
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti,  

jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020 

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

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola, Malokarpatské nám. 1, 841 03 Bratislava 

Adresa školy Malokarpatské nám. 1, 841 03 Bratislava 

Telefón +421 2 64780640 

E-mail info@skolalamac.sk 

WWW stránka skolalamac.edupage.org 

Zriaďovateľ Mestská časť Bratislava - Lamač 

  Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Služ. mobil e-mail 

Riaditeľka Mgr. Alena Petáková 0904 765 188 petakova@skolalamac.sk 

Zástupkyňa riaditeľky pre 
I. stupeň a ŠKD 

Mgr. Adriana Angerová   angerova@skolalamac.sk 

Zástupkyňa riaditeľky pre 
II. stupeň 

Mgr. Janka Marčeková   marcekova@skolalamac.sk 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno 

predseda Ing. Andrej Trtala 

pedagogickí zamestnanci Mgr. Jana Rovenská 

  Mgr. Júlia Parová 

    

ostatní zamestnanci Ing. Darina Hrádeková 

    

zástupcovia rodičov Mgr. Mária Šimončičová 

  Mgr. Barbora Liptáková 

  Jana Bruteničová 

    

zástupca zriaďovateľa Mgr. Hana Ifková 



  Mgr. Petronela Klačanská, PhD. 

  Ing. Matúš Harmaňoš 

  Martina Ondrišová, MSc. 

Poradné orgány školy 

1. Prehľad poradných orgánov riaditeľky školy: 

- Gremiálna porada 

- Pracovná porada 

- Pedagogická rada 

- Rada školy 

- Rada rodičov 

- Predmetová komisia humanitných predmetov 

- Predmetová komisia prírodovedných premetov 

- Predmetová komisia cudzích jazykov 

- Metodické združenie I. stupňa 

- Metodické združenie Školského klubu detí 

 

2. Stručná charakteristika systému práce poradných orgánov riaditeľa školy: 

Zasadnutia sa uskutočňujú nasledovne:  

- podľa potreby - gremiálna porada, Rada školy, Rada rodičov 

- raz mesačne - pracovná porada 

- 5x za školský rok - pedagogická rada 

- minimálne 4x za školský rok MZ a PK 

Kontrolované sú priamou účasťou zástupcu vedenia školy na zasadnutiach a kontrolou 
termínov a úloh pre členov MZ a PK a ostatných poradných orgánov. 

 



Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

MZ - ŠKD Ing. Monika Iváková   

MZ - 1.stupeň Mgr. Zuzana Hučková všetky učiteľky I. stupňa 

PK - Humanitné predmety Mgr. Jana Rovenská SJL, DEJ, ETV, NBV, VYV, HUV, OBN 

PK - Prírodovedné predmety PaedDr. Dana Magdolenová MAT, FYZ, INF, CHE, BIO, GEO, TECH, TSV 

PK - Cudzie jazyky Mgr. Eva Pišteková ANJ, NEJ, RUJ 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 551 

Počet tried: 31 

Počet oddelení ŠKD: 10 

Podrobnejšie informácie: Na začiatku školského roka bol počet žiakov 556. Počas roka piati 
žiaci odišli - štyria sa presťahovali a jeden opustil školu kvôli výchovným problémom a 
nespokojnosti zákonných zástupcov. V porovnaní s minulým školským rokom narástol počet 
žiakov so zdravotným znevýhodnením z počtu 36 na 48 v tomto školskom roku. 

 

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

počet tried 3 3 3 3 3 2 3 2 2 24 

počet žiakov 61 77 68 66 73 54 61 45 46 551 

z toho ŠVVP   2 3 9 7 6 9 5 5 46 

z toho v ŠKD 60 68 63 46           237 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: 122 / 46 dievčat  

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: 89/ 32 dievčat 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 17 / 4 počet dievčat 

Dvaja rodičia prišli zapísať svoje deti po termíne zápisu. Čiže celkový počet zapísaných žiakov 
je 124.  

 



Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020 

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

Počet žiakov 0 1 123 0 0 0 124 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

Počet prihlášok je vyšší, lebo žiaci si podávali aj po 4 prihlášky. Vďaka tomu, že bolo 
prerušené vyučovanie, tak prihlášky podávali online zákonní zástupcovia žiakov, a tak vznikali 
navýšené počty prihlášok. Preto aj % úspešnosti nie je objektívnym merateľným 
ukazovateľom. Všetci deviataci sa na stredné školy dostali.  

Počet prijatých žiakov na 8. ročné gymnáziá spôsobil to, že piataci sa v budúcom školskom 
roku budú spájať do dvoch tried. 

  
Gym 
8.roč 

Gym. 
biligválne 

Gym 
4.roč 

SOŠ SOU OA HA Umelecké 
SOŠ 

pedagog. 
Duálne 
vzdel. 

SPŠ Spolu 

prihlášky 54 46 36 18 0 11 1 13 3 2 14 198 

prijatí 14 20 27 13 0 9 1 5 3 1 11 104 

% 
úspešnosti 

25,9% 43,5% 75% 72,2% 0 81,8% 100% 38,5% 100% 50% 78,5% 52,5% 

                          

odchody 
5.roč. 

12                       

odchody 
8.roč. 

  11                     

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Od 10. 3. 2020 bolo prerušené vyučovanie na školách v Bratislavskom kraji a od 16. 3. 2020 
na základe rozhodnutia hlavného hygienika SR a ministerky školstva SR bolo prerušené 
vyučovanie na celom Slovensku. Usmernenie MŠVVaŠ SR zakázalo priebežné hodnotenie 
známkou, a teda žiakom sa dávala len spätná väzba o tom, ako jednotlivé úlohy spĺňali. 
Pedagogická rada v apríli na trištvrte roka schválila a hodnotenie slovom absolvoval zo 
všetkých predmetov a riaditeľka školy s tým oboznámila všetkých rodičov prostredníctvom 
edupage. Preto je v tabuľke je uvedená len známka zo správania.  

V tabuľke sú ešte uvedení klasifikovaní žiaci, ktorí robili komisionálne skúšky - v treťom 
ročníku 1 žiak, ktorý mal individuálne vzdelávanie, v piatom ročníku 2 žiaci, v šiestom ročníku 
1 žiak. Títo boli klasifikovaní, lebo pre nich sa podmienky nemenili. 



Trieda ANJ BIO DEJ ETV FYZ GEG HUV CHE INF MAT NBV NEJ OBN PVC PDA 

1.A                               

1.B                               

1.C                               

2.A                               

2.B                               

2.C                               

3.A                               

3.B                               

3.C                               

4.A                               

4.B                               

4.C                               

5.A                               

5.B                               

5.C                               

6.A                               

6.B                               

7.A                               

7.B                               

7.C                               

8.A                               

8.B                               

9.A                               

9.B                               

2.Z                               

3.Z                               

5.Z                               

6.Z                               

7.Z                               

8.Z                               

9.Z                               

 

Trieda PVO RUJ SJL Spr THD TSV TSV1 TSV2 TEC VLA VYC VYV 

1.A       1                 

1.B       1                 

1.C       1                 

2.A       1                 



2.B       1                 

2.C       1                 

3.A       1                 

3.B       1                 

3.C       1                 

4.A       1                 

4.B       1                 

4.C       1                 

5.A       1                 

5.B       1                 

5.C       1                 

6.A       1                 

6.B       1,04                 

7.A       1                 

7.B       1                 

7.C       1                 

8.A       1                 

8.B       1                 

9.A       1                 

9.B       1                 

2.Z                         

3.Z                         

5.Z     1                   

6.Z                         

7.Z                         

8.Z                         

9.Z                         

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 21 21 0 0 

1.B 22 22 0 0 

1.C 18 18 0 0 

2.A 26 26 0 0 

2.B 25 25 0 0 

2.C 23 23 0 0 

3.A 22 22 0 0 

3.B 23 23 0 0 



3.C 22 22 0 0 

4.A 23 23 0 0 

4.B 21 21 0 0 

4.C 22 22 0 0 

5.A 22 22 0 0 

5.B 21 21 0 0 

5.C 23 23 0 0 

6.A 26 26 0 0 

6.B 24 24 0 0 

7.A 21 21 0 0 

7.B 20 20 0 0 

7.C 18 18 0 0 

8.A 24 24 0 0 

8.B 20 20 0 0 

9.A 22 22 0 0 

9.B 24 24 0 0 

2.Z 3 3 0 0 

3.Z 1 1 0 0 

5.Z 7 7 0 0 

6.Z 4 4 0 0 

7.Z 2 2 0 0 

8.Z 1 1 0 0 

9.Z 0 0 0 0 

Dochádzka žiakov 

Vzhľadom na prerušenie vyučovania od 10. 3. 2020 do 29. 5. 2020 nebola kontrolovaná 
dochádzka do školy. Žiaci sa vzdelávali v online systéme, kde si vyučujúci viedli záznamy o 
účasti žiakov na interaktívnych hodinách alebo odovzdávaní jednotlivých zadaní. Od 1. 6. do 
26. 6. 2020 chodili do školy žiaci 1. - 5. ročníka, týmto bola školská dochádzka kontrolovaná. 
V dňoch 29. až 30. 6. nastúpili do školy žiaci 6. až 9. ročníka a dochádzka im bola 
kontrolovaná.  

