. 

     Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v 

oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V 

ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom 

dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich 

obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi 

ochorenia.     Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva. 
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Základná škola Ferenca Kazinczyho s VJM, Mierova 

ul. 45, 982 01 Tornaľa 

Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, 

Mierova ul.45, 982 01 Tornaľa 

 

FIGYELEM!!!! 

 

A tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága  a Szlovák Köztársaság 

Iskolaügyi Minisztériumának felhívása alapján tájékoztatja a  tanulókat, a szülőket az általános higiéniai 

előírások betartásáról, amelyek a következők: 

– rendszeres kézmosás vízzel és szappannal legalább 20 másodperc időtartamig, vagy alkohol alapú 

kézfertőtlenítő szerek használata, 

– köhögésnél és tüsszentésnél papírzsebkendő használata, majd a kukába való eldobása, 

– kerülni a szorosabb kapcsolatot olyan személyekkel, akiknek légúti fertőzésre utaló tüneteik vannak: láz, 

köhögés, torokfájás, légszomj. 
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Ezzel összefüggésben kérjük a kedves szülőket, hogy figyeljenek arra, hogy 

gyermekeiket betegen ne küldjék iskolába, ill. fokozott figyelmet szenteljenek 

otthon is a megelőző intézkedéseknek, valamint minden diáknak legyen 

papírzsebkendője, saját törölközője, egészségügyi csomagja!!!  

 

Az iskola belső intézkedései  

a   K O R O N A V Í R U S S A L  kapcsolatban 

 

 az alkalmazottakkal tartott munkaértekezleten az iskola vezetősége ismertette  a KORONAVÍRUSSAL 
kapcsolatos tudnivalókat, 

 legfontosabb teendők a megelőzést illetően : 

           gyakori kézmosás, lehetőleg meleg vízzel,  

           állandó és folyamatos fertőtlenítés,  

           egyszeri törlőkendő használata,  

           papírzsebkendő használata,  

           kerüljük a tömeget,  

 

 az iskola területén fokozott figyelemmel és intenzitással végzik a fertőtlenítési folyamatokat a takarítónők az 
osztályokban, folyosókon, a toalettekben, ebédlőben, tornateremben, 

 az iskolakonyha személyzete az iskolakonyhán, raktárhelységekben és a tárolókban egyszeri  használatú 
kesztyűben végzi a fertőt-lenítést, 

 naponta figyelemmel kísérjük a tanulók egészségi állapotát, az ebből adódó hiányzásokat, a reggeli órákban 
jelentjük az iskola FENNTARTÓJÁNAK - Helembai Milena osztályvezetőnek, 

 ezen rendelet visszavonásáig szüneteltetjük a szakkörök működését, mindennemű iskolai és iskolán kívüli 
rendezvényt, sporteseményt, tanulmányi és egyéb versenyeket, tanulmányi utakat, exkurziókat, 
kirándulásokat, 

 figyelmeztetjük az alkalmazottakat, szülőket a külföldi utazások veszélyeire, 

 szigorúan tilos idegeneknek belépni az iskolába, az osztályokba, beleértve a szülőket is, a bejárati ajtónál lévő 
ügyeletes pedagógusnak adják át reggel a gyereket és délután a napközi otthonban szolgálatot teljesítő 
nevelőnő kíséri a gyerekeket a bejárati ajtóhoz. 
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Eddig semmilyen utasítást nem 

kaptunk sem a közegészségügyi 

hivataltól, sem az Iskolaügyi 

Minisztériumtól arról, hogy az 

alapiskolákat be kell zárnunk. Amint 

közelebbi információkhoz jutunk, 

azonnal értesítjük Önöket. 
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11.3.2020 

 

ÉRTESÍTÉS AZ IGAZGATÓI SZABADNAPOKRÓL 

 

A Tornaljai Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága értesíti a Tisztelt Szülőket, 

hogy a nagyarányú megbetegedés miatt 

 

a tanítás 2020. március 12-től   2020. március 15-ig szünetel.  

 

A tanítás 2020. március 16-án (hétfőn) folytatódik. 