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 
Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 
žiaka 

Neospravedlnené 
Neosp. na 

žiaka 

1.A 21 888 42,29 888 42,29 0 0,00 

1.B 22 1075 48,86 1075 48,86 0 0,00 

1.C 18 709 39,39 709 39,39 0 0,00 

2.A 26 1201 46,19 1201 46,19 0 0,00 

2.B 25 1697 67,88 1697 67,88 0 0,00 

2.C 23 837 36,39 837 36,39 0 0,00 



3.A 22 1302 59,18 1302 59,18 0 0,00 

3.B 23 1564 68,00 1564 68,00 0 0,00 

3.C 22 1574 71,55 1574 71,55 0 0,00 

4.A 23 1423 61,87 1423 61,87 0 0,00 

4.B 21 1428 68,00 1428 68,00 0 0,00 

4.C 22 1280 58,18 1280 58,18 0 0,00 

5.A 22 1859 84,50 1859 84,50 0 0,00 

5.B 21 987 50,15 984 50,01 3 0,14 

5.C 23 1183 51,43 1183 51,43 0 0,00 

6.A 26 2107 81,04 2105 80,96 2 0,08 

6.B 24 1793 74,71 1760 73,33 33 1,38 

7.A 21 1578 75,14 1436 68,38 142 6,76 

7.B 20 1885 94,25 1885 94,25 0 0,00 

7.C 18 1187 65,94 1187 65,94 0 0,00 

8.A 24 1590 66,25 1590 66,25 0 0,00 

8.B 20 1651 82,55 1647 82,35 4 0,20 

9.A 22 1345 61,14 1339 60,86 6 0,27 

9.B 24 1857 77,38 1856 77,33 1 0,04 

2.Z 3 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

3.Z 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

5.Z 7 32 32,00 32 32,00 0 0,00 

6.Z 4 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

7.Z 2 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

8.Z 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

9.Z 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Výsledky externých meraní 

Výsledky žiakov 5. ročníka dosiahli výbornú úroveň. Ako škola sme boli nad priemerom 
Slovenska, Bratislavského kraja i Bratislavy. Testovanie 9 sa vzhľadom na prerušenie 
vyučovania nekonalo.  

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % priemer SR 

T5 SJL 62 73,7% 64,8% 

T5 MAT 61 70,3% 59,3% 

T9 SJL 46 nekonalo sa nekonalo sa 

T9 MAT 46 nekonalo sa nekonalo sa 

 

 



§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Škola postupuje podľa Školského vzdelávacieho programu. Zameranie školy je na anglický 
jazyk, ktorý má navýšenú dotáciu hodín oproti Štátnemu vzdelávaciemu programu z 21 
hodín na 35 hodín , čo je o 14 hodín viac. Škola dopĺňa klasické vyučovanie o projektové 
týždne, predmetovú show a vystúpenie žiakov na verejnosti. 

Učebný variant 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried v ročníku 3 3 3 3 3 2 3 2 2 24 

Nepovinné predmety 

Predmet Ročník 
Počet 
skupín 

Počet hodín 
týždenne 

ruský jazyk 7. 1 2 

  8. 1 2 

  9. 1 2 

nemecký jazyk 7. 2 2 

  8. 2 2 

  9. 2 2 

predmety špeciálno-pedagogickej 
podpory 

individuálne 3 
žiaci 

    

Rozširujúce hodiny 

Všetky triedy postupovali podľa Školského vzdelávacieho programu. Škola je zameraná na 
vyučovanie anglického jazyka a tomu je prispôsobená aj dotácia hodín z počtu disponibilných 
hodín. Posilnili sme aj prírodovedné predmety a hlavné predmety - matematiku a slovenský 
jazyk. Druhý cudzí jazyk má dotáciu dvoch hodín do týždňa. Čo je podľa nás málo, ale viac 
disponibilných hodín nie je k dispozícii. 

Učebný variant Trieda Predmet Počet hodín v týždni 

Školský vzdelávací program 1. A, B, C anglický jazyk  2 

  2. A, B, C anglický jazyk  2 

    slovenský jazyk 1 

  3. A, B, C matematika  1 

    prvouka  1 

  4. A, B, C anglický jazyk 1 

  5. A, B, C anglický jazyk 2 

    matematika 1 

  6. A, B anglický jazyk 2 



    matematika  1 

    biológia  1 

  7. A, B, C anglický jazyk  2 

    ruský jazyk 2 

    nemecký jazyk 2 

  8. A, B anglický jazyk 1 

    ruský jazyk 2 

    nemecký jazyk 2 

  9. A, B anglický jazyk 2 

    ruský jazyk 2 

    nemecký jazyk 2 

    dejepis 1 

Štruktúra tried 

Priemerný počet žiakov na triedu je 23 žiakov. Najvyšší počet žiakov mali triedy 6. ročníka a 
2. ročníka.  

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka 0 0 0 

Prvého ročníka 3 61 0 

Bežných tried 21 490 46 

Špeciálnych tried 0 0 0 

Pre nadaných 0 0 0 

Spolu aj so zahran. 24 551 46 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

Pracovný pomer 

Pracovný 
pomer 

Počet pedag. 
prac. 

Počet nepedag. 
prac. 

Počet úväzkov 
pedag. prac. 

Počet úväzkov 
nepedag. prac. 

TPP 34 7 34 7 

DPP 15 6 15 6 

Znížený 
úväzok 

11   11   

ZPS   2   2 

Na dohodu   1     

 



Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov   41 41 

vychovávateľov   9 9 

asistentov učiteľa   1 1 

        

spolu   51 51 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

6. A FYZ 2 

7. ABC NEJ 2 

8. ABC NEJ 2 

9. AB NEJ 2 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

V tabuľke sú uvedení len pedagogickí zamestnanci, ktorí v školskom roku 2019/2020 získali 
atestáciu alebo ju začali robiť. Tiež vzdelávania sú uvedené len v tomto šk. roku. 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1. atestácia     

2.atestácia 1   

funkčné vzdelávanie   1 

špecializačné vzdelávanie     

kvalifikačné vzdelávanie     

postgraduálne     

doplňujúce pedagogické 1   

vysokoškolské pedagogické     

aktualizačné - ZOOM 41   

Slovné hodnotenie 3   

GoToWebinar - Ako zvládnuť online vzdelávanie 5   

webinár e-rozhodnutia 3   

Accelium Olympics 5   

Edudays Microsoft 1   

Dva dni s didaktikou matematiky 1   

Workshop učiteľov chémie 1   



8.národná konferencia učiteľov chémie 1   

Rozvoj komunik. zručností manažérov 1   

Výnimočné školy - Efektívne vzdelávanie 1   

adaptačné vzdelávanie 2   

predatestačné vzdelávanie 1   

inovačné vzdelávanie     

webináre Raabe - vzdelávanie ŠVVP žiakov 2   

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Súťaž okr. kolo kraj. kolo národ. kolo 
medzinár. 

kolo 

Šaliansky Maťko 3.miesto       

Dejepisná olympiáda 
úspešní 
riešitelia 

      

Pikomat     1.miesto   

Geografická olympiáda 3.miesto       

Festival vody     1.miesto   

Technická olympiáda 2. miesto       

Streľba zo vzduchových zbraní 1. a 2. miesta 
1. 2. a 3. 
miesto 

    

Majstrovstvá krajské v šachu účasť       

Povedz drogám nie, zvoľ si 
umenie 

    3.miesto   

Vybíjaná dievčat 3.miesto       

Florbal 4. a 6. miesto       

Biologická olympiáda  2. a 3. miesto       

Matematická olympiáda 
úspešní 
riešitelia 

      

i-Bobor     
39 žiakov so 
100% 

  

Olympiáda v anglickom jazyku 3.miesto 1.miesto     

Olympiáda v nemeckom jazyku          

Kvíz finančnej gramotnosti     3. a 5. miesto   

Basketbal 1. a 2. miesto       

Animuj svoj svet     1.miesto   

Detská atletika- Bavíme deti 
športom 

  4.miesto     

Accelium Olympic       49. miesto 



Európsky kvíz o peniazoch     3.miesto   

Fenomény sveta Peniaze     ocenenie    

Maks a Maksík     
úspešní 
riešitelia 

  

Klokan     
úspešní 
riešitelia 

  

Jesenný enviro.trojboj - Strom 
života 

cena - koncert       

Riešky     1.miesto   

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Počas školského roka škola organizuje mnoho aktivít spoločných pre celú školu, ako napr. 
Projektové týždne, separovanie odpadu, LAbeh, Deň športu. Zúčastňujeme sa mnohých 
aktivít, ktoré pripravujú iné organizácie. Individuálne si triedy vybavujú mnohé exkurzie, 
návštevy múzeí a výstav a pod. V tabuľke sú zhrnuté aktivity pre žiakov. 

aktivita zapojení 

LAbeh celá škola 

Šarkaniáda ŠKD 

Záložka do knihy ŠKD 

Výstava tekvíc ŠKD 

Vianočný les ŠKD 

Mikuláš ŠKD 

Vianočné vystúpenie pre dôchodcov ŠKD 

Moja malá záhradka vybrané triedy 

Didaktické hry 1.stupeň 

Tvorivé dielne 1.stupeň/ŠKD 

75.výročie SNP celá škola 

Strom dobrých skutkov celá škola 

CHIPS celá škola 

Účelové cvičenie 2.stupeň 

Vedecký veľtrh vybrané triedy 

Bábkové divadlo vybrané triedy 

Mestečko povolaní vybrané triedy 

Hvezdáreň Hlohovec vybrané triedy 

Po stopách 2. sv.vojny 9.A,9.B 

Dobré jablká 2.A 

Drogy - prečo nie. (prednáška - PZ) 5.roč. 

Bibliotéka vybrané triedy 

Prezentácia duálneho vzdelávania 8. a 9.roč. 



Čítaníčko v miestnej knižnici 1.stupeň 

Divadelné predstavenie vybrané triedy 

Vianočná burza celá škola 

Lyžiarsky kurz vybrané triedy 

ECO ENERGY TOUR 2.stupeň 

Workshop robotiky vybrané triedy 

Bystrí gurmáni - zážitkové vyučovanie 7.C 

Bienále ilustrácií 8.A 

Burza informácií - trh práce 8.A, 8.B 

ÚĽUV - tvorivé dielne vybrané triedy 

Chov živočíchov v ZOO 2.B 

CPPPaP - teambuilding vybrané triedy 

Hour of CODE - programovanie vybrané triedy 

micro:bit - programovanie 5.A 

výroba vtáčích búdok a umiestnenie v Lamači vybrané triedy 

workshop robotiky FABLAB vybrané triedy 

Komparo 9.ročník, časť 8.roč. 

Valentínska pošta DP - škola 

Deň masiek DP - škola 

Súťaž o najkrajšiu vianočnú výzdobu tried DP - škola 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika: 

A) Dlhodobé projekty: 

Čítaj, pochop a použi! - projekt realizovaný v rokoch 2010 - 2012 s podporou EÚ. V aktivitách 
projektu pokračujeme naďalej, projekt je zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti.  

Zdravá škola - projekt je zameraný na aktivity spojené s výchovou a vzdelávaním detí k 
zdravej výžive. Škola získala certifikát Škola podporujúca zdravie už v roku 2004 a od toho 
času robíme priebežne aktivity podporujúce zdravý vývoj našich žiakov. 

Strom života - environmentálny projekt. Dlhodobo je naša škola zapojená do uvedeného 
projektu a získava veľa ocenení. Na podporu tohto projektu vznikol aj krúžok Lamačské sovy 
ako klub environmentálnej výchovy. 

Otvorená škola - projekt je zameraný na otvorenosti školy na účely krúžkovej činnosti, 
činnosti rôznych organizácii, ako napr. ZUŠ, Krúžky v škole a pod. 



Recyklohry - projekt zameraný na separáciu odpadu - elektrického a batérií. 

Fakultná škola Pedagogickej fakulty UK - príprava budúcich pedagógov. Každoročne máme 
minimálne dve skupiny študentov na náčuvoch a niekoľko študentov na súvislej praxi. 

CHIPS - rovesnícka podpora 

Žiacky parlament - na škole pracuje žiacky parlament zložený zo zástupcov žiakov od 4. 
ročníka až po 9. ročník. Parlament sa schádza pravidelne a rieši problémy žiakov, vymýšľa a 
organizuje rôzne aktivity na spestrenie života školy. 

B) Krátkodobé projekty: 

Projektové týždne - škola každý rok organizuje projektové týždne vždy s aktuálnym 
zameraním. Triedy robia na téme samostatne a na záver si projekty prezentujú triedy 
navzájom. Je to rovesnícke učenie, tento spôsob podporuje skupinovú prácu, hodnotenie sa 
navzájom. Tento školský rok bol iba jeden projektový týždeň - zameraný k 75. výročiu SNP. 

Profesijné testovanie žiakov - škola pomáha žiakom a ich rodičom v profesionálnej orientácii 
žiakov. Školská psychologička na základe profesijných testov žiakov 8. ročníka a pohovorov s 
rodičmi sa snaží ich zorientovať vo výbere stredných škôl. 

C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty: 

Deň finančnej gramotnosti - Celoškolský projekt zameraný na rozvoj finančnej gramotnosti 
žiakov. 

Fenomény sveta - Peniaze - Projekt zameraný na praktické a zážitkové učenie sa o svete 
financií.  

Accelium olympiáda - projekt rozvoja logického a strategického myslenia žiakov. 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Tento školský rok nebola vykonaná kontrola ŠŠI. 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

Škola mala v tomto školskom roku dostatočný počet učební pre kmeňové triedy a zároveň 
má odborné učebne: fyzikálno-chemická, dve jazykové laboratória, žiacka kuchynka, učebňa 
informatiky, multifunkčná učebňa, IkaCečko (informačno-komunikačné centrum), herňa ŠKD, 
prezentačná učebňa a učebňa techniky.  



Telesná výchova sa vyučuje v dvoch telocvičniach. Máme pohybové štúdio, ktoré slúži hlavne 
žiakom navštevujúcim ZUŠ. Vzhľadom na veľký počet žiakov a tried niektoré hodiny TEV 
prebiehali aj v pohybovom štúdiu. 

Žiaci sa stravujú v školskej jedálni, ktorej súčasťou je školská kuchyňa. Je vytvorený 
samostatný priestor na stravovanie cudzích stravníkov. Tým sa vytvorili lepšie hygienické 
podmienky pre žiakov. V samostatných priestoroch sú umiestnené šatne pre žiakov.  

Všetci žiaci školy majú šatňové skrinky, ktoré sú umiestnené v dvoch miestnostiach a na 
chodbe na prízemí školy. Na kolobežky boli vybudované odkladacie priestory.  

Aby sme motivovali žiakov k pohybovým činnostiam, zriadili sme na chodbe na 1. poschodí 
malé fitnes s posilňovacími strojmi, kde môžu cez prestávky šliapať na bicykli, posilňovať 
brucho, prípadne behať na bežiacom páse. 

Priestory ŠKD sú stiesnené, vzhľadom k tomu, že dve triedy sa popoludní spájajú do dvoch 
oddelení. ŠKD má jednu herňu, a teda väčšina oddelení je v triedach.  

Súčasťou školy je športový a rekreačný areál pri škole, atletická dráha a skok do diaľky, čím 
boli vytvorené podmienky pre viaceré disciplíny atletiky.  

Pri škole je zriadená EKO-záhradka, o ktorú sa starajú žiaci na hodinách techniky. Na 
Techniku sa využíva aj učebňa dielní a žiacka kuchynka.  

Väčšina kmeňových tried je vybavená interaktívnymi tabuľami alebo dataprojektormi. V 
niektorých triedach sme vymenili poškodené lavice a doplnili nábytok. Dve triedy boli 
vymaľované. 

Škola je dostatočne vybavená učebnými pomôckami. Za pomoci OZ Pomoc školstvu v Lamači 
sa nám podarilo doplniť kabinetné zbierky aj ostatných predmetov.  

Zamestnanci majú k dispozíciu kuchynku a zborovňu školy.  

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Finančné prostriedky 

PK kód 111:  

1.059.976,--€, z toho bolo vrátené nepoužité 9000€, použité v roku 2019 bolo 1.050.976,--€ 

OK kód 41:  

207.780,- € (použité) 

Vlastné prostriedky kód 72:  



58.205,- €, z toho 52.198,- € (použité v roku 2019), a vrátené nepoužité 6.007,- €. 