 

 

 

 

Tornalja, 2020.03.11.                                                                                              az iskola igazgatósága 
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12.3.2020 
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Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 

231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na 

stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na 

jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských 

zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené 

šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a 

školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.     Riaditelia zabezpečia podľa 

podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými 

zamestnancami školy.      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania 

športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských 

zariadení.     Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva 

na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období 

práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované 

Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. 

apríla 2020. Týmto usmernením sa mení termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky 

uvedený v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bodoch 1. 

a 2. Pokyny a harmonogram organizácie maturitných skúšok budú zverejnené na webovom sídle Národného ústavu 

certifikovaných meraní vzdelávania www.nucem.sk.     V nadväznosti na túto skutočnosť sa mení aj termín uvedený 

v Pedagogicko-organizačných pokynoch na školský rok 2019/2020 v časti 1.4. Maturitná skúška v bode 3 týkajúci sa 

termínov internej časti maturitnej skúšky. Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie 

od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.     Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych 

schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé 

stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.     Testovanie 

žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční 

v pôvodnom termíne, t. j. 1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 

nariaďuje rovnako prerušiť všetkým vysokým školám využívanie prezenčnej metódy štúdia v rámci uskutočňovania 

študijných programov, a to do 27. marca 2020 a odporúča jej nahradenie využívaním dištančných metód 

vzdelávania v tých predmetoch, pre ktoré je to možné, alebo úpravou harmonogramu akademického roka a 

posunutím realizácie prezenčnej metódy vzdelávania na neskôr po zrušení mimoriadnych opatrení.     Súčasne 

upozorňujeme na vydaný zákaz organizovania hromadných podujatí, čo sa vzťahuje aj na verejné prednášky a iné 

podujatia na pôde vysokých škôl (teda vrátane habilitačných a inauguračných prednášok).     V nadväznosti na posuny 

termínov maturitnej skúšky sa vysokým školám odporúča zvážiť úpravu termínov prijímacieho konania na bakalárske 

študijné programy a študijné programy spojeného prvého a druhého stupňa, prípadne využiť možnosť 

podmienečného prijatia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nucem.sk/
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Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülők! 

 

2020.június 1-jén újraindítjuk a tanítást iskolánk alsó tagozatán azon tanulók részére, akik ezt a lehetőséget 

választották. 

A tanulókat reggel 7:00 órától várjuk az iskola főépületében. A szülő /törvényes képviselő/ a bejáratig 

kísérheti a tanulót, mindenki maszkot visel. A tanulónak megmérjük a hőmérsékletét, elvégezzük 

a szükséges fertőtlenítést, és a tanuló bemehet az osztályba, ahol kezet mos, és aztán már leveheti a maszkot. 

A szülőket kérjük, hogy ezen az első napon a bejáratnál írják alá a nyilatkozatot, mellyel igazolják 

gyermekük jó egészségi állapotát. 

A tanulók 7 tanulócsoportban fognak dolgozni a délelőtt és 6 napközis csoportban a délután folyamán. 

 Minden csoport a főépületben lesz elhelyezve a következőképpen: 

1.A, 1.B, 4.C  – a szokott helyén. Ezek az osztályok a tornateremnél és a büfével szemben használhatják 

a WC-t. 

2.A/2.B – összevonva 2.A szokott helyén. A 4.B – a szokott helyén. Ezek az osztályok az ebédlő melletti 

WC-t használják. /A 2.A/2.B csoport 1. Héten Pierzchala Marika tanító nénivel, a következő héten Kiss 

Sárika tanító nénivel tanu./ 

3.A és 3.D osztály a felső tagozat földszinti folyosóján lévő osztályokat használja, és ezen a folyosón 

használja a WC-t is. 

A délelőtti foglalkozás blokkokban történik, főleg a tananyag ismétlésére ill. a tudás megszilárdítására 

összpontosul, sok játékkal, szórakoztató feladatokkal. Jó idő esetén sokat leszünk a szabadban, minden 

csoport a számára kijelölt helyen. A csoportok egymástól  

elkülönülnek, a folyosókon is. A szabadban tartózkodáshoz a tanuló hozhat pokrócot. 

 

Az ebédelés beosztása: 

1.csoport:   11:30 -12:00   -   1.A,  1.B,  2.A/2.B 

12:00 – 12:15  dezinfikáció 

2.csoport:   12:15 – 12:45   -  3.D,  4.B,  4.C 

A tanulók egymástól jól elkülönített sorokban ülnek az ebédlőben. Az ételkiadás az előírásoknak 

megfelelően történik. Az evőeszközt, kenyeret, gyümölcsöt szalvétába csomagolva kapja a tanul. 

 

 A napközis foglalkozások vezetése június hónapban a nevelőnők ill. a pedagógiai asszisztensek feladata. 

A váltott műszakos beosztás a napköziben 11:30-tól 16:00-ig: 
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Osztály: 1.hét 2.hét 3.hét 4.hét 

1.A GÁBRI M. GÁL ZS. GÁBRI M. GÁL ZS. 

1.B CSÁK A. IVÁN GY. CSÁK A. IVÁN GY. 

2.A/2.B IVÁN GY. KÓKAI I. IVÁN GY. KÓKAI I. 

3.D MARTON A. BREZNAY G. MARTON A. BREZNAI G. 

4.B LABODA Á. LABODA Á. LABODA Á. LABODA Á. 

4.C BREZNAY D. BODNÁR A. BREZNAY D. BODNÁR A. 

 

 

A napközis foglalkozáshoz a csoportok változatlanul maradnak, ill. ebéd után hazamennek azok a tanulók, 

akik napközibe nem jelentkeztek. A napközis foglalkozások nem a házi feladat végzésére összpontosulnak, 

hanem szórakoztató, játékos jellegűek. 

A napközis tevékenységek az időjárástól függően a szabadban történnek. 

 A napközis foglalkozást  vezető pedagógus a szülők által meghatározott időpontban felkészíti a tanulót 

a távozásra, és a bejárathoz irányítja őt. A szülők a bejáratnál egymástól kellő távolságot tartva várják 

a tanulókat, az épületbe nem lépnek be. 

 

Kérjük a szülőket, biztosítsák a tanuló számára a 2 db védőmaszkot és a papírzsebkendőt, esetleg fertőtlenítő 

törlőkendőt. A tanuló kellő mennyiségű innivalót és tízórait  hozzon magával. A büfé zárva lesz. 

Ha a tanuló bizonyos okból nem jön iskolába, kérjük jelezzék előre az osztályfőnöknek. Ha a következő 

napon újra iskolába jön, vagy azt követő napokban, akkor újból ki kell tölteni a nyilatkozatot a tanuló 

egészségi állapotáról. 

 

 

Kedves Gyerekek, Tisztelt Szülők! 

 

2020.június 1-jén újraindítjuk a tanítást iskolánk alsó tagozatán azon tanulók részére, akik ezt a lehetőséget 

választották. 

A tanulókat reggel 7:00 órától várjuk az iskola főépületében. A szülő /törvényes képviselő/ a bejáratig 

kísérheti a tanulót, mindenki maszkot visel. A tanulónak megmérjük a hőmérsékletét, elvégezzük 

a szükséges fertőtlenítést, és a tanuló bemehet az osztályba, ahol kezet mos, és aztán már leveheti a maszkot. 

A szülőket kérjük, hogy ezen az első napon a bejáratnál írják alá a nyilatkozatot, mellyel igazolják 

gyermekük jó egészségi állapotát. 

A tanulók 7 tanulócsoportban fognak dolgozni a délelőtt és 6 napközis csoportban a délután folyamán. 

 Minden csoport a főépületben lesz elhelyezve a következőképpen: 
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1.A, 1.B, 4.C  – a szokott helyén. Ezek az osztályok a tornateremnél és a büfével szemben használhatják 

a WC-t. 

2.A/2.B – összevonva 2.A szokott helyén. A 4.B – a szokott helyén. Ezek az osztályok az ebédlő melletti 

WC-t használják. /A 2.A/2.B csoport 1. Héten Pierzchala Marika tanító nénivel, a következő héten Kiss 

Sárika tanító nénivel tanu./ 

3.A és 3.D osztály a felső tagozat földszinti folyosóján lévő osztályokat használja, és ezen a folyosón 

használja a WC-t is. 