Kapitálové výdavky : 0,- € 

Mimorozpočtové prostriedky:  

- rada rodičov 11 325,- € 

Mimorozpočtové prostriedky sa čerpali na pomoc a podporu vzdelávania v škole, napr. 
zakúpili sme lavice, interaktívne tabule, učebnice, prevádzka webovej stránky, chýbajúce 
učebnice a aktivity žiakov - LaBeh, karneval, pomôcky do ŠKD, učebné pomôcky a pod.  

Správa o finančnom hospodárení organizácie v roku 2019 tvorí prílohu správy (je k 
nahliadnutiu na požiadanie). 

 

Prenesené 
kompetencie 

Kód zdroja 
111 

Vlastné 
prostriedky 

Kód 
zdroja 

72 

Originálne 
kompetencie 

Kód 
zdroja 

41 

Kapitálové 
výdavky 

normatívne 
výdavky 

1.009.085 ŠKD - školné 45 300 normatív ŠKD 207 780   

vzdelávacie 
poukazy 

14 701 nájomné 1 327 
prevádzka 
budovy 

1 600   

lyžiarsky výcvik 6 300 
pedagogická 
prax 

1 254       

škola v prírode 5 700 ostatné 820       

asistent učiteľa 5 914 
zostatok z 
roku 2018 

4 179       

odchodné 6 747           

učebnice 2 529           

rekreačné 
poukazy 

4 153           

§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 

Hlavným cieľom koncepcie rozvoja školy je, aby si absolvent školy si odniesol trvalejšie 
hodnoty ako sú vedomosti. Sú to postoje, záujmy, motivácia, hodnotový systém, schopnosť 
efektívne sa učiť, poznávať, tvoriť, komunikovať a praktické zručnosti. 

Hlavným cieľom je vytvoriť zo školy centrum vzdelávania, výchovy, kultúry a športu. Školu 
treba považovať za otvorené spoločenstvo žiakov, učiteľov a rodičov, ktorej hlavným 
poslaním je poskytovať komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania, a tak vychovávať 
deti a žiakov ako harmonicky rozvinuté osobnosti, schopné uplatniť sa v spoločnosti. 



Týmto cieľom sme prispôsobili jednotlivé úlohy a aktivity boli celoročne tak zamerané. 
Organizovali sme aktivity, ktoré mali deťom ukázať, že škola nie je len prísna inštitúcia, ale aj 
miesto, kde sú kamaráti a kde sa dá zabaviť - karneval, burza kníh a hračiek, tvorivé dielne, 
krúžková činnosť, LaBeh a iné. Zároveň sme vytvárali priestor na sebarealizáciu žiakov a ich 
prezentovanie - projektový týždeň, zapájanie žiakov do súťaží a olympiád a pod.  

Komunikácia s rodičmi je zabezpečená prostredníctvom web stránky, EduPage, 
prostredníctvom žiackej knižky alebo slovníčkami, mailom, telefonicky a hlavne osobne na 
rodičovských stretnutiach a konzultáciách.  

Pre deti so zdravotným znevýhodnením sme vytvárali priestor na individuálnu pomoc. 
Venoval sa im odborný tím - školská psychologička, špeciálne pedagogičky alebo asistenti. 
Pracovali s nimi individuálne alebo v skupinách podľa oslabenia. Na druhej strane žiakom s 
nadaním sme vytvárali priestor na možnosť vyniknúť v oblastiach, v ktorých sú nadaní, 
zapájaním do súťaží, prezentácií, programov, olympiád, prípadne návštevou vyšších ročníkov 
a učenie sa predmetov podľa ich nadania a záujmu a pod. 

Na skvalitnenie vzdelávacieho procesu sme dokúpili interaktívne tabule, dovybavili sme 
učebňu techniky. 

Škole pomáha plniť ciele občianske združenie „Pomoc školstvu v Lamači“, organizovaním 
krúžkovej činnosti, získavaním finančných darov, projektov a pod.  

Tento rok bol výnimočný vzhľadom na prerušenie vyučovania počas svetovej pandémie 
COVID 19 v čase od 10. 3. do 1. 6. 2020. Napriek tomu sa nám náš cieľ podarilo plniť aj v 
zmenených podmienkach.  

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Sebahodnotenie školy formou SWOT analýzy 

Silné stránky: 

• výhodná poloha,  

• špecializácia školy na ANJ (umožňuje niektorým žiakom dosiahnuť už na základnej škole 
maturitnú úroveň B2, B1 v testovaní),  

• vzdelávacie výsledky (úspešnosť žiakov na prijímacích pohovoroch v 9. ročníku na 
bilingválne a 8-ročné gymn.), 

• pozitívna sociálno-emocionálna klíma školy, 

• záujem pedagogických zamestnancov o ďalšie vzdelávanie, účasť pedagógov na online 
webinároch 



• kvalifikovanosť a kvalita učiteľov,  

• školská psychologička pôsobiaca priamo na škole, k dispozícii je žiakom, rodičom, učiteľom,  

• technická vybavenosť školy (dataprojektory a interaktívne tabule vo všetkých triedach, 2 
jazyk. laboratóriá),  

• zaujímavosť výučby (práca s digit. technológiami, používanie interakt. tabúľ, projektora, 
prezentácií, interaktívny software (k učebnici Klett, Project) ALF, Planéta vedomostí, 
Fenomény sveta, zapájanie inovatívnych metód), 

• zverejňovanie aktivít v Lamačanovi, propagácia školy 

• pružné reagovanie na nečakanú situáciu - online vyučovanie počas karantény - covid 19 

• zapájanie medzipredmetových vzťahov, maximálne využívanie pomôcok, tvorba vlastných 
pomôcok,  

• škola podporuje a oceňuje tvorivosť žiakov - zapájanie žiakov do projektov, kde môžu 
prejaviť svoju tvorivosť, 

• delenie žiakov na skupiny podľa výkonu ANJ /NEJ  

• organizovanie rôznych školských akcií, v ktorých môžu žiaci prejaviť svoj talent a nadanie 
(OANJ pre 1. stupeň, športové akcie, teambuilding, Predmetová show, besiedky, 
organizovanie večierkov), 

• podnetná výzdoba školy, úprava chodieb a tried,  

• organizovanie a zapájanie sa do mimoškolských akcií (divadlo, výstavy), zážitkové 
vyučovanie 

• motivácia žiakov formou ocenení - Hviezdy  

• prezentácia školy na verejnosti, otvorená škola pre verejnosť (organizovanie besiedok, 
DOD, Predmetová show).  

• potlačené negatívne javy ako sú šikana, alkohol, drogy, ... 

• komunikácia s rodičmi (informovanosť prostredníctvom telef., e-mail, Edupage),  

• otvorenosť v komunikácii so žiakom (žiaci majú priestor vyjadriť svoj názor, učiteľ 
vysvetľuje, prečo je učivo potrebné, žiaci majú priestor klásť otázky) 

• vzájomná spolupráca učiteľov (schopnosť pracovať v tíme) 

• aktívni učitelia - zúčastňujú sa na tvorbe vzdelávacích materiálov (ocenenie - učiteľ roka), 
publikovanie materiálov a vytváranie aktivít na Edupage a zborovna.sk , zadávanie úloh a 



cvičení na dodatočné precvičovanie učiva, poskytovanie prezentácií, PZ a DÚ 
prostredníctvom Edupage,  

• priebežné sebahodnotenie školy, kvality práce, výstupov - vyvodzovanie ďalších krokov 
vedúcich k zlepšovaniu kvality výchovno-vzdelávacieho procesu (KOMPARO) 

• zaujímavá a kvalitná krúžková činnosť na škole (organizovanie krúžkov školou aj 
mimoškolskými organiz., fungovanie detaš. pracoviska ZUŠ v priestoroch školy) 

• dobré podmienky na vyučovanie (pomôcky, notebooky, tlačiarne, kopírky) 

• dobré medziľudské vzťahy, aktívny a súčasne ľudský prístup vedenia školy 

• možnosť využívať programy Alf, Datakabinet, Albert, Škola hrou, Zborovňa, Taktik 

• projekt CHIPS na škole 

• zapojenie sa do súťaží a olympiád 

• dobrá spolupráca s vedúcimi PK 

• organizovanie triednych kôl a školského kola súťaže v rétorike 

• spolupráca pedagógov vyučujúcich rovnaké predmety 

• realizácia školení a vzdelávania priamo na pôde školy 

• výchova a formovanie osobnosti žiakov nielen vo vyučovaní, ale i prostredníctvom aktivít 
(projektové dni, práca s triedou) 

• podpora vedenia školy pri organizácii súťaží 

• dôraz na rozvoj čítania s porozumením 

• priaznivá a pozitívna klíma v škole 

• aktívni učitelia - veľká ponuka záujmových činností a aktivít pre žiakov, škola pripravuje 
rôzne zaujímavé akcie (športové, akadémiu na Deň matiek, besedy s pozvanými hosťami, 
výchovné koncerty - podpora kultúrno-estetického cítenia,...)  

• priestor súkromnej kuchynky pre potreby učiteľov 

• vlastný defibrilátor a zaškolenie pedagógov na jeho použitie 

• vybudovanie eko-triedy, možnosť výučby v prírode, v okolí školy 

• šetrenie el. energiou na chodbách budovaním senzorického úsporného osvetlenia 



• organizovanie rôznych školských akcií, v ktorých môžu žiaci prejaviť svoj talent a nadanie ( 
Slávik Slovenska, Hviezdoslavov Kubín, športové akcie, besiedky, karneval, prázdninový klub 
detí) 

• špeciálno-pedagogická podpora pre žiakov so ŠVVP ale aj žiakov s iným oslabením, 

  aktívna spolupráca vyučujúcich so špeciálnymi pedagógmi pri vyhľadávaní žiakov 
s oslabeniami a následnej diagnostike na CPPPaP, 
 

  špeciálno-pedagogické poradenstvo pre vyučujúcich a rodičov žiakov, 
 

  zriadenie miest asistentov učiteľa, 

• prítomnosť asistentov učiteľa na vybraných vyučovacích hodinách 

 rozvíjanie záujmov a nadania u nadaných žiakov formou účasti na vyučovacích 
hodinách vo vyšších ročníkoch (chémia, matematika, cudzí jazyk, dejepis, doplnkové aktivity) 

• kvalifikovanosť vychovávateľov ŠKD 

• prázdninový klub detí, 

• vzdelávanie vychovávateľov a tvorivosť vychovávateľov 

• možnosť využívania IKT v ŠKD - PC, interaktívne tabule 

• možnosť využívania telocvične v ŠKD 

• video-vrátnik pre ŠKD, telefonické spojenie v jednotlivých triedach a prepojenie s 
vrátnicou, 

• vybudované multifunkčné športoviská a atletickej dráhy s doskočiskom pre skok do diaľky 

• pravidelné dokupovanie hier do oddelení - dobrá vybavenosť ŠKD 

• dostatok zaujímavých a hodnotných aktivít - športové a kultúrne akcie 

• dopĺňanie úväzkov vychovávateľov asistenciou na vyučovacích hodinách 

• individuálna pomoc žiakom pri príprave na vyučovanie 

• školská čitáreň, obohatenie jej knižničného fondu  

• dobre vybavené učebne (+rozmanitosť učební), na každý predmet sú poskytnuté učebné 
pomôcky 

• učebnice a pracovné zošity NBV 



• postupná rekonštrukcia priestorov školy a modernizácia kabinetov 

• aktualizácia benefitov pre zamestnancov (bonus na knihu, divadlo, rekreačné poukazy) 

• aktívna práca Žiackeho parlamentu 

• využívanie skriniek na mobily, odbúranie problémov s mobilmi na vyučovaní 

• učebňa techniky - žiaci získavajú praktické zručnosti pri práci s rôznymi materiálmi 

• výuka k ochrane životného prostredia - koše na separáciu odpadu 

 rozvíjanie profesijnej orientácie žiakov rôznymi aktivitami v spolupráci so strednými 
školami a organizáciami MŠVVaŠ (návštevy SŠ, projekt Môj Duál, interaktívne dielne 
apod.) 

 realizácia testov profesijnej orientácie školskou psychologičkou pre žiakov 8. ročníka .  

 

Slabé stránky: 

• spájanie skupín cudzieho jazyka v prípade neprítomnosti učiteľa,  

• nedostatok učebníc - musia sa kupovať zo zdrojov občianskeho združenia, nedostatočné 
materiálne zabezpečenie (papier - o niečo zlepšená situácia tohto roku- nosia rodičia - 
sponzorstvo), 

• odchod dobrých žiakov v 5. a 8.ročníku (klesá úroveň v skupinách, klesá úspešnosť pri 
testovaní 9), 

• činnosť klubu v triedach - malý priestor a vysoký počet žiakov s čím je spojená vyššia  
hlučnosť a deti nemajú svoje miesto, 

• činnosti ŠKD sú narúšané neustálym odchodom a príchodom detí - na krúžky/z krúžkov, 

• problémy so správaním sa žiakov , rešpektovaním pravidiel, 

• materiálne vybavenie ŠKD (nutnosť rodičovského príspevku na nákup spotrebného 
materiálu do oddelení), 

• absencia delených hodín na biológii, fyzike, chémii - nemôžu sa robiť praktické aktivity, 
ekologické vychádzky, laboratórne práce na fyzike a chémii, lebo v triedach je veľký počet 
žiakov, 

• malý počet hodín matematiky v 7. a 8. ročníku (potreba zvýšiť na 5 hodín týždenne), 

• slabá domáca príprava žiakov, nerobia si domáce úlohy, 



• nedostatočné využívanie možností  Edupage (žiaci nesledujú rozvrh, v prípade absencie si 
nezistia zadanie úloh, 

• vzhľadom na nekvalitnosť niektorých učebníc si žiaci zakupujú pracovné zošity sami - 
niektorí nie sú ochotní si zošit zakúpiť (napr. matematika), 

• nedostatok papiera na kopírovanie materiálov, 

• delenie tried do skupín v ŠKD - veľký počet detí v skupine, 

• priestorová stiesnenosť, počty detí na prestávke v átriu,  

• poobedňajší pobyt detí v triedach (psychohygiena ), 

• prehriate miestnosti (čoraz skôr, už v jarnom období, sťažená koncentrácia), 

• oklieštené kompetencie učiteľa v ďalšom výchovnom pôsobení, 

• vonkajší areál na veľké prestávky žiakov II. stupňa zanedbaný, 

• zvýšenie počtu žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v triedach, 

• nejednotný prístup pedagógov pri dodržiavaní pravidiel vnútorného poriadku školy v čase 
prestávok, 

• rodičia a ich kompetencie - náročná komunikácia, 

• chýbanie samostatného priestoru - herňa ŠKD, 

• pripravenosť žiakov 5. ročníka na systém práce na II. stupni ZŠ, nesamostatnosť, pomalé 
pracovné tempo, pracovné návyky, 

• pretrvávajúce problémy s internetovým pripojením v učebniach informatiky a v triedach, 
vypadávajúci internet v niektorých triedach počas vyučovania, 

Očakávania: 

• zlepšiť technické vybavenie a internetové pripojenie učiteľov a žiakov, 

• jasnejšie vypracované učebné osnovy nielen obsahovo, ale aj s požadovaným rozsahom 
(nie je jasné, do akej hĺbky majú žiaci dané učivo preberať), 

• odbyrokratizovanie práce učiteľa, 

• zlepšovanie postavenia učiteľov v spoločnosti, 

• riešenie vonkajšieho priestoru areálu pre žiakov zo strany sídliska Podháj, 



• adekvátne ohodnotenie práce učiteľa, 

• účasť na projekte cez Erazmus +, 

• naďalej zlepšovať vybavenie učební, tried, 

• prístavba školy - zväčšenie kapacity školy, 

• pozitívne systémové zmeny v školstve, 

• lepšie podmienky psychohygieny pedagógov, 

• nezasahovať do odborných kompetencií učiteľov, 

• zjednotenie hodnotenia žiakov v jednotlivých ročníkoch (stieranie rozdielov medzi 
jednotlivými pedagógmi), 

• zlepšenie pripravenosti žiakov na KOMPARO na základe rozboru slabých stránok, 

• vytváranie zaujímavých projektov a športových aktivít v ŠKD, 

• zapájanie sa do súťaží a rozličných kampaní,  

• znížiť počet detí v oddeleniach ŠKD, 

• dovoliť deťom „vyhrať sa“ bez vplyvu mobilov, počítačov a internetu, 

• väčšie právomoci v práci učiteľa a možnosti chrániť sa pred útokmi a zasahovaním do práce 
zo strany rodičov, 

• rozšíriť spoluprácu s CPPPaP pri vzdelávaní žiakov so ŠVVP, nastaviť širšiu spoluprácu so 
špeciálnymi pedagógmi školy, 

• nastavenie pravidiel organizácie školy medzi rodičmi a školou (dodržiavanie zo strany 
rodičov), 

• zabezpečenie právneho poradenstva, pri pohovore s konfliktnými rodičmi prítomný 
právnik, 

• školenie s právnikom na začiatku roka ohľadom komunikácie s rodičmi, právnymi 
možnosťami riešenia sporov s rodičmi, šikany zo strany rodičov a žiakov, hanobenia dobrého 
mena učiteľa,  

• stanoviť si a dodržiavať si presnú metodiku a postup ako postupovať pri problémových 
žiakoch (na hodinách), 

• stanoviť si presnú metodiku a postup ako postupovať pri prerokovaní problémov žiakov s 
rodičmi, 



• riešiť nárast agresívneho a nevhodného správania žiakov voči sebe navzájom aj voči 
zamestnancom školy (napr. prevencia - sedenie triednych kolektívov s pani psychologičkou a 
triednou - upozornenie na pravidlá a vzájomná sebaúcta atď. + priebežné preventívne 
aktivity), 

• upraviť výstupné testy pre žiakov s poruchami učenia (pre 5. ročník je variant ŠVVP, pre 4. 
chýba- je vypracovaná demo- verzia - treba finálne úpravy.), 

• detailne oboznámiť žiakov a rodičov so školským poriadkom, dôraz na práva, ale aj 
povinnosti. 