A délelőtti foglalkozás blokkokban történik, főleg a tananyag ismétlésére ill. a tudás megszilárdítására 

összpontosul, sok játékkal, szórakoztató feladatokkal. Jó idő esetén sokat leszünk a szabadban, minden 

csoport a számára kijelölt helyen. A csoportok egymástól  

elkülönülnek, a folyosókon is. A szabadban tartózkodáshoz a tanuló hozhat pokrócot. 

 

Az ebédelés beosztása: 

1.csoport:   11:30 -12:00   -   1.A,  1.B,  2.A/2.B 

12:00 – 12:15  dezinfikáció 

2.csoport:   12:15 – 12:45   -  3.D,  4.B,  4.C 

A tanulók egymástól jól elkülönített sorokban ülnek az ebédlőben. Az ételkiadás az előírásoknak 

megfelelően történik. Az evőeszközt, kenyeret, gyümölcsöt szalvétába csomagolva kapja a tanul. 

 

 A napközis foglalkozások vezetése június hónapban a nevelőnők ill. a pedagógiai asszisztensek feladata. 

A váltott műszakos beosztás a napköziben 11:30-tól 16:00-ig: 

Osztály: 1.hét 2.hét 3.hét 4.hét 

1.A GÁBRI M. GÁL ZS. GÁBRI M. GÁL ZS. 

1.B CSÁK A. IVÁN GY. CSÁK A. IVÁN GY. 

2.A/2.B IVÁN GY. KÓKAI I. IVÁN GY. KÓKAI I. 

3.D MARTON A. BREZNAY G. MARTON A. BREZNAI G. 

4.B LABODA Á. LABODA Á. LABODA Á. LABODA Á. 

4.C BREZNAY D. BODNÁR A. BREZNAY D. BODNÁR A. 

 

 

A napközis foglalkozáshoz a csoportok változatlanul maradnak, ill. ebéd után hazamennek azok a tanulók, 

akik napközibe nem jelentkeztek. A napközis foglalkozások nem a házi feladat végzésére összpontosulnak, 

hanem szórakoztató, játékos jellegűek. 

A napközis tevékenységek az időjárástól függően a szabadban történnek. 



 

188 

 

188 

 A napközis foglalkozást  vezető pedagógus a szülők által meghatározott időpontban felkészíti a tanulót 

a távozásra, és a bejárathoz irányítja őt. A szülők a bejáratnál egymástól kellő távolságot tartva várják 

a tanulókat, az épületbe nem lépnek be. 

 

Kérjük a szülőket, biztosítsák a tanuló számára a 2 db védőmaszkot és a papírzsebkendőt, esetleg fertőtlenítő 

törlőkendőt. A tanuló kellő mennyiségű innivalót és tízórait  hozzon magával. A büfé zárva lesz. 

Ha a tanuló bizonyos okból nem jön iskolába, kérjük jelezzék előre az osztályfőnöknek. Ha a következő 

napon újra iskolába jön, vagy azt követő napokban, akkor újból ki kell tölteni a nyilatkozatot a tanuló 

egészségi állapotáról. 
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13.3.2020 

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók! 

A COVID-19 koronavírus terjedése miatt a Központi Válságstáb rendelete 

értelmében 

az iskolában szünetel a tanítás  

2020. 3. 16-tól 2020. 3. 27-ig. 

Az iskolában senki nem tartózkodhat, az épület zárva lesz. 

Az iskola vezetősége értesíti a szülőket, tanulókat, hogy 

a tanítás 2020. március 16-tól  2020. március 27-ig 

távoktatás (e-learning) formájában 

zajlik majd, tehát a szaktanárok azokon a napokon, amikor az adott osztályban 

órájuk van, elektronikusan lépnek kapcsolatba a tanulókkal (alsó tagozatos 

tanulók esetében a szülőkkel), és elküldik az aznapi feladatokat, amelyek 

elvégzéséről a tanuló visszajelzést küld. 

A T-9 tesztelés marad az eredeti időpontban, azaz április 1-jén és 2-án (szerda, 

csütörtök). 

Kérjük a tisztelt Szülőket, hogy kísérjék figyelemmel, hogy gyermekük 

foglalkozik-e az adott tananyaggal, feladatokkal. 

A jelenlegi állapot szerint a tanítás március 30-án folytatódik. 
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25.3.2020 

Vážení predstavitelia a predstaviteľky obcí a miest, 

  

v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou ochorením Covid-19 a opatreniami v oblasti školstva Vás 

žiadame o súčinnosť v oblasti informovania škôl a rodičov žiakov a žiačok. 

  

Ministerstvo školstva SR mimoriadne upúšťa od povinnosti priloženia potvrdenia o lekárskej prehliadke 

k prihláške na strednú školu. Vyjadrenie ministra školstva Branislava Grohlinga nájdete TU: 

  

"Prihlášky na SŠ bude možné podať do 15. mája, bez potvrdenia lekára (teraz je na lekárov veľký nápor a 

musíme ich aspoň čiastočne odbremeniť). Prijímačky na SŠ sa uskutočnia najneskôr do 30. júna 2020, 

rovnako ako aj talentové skúšky." Reaguje tak na zvýšené nebezpečenstvo nákazy v prípade návštev 

ambulancií. 

  

Týmto Vás žiadam o informovanie škôl vo Vašej pôsobnosti o tomto usmernení a spoločne s webstránkami 

a inými kanálmi škôl o informovanie rodičov, aby nenavštevovali kvôli prihláškam svojich detí ambulancie. 

  

Za súčinnosť Vám vopred ďakujem, promptná informovanosť obyvateľstva je dôležitým aspektom 

úspešného zvládnutia tejto krízovej situácie. 

  

S prianím veľa zdravia 

  

  

                       Ing. Ján Lunter 

                       predseda BBSK 
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25.3.2020 

Figyelem! 

 

     A Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola Igazgatósága értesíti a 

Kedves Szülőket és Tanulóinkat, hogy 

    a koronavírus terjedésének megakadályozása miatt a további intézkedésekig 

 

szünetel a tanítás. 

 

     A 9. évfolyam tanulóinak elmarad a Tesztelés 9. 

 

     A középiskolai jelentkezéseket május 15-ig lehet benyújtani. De szigorúan 

felhívjuk a szülők figyelmét arra, hogy ehhez orvosi igazolás nem szükséges! 

Iskolánk pályaválasztási tanácsadója felveszi az érintett szülőkkel a kapcsolatot és 

minden ezzel kapcsolatos információt megbeszélhetnek. A felvételi vizsgák június 

végéig zajlanak majd le. 

 

     A beíratkozás az első évfolyamba április 15. és 30. között valósul meg, de a 

gyermekeket semmiképp nem kell elvinni az iskolába.  

A további intézkedésekről értesítjük Önöket.   

                                                                                     az igazgatóság 
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15.4.2020 

A Kazinczy Ferenc  Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága értesíti a  

Tisztelt Szülőket, hogy a beíratás az 1. évfolyamba  a 2020/2021-es tanévre  

2020.4.15-től  2020.4.30-ig  

 elektronikus úton az iskola honlapján keresztül történik.  

 

https://zsmmiertornala.edupage.org/register/ 

 

 Azok a szülők, akik elektronikus úton nem tudják beíratni gyermeküket,  

személyesen jöhetnek el az iskola fő épületébe  

2020.4.17-én /pénteken/ 9:00-tól  12:00-ig ill. 2020.4.20-án 9:00-tól 12:00-ig. 

A beíratás a gyermek nélkül történik,  

viszont hozzák magukkal a gyermek keresztlevelét. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zsmmiertornala.edupage.org/register/
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27.4.2020 

Vážení rodičia, milí žiaci! 

Na základe rozhodnutia riaditeľky školy Vám oznamujeme, že 

všetky predmety, ktoré sa v prvom polroku klasifikovali "boli hodnotené 

známkou" a podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť 

ich ciele kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou,  budú na konci školského roka 

2019/2020 hodnotené slovne. 

Podmienkou na postup do ďalšieho ročníka je plnenie požiadaviek vyučovania na 

diaľku. V prípade, že vyučujúci nebude mať od žiaka spätnú väzbu, určí sa mu 

termín na preskúšanie pre postup do ďalšieho ročníka.      