Ohrozenia: 

• možnosť 2. vlny COVID 19 a následného vyučovania online 

• nárast počtu žiakov so ŠVVP (systém vzdelávania nastavený tak, aby umožnil napredovať 
slabším žiakom, ale neumožňujúci napredovať žiakom, ktorí sú šikovní v danom predmete 
alebo majú záujem o predmet), ohrozenie inklúziou kvôli chýbajúcemu odbornému 
personálnemu zabezpečeniu 

• učebnica NEJ - WIR / ANJ - Project 1 , Chatterbox nie je hradená ministerstvom - hoci je 
odporúčaná  

• neustále vydávanie nových vydaní tej istej učebnice ANJ - Project (kontraproduktívne, 
sťažuje učiteľom prácu, pretože si musia neustále pripravovať nové doplnkové materiály k 
textom a slov. zásobe), nedostatok doplnkových materiálov, ktoré by korešpondovali s 
používanými učebnicami, nedostatok cvičení v prac. zošitoch, nedostatok odstupňovaných 
cvičení podľa náročnosti 

• absencia národnej učebnice ANJ (najmä na 1.stupni - potrebné zadania a vysvetlenie javov 
v SJL) 

• nezáujem rodičov o vzdelávacie výsledky detí,  

• nezáujem rodičov o plnenie domácich školských povinností svojich detí, nezáujem rodičov 
konzultovať výsledky počas ZRŠ 

• pribúdajú rodičia, ktorí sa vyhrážajú a vyvíjajú na vyučujúcich psychický nátlak, pribúdajú 
rodičia s nereálnymi požiadavkami a očakávaniami na výkon svojich detí, rodičia, ktorí 
zasahujú do kompetencií učiteľa, prenášajú povinnosti rodičov na školu, poskytujú svojim 
deťom prístup na rodičovské kontá na Edupage, kde prebieha komunikácia učiteľ - rodičia, 
rodičia - rodičia, mnohí rodičia nevedia používať Edupage alebo sa o tento spôsob 
informovania školy o dochádzke, prospechu a správaní žiaka nezaujímajú 

• tlak zo strany rodičov na učiteľa, neopodstatnené a prehnané požiadavky na jeho prácu, 
zvyšujúca sa psychická záťaž, rodičia a ich negatívny postoj k vyučovaniu, nevhodná a 
nedôstojná komunikácia rodičov s učiteľmi, rodičia zasahujú do kompetencií učiteľov, ťažšia 
spolupráca s rodičmi žiakov, rodičia podkopávajú autoritu učiteľov pred žiakmi 



• zhoršenie domácej prípravy žiakov (pribúdajú žiaci, ktorí si nenosia pomôcky a nerobia si 
domáce úlohy) 

• spoločenská klíma, ktorá nevyzdvihuje dôležitosť a potrebnosť vzdelaných ľudí  

• neustále klesajúci záujem o technické a prírodovedné predmety (Mat, Fyz, Chem), malý 
záujem žiakov pokračovať týmto smerom v štúdiu  

• každoročne sa znižujúca úroveň žiakov, dlhšia doba na zvládnutie učiva, zvyšujúci sa počet 
žiakov s poruchami učenia, zvyšujúci sa nezáujem žiakov o vzdelávanie, chýbajúca vnútorná 
motivácia, flegmatizmus voči dosiahnutým výsledkom, zhoršujúce sa správanie a disciplína 
žiakov 

• nekvalitné internetové pripojenie (časté zlyhanie pripojenia - najmä pri online- testovaní) 

• nedostatočné finančné a morálne ohodnotenie práce  

• nedocenenie práce pedagógov verejnosťou i kolegami - učiteľmi 

• nezáujem žiakov o vzdelávanie, chýbajúca vnútorná motivácia, flegmatizmus voči 
dosiahnutým výsledkom 

• zle „rozložené“ učivo VLA 3. a 4. ročníka 

•  odchod žiakov na osemročné a bilingválne gymnázia 

• nestabilita školského systému (inovácie, hrozba ďalšej reformy?) 

• nadbytočný počet voľných miest pre žiakov na stredných školách 

• zvýšená náročnosť na udržanie disciplíny a pozornosti žiakov v triedach 

• odchod dobrých žiakov kvôli problémovým spolužiakom 

• znižovanie nárokov na žiacky výkon 

• žiaci majú veľa mimoškolských aktivít, ktoré ich vyčerpávajú a neumožňujú zlepšenie ich 
prípravy na vyučovanie 

• nárast počtu žiakov zo ssociálne málo podnetného prostredia (záškoláctvo, vyhýbanie sa 
povinnostiam)  

• negatívne reakcie žiakov na niektoré pravidlá školy, mnohí žiaci majú odlišne nastavené 
normy správania 

• vysoký počet vymeškaných hodín u žiakov (vysoké percento absencií na vyučovaní - 
uvoľňovanie na dovolenky, ospravedlnenky od rodičov z rôznych dôvodov) 



• malá časová dotácia na geografiu v 6. ročníku, redukcia počtu hodín biológie a chémie v 
9.ročníku - málo času na projektové úlohy a prípravu žiakov na súťaže 

§ 2. ods. 1 p 

Uplatnenie žiakov 

Všetci žiaci deviateho ročníka boli prijatí na stredné školy.  

11 žiakov 8. ročníka bolo prijatých na bilingválne gymnázia a 1 na mimoriadne štúdium na 
konzervatórium. 

12 žiakov 5. ročníka bolo prijatých na 8-ročné gymnáziá.  

§ 2. ods. 2 a 

Psychohygienické podmienky 

Pri tvorbe rozvrhu hodín sa snažíme dodržiavať psychohygienické zásady. Počas vyučovania 
majú žiaci 10 minútové prestávky a jednu 20 minútovú prestávku zameranú na regeneráciu, 
počas ktorej chodia na školský dvor. V mesiaci jún, keď sa žiaci učili za sprísnených 
hygienických opatrení, tak bolo zvonenie a prestávky upravené. Žiaci mali len 10 minútové 
prestávky a vždy jedna vyučovacia hodina, kvôli psychohygiene, bola voľnejšia a žiaci mohli 
ísť na školské ihrisko alebo do ekotriedy. Zvonenie je formou striedajúcich sa melódií.  

Triedy sú slnečné, priestranné, vybavené žalúziami na oknách. Každá trieda má umývadlo s 
hygienickým utierkami. Podarilo sa nám vo všetkých triedach dokončiť výmenu školských 
tabúľ. Toalety a vnútorná kanalizácia boli plne zrekonštruované. Chodbové priestory sú 
priestranné a vymaľované. Všetci žiaci školy majú vlastné šatňové skrinky. 

Pedagogickí zamestnanci môžu počas prestávok relaxovať v kabinetoch a v zborovni školy. Tu 
sme vytvorili aj priestor pre učiteľov - kuchynku/ kávičkáreň. Stravovanie žiakov a pedagógov 
je v samostatnej jedálni, ktorá pripravuje stravu prostredníctvom vlastnej kuchyne. Podarilo 
sa nám vymeniť okná, strechu, v trakte telocvične rekonštruovať sociálne zariadenia, zatepliť 
prechod do TV, vymeniť obklady v telocvičniach, zatepliť sklobetónovú stenu, zrekonštruovať 
strechu na telocvični, vymaľovali sme strop vo veľkej telocvični, ktorý bol skorodovaný od 
zatekajúcej strechy. V oboch telocvičniach boli vymenené parkety v telocvičniach.  

V areáli je vybudovaná zrekonštruovaná eko-trieda, ktorú žiaci využívajú na hodinách 
techniky a učitelia pri spoločných oddychových aktivitách. V nej je časť na sedenie a možné 
učenie vonku, zároveň je to priestor na vyučovanie biológie a pracovného vyučovania.  

Žiaci I. stupňa využívali ihrisko v átriu na veľké prestávky, počas vyučovania i popoludní v 
ŠKD. Voľnočasový areál bol doplnený o opravenú atletickú dráhu a doskočisko na skok do 
diaľky.  



Od 10. marca 2020 ovplyvnila chod školy svetová pandémia - COVID 19. Celé prostredie bolo 
potrebné prispôsobiť novým prísnym hygienickým podmienkam v zmysle nariadení Hlavného 
hygienika SR a MŠVVaŠ SR. 

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

V popoludňajších hodinách sa venuje žiakom hlavne ŠKD. Školský klub má jednu herňu a 
ostatné oddelenia fungovali len v triedach. Činnosť ŠKD dopĺňajú krúžky: anglický jazyk, 
tanečný krúžok, príprava na prijímacie pohovory z matematiky a slovenského jazyka, 
bedmintonový, pohybové hry, novinársky krúžok, Spoznávaj fenomény sveta, chemický 
krúžok volejbalový, futbalový, florbalový, pohybové hry, varenie a pečenie, a ZUŠ. ŠKD 
organizuje rôzne spoločenské a kultúrne aktivity: tvorivé dielne, návštevy divadiel, 
vystúpenia, výstavy, burzy kníh, korčuľovanie a pod. 

V škole je tiež vytvorený priestor pre výtvarný, literárno-dramatický a tanečný odbor ZUŠ. 

V čase prerušenia vyučovania krúžky nefungovali. V rámci činnosti ŠKD žiaci mali online 
aktivity, ktoré dopĺňali vyučovanie.  

Od 10. marca 2020 sa krúžková činnosť prerušila vzhľadom na Pandémiu COVID 19.  

Názov záujmového krúžku 
Počet 
detí 

Vedúci 

Angličtina pre 3. a 4. ročník 14 PaedDr. Beata Nagyová 

Bedminton 0 Ing. Filip Guldan 

Florbal - 3. a 4. ročník 23 Mgr. Richard Kovács 

Florbal - 5. a 9. ročník 19 Mgr. Richard Kovács 

Chemický krúžok - streda 15 PaedDr. Beata Nagyová 

Chemický krúžok - utorok 16 PaedDr. Beata Nagyová 

Matematický pre 4. ročník 7 Mgr. Jana Gilová 

Matematika pre siedmakov nematematikov 14 Mgr. Mária Grausová 

Novinársky krúžok (4. – 9. ročník) 10 Mgr. Slavomíra Karpačová 

Počítačový krúžok (pre 3. – 4. ročník) 21 Mgr. Jana Gilová 

Poď a hraj – abc English (1. a 2.ročník ) 15 Mgr. Emília Dynková 

Pohybovo – tanečné hry 6 Mgr. Erika Kilian 

Príprava na Testovanie 9 slovenský jazyk a matematika 
9.A 

19 
Mgr. Alžbeta Horváthová 
PaedDr. Dana Magdolénová 

Príprava na Testovanie 9 slovenský jazyk a matematika 
9.B 

18 
Mgr. Alžbeta Horváthová 
PaedDr. Dana Magdolénová 

Skúmaj fenomény sveta (3.-9.ročník) 18 Mgr. Slavomíra Karpačová 

Stolný tenis 12 Mgr. Igor Katona 

Špeciálna pedagogika 3 Mgr. Viera Babošová 



Športové hry 2.stupeň 24 Mgr. Nataša Kubíková 

Taliančina pre začiatočníkov 15 Ing. Lukáš Baňacký 

Výroba a zdobenie cukrárskych výrobkov 10 PaedDr. Vladimír Kuzár 

§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

Pri škole pracuje Rada školy a Rada rodičov, ktoré sa schádzajú podľa potreby. Na zasadnutia 
je vždy prizvaná i riaditeľka školy. 

Webová stránka školy vytvára novú možnosť školy komunikovať s verejnosťou. 
Prostredníctvom Edupage môžeme odovzdávať informácie všetkým rodičom.  

Rodičia sa snažia pomáhať prostredníctvom sponzorskej spolupráce - priamo chýbajúce 
zariadenie alebo materiál - žiarovky a elektroinštalačný materiál, sedačky, nábytok, kvety a 
pod. Prostredníctvom 2% z daní sa snažia získať prostriedky na dovybavenie školy. Prípadne 
prostredníctvom zamestnaneckých projektov. 

§ 2. ods. 2 d 

Spolupráca školy a verejnosti 

Škola sa snaží spolupracovať s MŠ, a to pri vytváraní kolektívov prvých tried, otvorenými 
hodinami informatiky, anglického jazyka, telesnej výchovy a spoločnými stretnutiami 
učiteliek a vzájomným odovzdávaním si skúsenosti z práce s jednotlivými žiakmi. 

Pri škole pracuje občianske združenie „Pomoc školstvu v Lamači“ , v ktorom pracujú 
pedagógovia aj rodičia. Spolupodieľajú sa hlavne na organizovaní voľnočasových aktivít pre 
žiakov, materiálnym zabezpečením učebných pomôcok, školských lavíc, interaktívnych tabúľ 
a pod. 

Škola spolupracuje: 

• MÚ a MZ v Lamači, členovia Komisie školstva a športu pri MZ sú štyria zamestnanci školy  

• NÚCEM 

• Pedagogická fakulta UK 

• Domov sociálnych služieb pre deti Gaudeamus 

• Dom sociálnych služieb pre dospelých a zariadenie podporovaného bývania ROZSUTEC 

• Penzión a Domov dôchodcov 

• Červený kríž 



• Miestny Farský úrad 

• MPC MB, MŠ SR, KŠÚ 

• Miestne noviny Lamačan  

• CVČ Klokan 

• CPPPaP na Fedákovej ulici 

• Miestna knižnica 

• KR PZ BA IV 

• Zdravotné stredisko v Lamači 

• UNICEF. 

Činnosť v čase mimoriadnej situácie 

Od 10. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom 
v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu.  

Vzdelávanie prebiehalo v niekoľkých etapách: 

1. 9. 2019 - 9.3. 2020 - klasické prezenčné vyučovanie 

10. 3. - 1. 6. 2020 - dištančné vyučovanie 1. - 9. ročník 

1. 6. - 26. 6. 2020 - prezenčné vyučovanie 1. - 5. ročník (75% účasť) a dištančné vzdelávanie 
6. - 9. ročník 

29. 6. - 30. 6. 2020 - prezenčné vyučovanie 6. - 9. ročník  

29. 6. - 10.7.2020 - 1. - 4. ročník - Letný školský klub (69 žiakov + 46 žiakov) 

Formy dištančného vzdelávania školy: 

EduPage - komunikácia s rodičmi, zadávanie úloh, dokumentov a iných materiálov, 
odovzdávanie vypracovaných zadaní a spätný komentár žiakom.  

ZOOM - online hodiny, vysvetľovanie učiva, triednické hodiny, individuálna práca 

špeciálny pedagóg v škole - individuálne hodiny žiakov, ktorí potrebovali pomoc 

tlačenie materiálov, pracovných listov - žiaci si chodili do školy individuálne prevziať a 
vypracované odovzdať 



telefonicky - individuálne konzultácie. 

web stránka školy - základné organizačné pokyny 

MZ I. stupeň 

Skúsenosti s online vyučovaním: 

Na online vyučovanie deti reagovali dobre, vo veľkej miere ho brali ako nový druh zábavy. 
Slabšie deti mali kolísavý výkon, niektoré deti nevedeli reagovať , iné odovzdávali vyplnené 
Dú (na vysokej úrovni) - zrejme pomáhali vypracovať rodičia alebo dokonca ich vypracovávali 
za nich. Pracovná disciplína u niektorých žiakov bola slabšia, mali problém intenzívne sa 
sústrediť na obrazovku. Pri odpovedi iných spolužiakov vypínali pozornosť. Práca online bola 
obzvlášť náročná pre žiakov s poruchami pozornosti. S výnimkou zopár žiakov sa zapájali a 
snažili plniť úlohy všetci. Niektorým žiakom takáto práca vyhovovala, väčšina však potrebuje 
sociálnu interakciu pri vzdelávaní, ktorá im chýbala.  