 

Tisztelt szülők, kedves gyerekek! 

Az iskola igazgatónőjének döntése értelmében értesítünk mindenkit, hogy  

az első félévben "érdemjeggyel értékelt" (osztályozott) tantárgyak 

a megszakított tanítás miatt a 2019/2020-as tanév végén nem lesznek 

osztályozva. A tanulók szóbeli értékelést kapnak, mivel jelenleg nincs lehetőség 

teljes értékű oktatás biztosítására.  

Abban az esetben, ha a pedagógusoknak nem lesz a gyerekektől semmilyen 

visszajelzésük az elvégzett munkáról, javasolhatják a tanulók vizsgáztatását 

a következő évfolyamba történő átlépéshez. 
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26.5.2020 

Tisztelt Szülők! 

 

Az oktatásügyi minisztérium irányelvei alapján tájékoztatjuk Önöket az iskolanyitás 

folyamatával, illetve az előírt oktató-nevelő munka részleteivel kapcsolatosan. 

Iskolánk 2020. június 1-jétől megnyitja kapuját az 1.-4. évfolyamok diákjai 

számára. 

Az oktatásügyi minisztérium által kiadott irányelvek alapján a júniusi hónap 

folyamán nem a klasszikus értelemben vett, eddig megszokott oktatásban lesz 

részük a tanulóknak. A hangsúly a profiltantárgyakra összpontosul, az ismétlésen, a 

gyakorláson, s nem utolsósorban a találkozás örömén lesz. 

A szó szoros értelemben vett írásbeli felmérés és feleltetés nem lesz alkalmazva. 

Azok a tanulók, akik nem jönnek június 1-től iskolába, továbbra is távoktatásban 

részesülnek. 

Az iskola épülete 07:00 – 16:00 óra közötti időszakban lesz nyitva. 
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A tanulók 7.00 – 8.30 óra között érkeznek az iskolába. 

Az oktató-nevelő munka 08:30-11.30 óra között zajlik. Ezt követi a 

csoportonkénti ebédelés. A napközi otthon 16.00 óráig üzemel. 

A kialakított csoportok egész hét folyamán ugyanabban az osztályteremben 

tartózkodnak majd, a csoportok összetételét az adott hét folyamán nem változtatjuk 

meg. 

A csoportok találkozását a minimálisra szűkítjük mind a folyosókon, mind az 

ebédlőben. 

Megfelelő időjárás esetén a szabad levegőn, az iskolaudvaron való tartózkodást 

fogjuk előnyben részesíteni úgy, hogy a csoportok a számukra kijelölt helyeken 

tartózkodhatnak, hogy a többi csoporttal ne találkozzanak. 

Az iskolanyitás legfontosabb feltétele a higiéniai óvintézkedések maximális 

betartása. Iskolánk bebiztosította a szükséges eszközöket, a tisztítószereket, 

kézfertőtlenítőket, lázmérőket, kéztörlőket.  

A tanulót az iskolába csak a törvényes képviselője kísérheti el, vagy a vele egy 

háztartásban élő családtagja. A szülők (vagy a fent nevezett családtagok) csak az 

iskola bejáratáig kísérhetik gyermeküket, ők nem jöhetnek be az iskola 

épületébe! 

Minden gyermeknek védőmaszkban kell érkeznie, de az osztályban ezt már nem 

kötelező viselnie, csak saját tantermén kívül. Továbbá a szülők kötelesek minden 

napra még egy szájmaszkot és  papír zsebkendőt bebiztosítani gyermeküknek.  

A reggeli testhőmérséklet mérését és a tanulók kézfertőtlenítését az erre kijelölt 

alkalmazottak biztosítják be érkezéskor az iskola épületének bejáratánál. 

A nap további részében a gyermekek szappannal mosnak kezet és papírtörlővel 

törölköznek.  

Abban az esetben, ha a tanulónál hőemelkedést, ill. a COVID-19 tüneteit 

tapasztaljuk, a tanulót nem engedjük be az iskola épületébe, ill. a nap 

folyamán elkülönítjük egy helyiségbe a szülő (törvényes képviselő) érkezéséig. 

       a Kazinczy Ferenc Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatósága 
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