Online učenie je veľmi náročné pre učiteľa, príprava na online vyučovanie zaberie oveľa viac 
času ako na bežné vyučovanie, treba „hospodáriť s každou minútou“, niekedy sa pridajú aj 
technické problémy a tým sa stráca čas... Tiež je kladený dôraz na pohotové odpovedanie, čo 
niektorým žiakom robí problém. Je potrebná veľká spolupráca rodičov a technické 
zabezpečenie. Problémy sa vyskytli v prípade, že v rodine je viac detí, ktoré sa potrebujú 
zúčastniť online vyučovania, či v prípade ak rodičia pracujú z domu. Celkovo sa dá ale 
zhodnotiť, že na prvom stupni bola situácia zvládnutá dobre.  

Po nástupe do školy (1. 6. 2020) sa potvrdilo, že deti učivo nemali osvojené, mesiac jún sme 
využili na zmapovanie medzier vo vedomostiach a snažili sme sa čo najviac učivo do vysvetliť 
a precvičiť (v ďalšom ročníku počítame s ťažkosťami, najmä u žiakov,  ktorí v júni nenastúpili).  

Učivo preložené do ďalšieho ročníka (neprebrané, prípadne prebrané len orientačne) z 
dôvodu prerušenia regulárneho vyučovania tvorí prílohu č. 1 k správe. 

MZ ŠKD: 

Od 11. 3. 2020 bola celá škola v online režime. Vedenie školy pružne zareagovalo na danú 
situáciu a bol nastavený online klub cez aplikáciu ZOOM. 

Na online klub v drvivej väčšine deti reagovali kladne. Potvrdilo sa, že deti potrebujú mať 
rovesnícke a sociálne kontakty. Nesústredené deti a deti s poruchami pozornosti sa pripájali 
na ZOOM v menšej miere.  

Vychovávatelia, aj po dohode s rodičmi si nastavili čas, kedy sa budú ˝stretávať˝ s deťmi. 
Príprava na online klub bola časovo náročnejšia, pre vychovávateľov nová výzva a skúsenosť. 

Online vysielanie je náročné aj z toho hľadiska, že nastávajú technické problémy a treba sa 
naučiť hospodáriť s časom, vedieť zaujať skupinu detí, čo bez priamej interakcie je omnoho 
náročnejšie. 



PK cudzích jazykov: 

Hodnotenie žiakov:  

Žiaci 1.ročníka boli hodnotení SLOVNE. 

Žiaci 2.- 9.ročníka boli hodnotení: ABSOLVOVAL. 

Prierezové témy neplnené: sociálny rozvoj žiakov. 

Metódy dištančného (online) vzdelávania 

- Zadávanie úloh a metodických materiálov (pracovné listy, ppt prezentácie, videá, zvukové 
nahrávky- k textom + posluchové cvičenia) cez Edupage. Zasielanie úloh cez Edupage alebo 
mailovú stránku učiteľa.  

- Videokonferencie prostredníctvom ZOOM (cez sharescreen- precvičené a vysvetlené učivo - 
pracovné listy/ ppt prezentácie, iný vizuálny materiál), používanie videí a zvukových 
nahrávok, delenie do skupín - precvičovanie konverzácie v menších skupinách 
prostredníctvom funkcie Breakout Rooms). VHO v rozsahu: 30 min - 1,5 hod týždenne. 

- Alf - opakovacie testy a materiály na osvojenie si výslovnosti vytvorené učiteľom 

- WocaBee - stránka na osvojenie si slovnej zásoby, ktorú im zadával vyučujúci. Mnohí ju 
nevyužívali. 

- Tvorba videolekcií (youtube) a online interaktívnych lekcií na edupage - s výslovnosťou 
nových slovíčok, následným precvičením formou online cvičení 

- Kontrola vedomostí formou online TESTOV a cvičení zadávaných cez Edupage, písomných 
zadaní a projektov, posluchových cvičení a obrázkových diktátov (1.stupeň). 

Poznámka: Bolo vytvorených množstvo kvalitných online lekcií na EDUPAGE, v programe ALF 
a WOCABEE, ktoré je možné využiť aj v budúcnosti. 

Poznámky: 

5.ročník 

Online vzdelávanie: priebehový prítomný čas, používanie jednoduchého a priebehového 
prítomného času - nedostatočné utvrdzovanie učiva. Nie všetci sa pravidelne zúčastňovali 
videohovorov , takže nemožno zistiť pochopenie učiva žiakmi. 

Vzdelávanie v škole: Minulý čas málo precvičený, stupňovanie prídavných mien 
nedostatočne precvičené nedostatok času zmiešané skupiny (5.C). 

 



PK humanitných predmetov: 

1. Organizácia vyučovania 

V čase od 10.3. do 26.6.2020 prebiehalo dištančné vzdelávanie. V tomto období všetci 
členovia PK individuálne absolvovali rôzne formy vzdelávania používania aplikácie Zoom. Z 
dôvodu prerušenia vyučovania sa žiadne súťaže neorganizovali. 

2. Metódy a formy práce: 

Jednotliví členovia v rámci svojich predmetov zadávali žiakom na vypracovanie úlohy s 
využitím pracovných zošitov, otázok a cvičení v učebniciach. Žiakom boli cez Edupage 
zasielané teoretické výklady učiva (aj formou prezentácií), poznámky k učebnej látke, ktorá 
bola v rôznych úrovniach prebraná i prostredníctvom on-line vyučovacích hodín cez aplikáciu 
Zoom. Vyučovacie hodiny sú zaznamenané v udalostiach aplikácie Edupage, postupne v čase 
tvorili pravidelný „rozvrh“ práce žiakov a pedagógov. Žiaci na hodinách pracovali s výkladom 
učiteľa, pripravené a použité boli interaktívne úlohy zamerané na precvičovanie učiva 
pomocou napr. programu Active inspire. Rovnako boli žiakom zadávané úlohy, pri ktorých 
mohli využívať odporúčané internetové zdroje. Úlohy riešili žiaci priamo na on-line hodine 
alebo ich po vypracovaní zasielali pedagógom prostredníctvom aplikácie Edupage, Bez 
kriedy, aj na emailové adresy. Žiaci riešili úlohy v on-line testoch zamerané na precvičenie 
učiva (výber možností, doplnenie krátkej odpovede, priraďovanie) i úlohy zamerané na prácu 
s textom a čítanie s porozumením. V rámci vyučovania SJL tvorili čitateľský denník. Tiež 
vytvárali kratšie slohové útvary, vyjadrovali vlastné názory na zadanú tému, vypracúvali 
projekty, pracovali s ukážkami filmov, plnili zadané praktické úlohy. 

3. Spôsob hodnotenia: 

V čase prerušenia vyučovania vyučujúci hodnotili výkon žiakov spätnou väzbou 
prostredníctvom Edupage, ale i komunikáciou cez email. Spätná väzba bola poskytovaná 
vyjadrením úspešnosti v percentách (pri niektorých on-line testoch), slovne vyjadrením o 
odovzdaní a prípadne i o úrovni práce. Žiaci, ktorí sa do on-line vyučovania z rôznych 
dôvodov nezapájali, boli vyzvaní telefonicky a emailami triednymi učiteľmi, riaditeľkou školy. 
Bola im poskytnutá možnosť jednotlivé zadania a teoretické poznámky k učivu získať v 
papierovej podobe na riaditeľstve školy. V prípade žiakov, ktorí nemali možnosť zapojiť sa 
on-line, bol vytvorený aj priestor pre individuálnu prácu so špeciálnym pedagógom, za 
ktorým mali žiaci možnosť dochádzať do školy.  

Vzhľadom na to, že nie všetci žiaci využili možnosť dochádzania do školy, vytvorilo vedenie 
školy v týždni od 22.6. do 26.6. možnosť, aby sa konkrétni žiaci dostavili, zúčastnili sa 
individuálne potrebného výkladu učiva a doplnili vypracovanie potrebných zadaní. V prípade, 
že žiaci napriek poskytnutému výkladu a času nesplnia zadania vyučujúcich, budú preskúšaní 
z učiva v mesiaci august 2020. 

Celkové hodnotenie práce v druhom polroku navrhli členovia PK hodnotiť slovom 
„absolvoval“, nakoľko nebolo možné (vzhľadom na technické možnosti) splniť všetky ciele 
uvedené v ŠVP - čo uvádzame v prílohe č. 1 podľa jednotlivých predmetov z hlavných 



vzdelávacích oblastí, na ktoré bolo podľa odporúčaní prioritne zamerané zvládnutie obsahu 
učiva. 

Predmety komplementárnych oblastí (v našom prípade VYV,HUV, ETV,NAV) boli vzhľadom 
na okolnosti navrhnuté a schválené s hodnotením „absolvoval“.  

PK prírodovedných predmetov: 

V čase dištančného vzdelávania vyučovanie prebiehalo podľa Usmernení MŠ a Nariadení 
riaditeľky ZŠ. 

V dňoch od 10.- 29.3. prebiehalo vyučovanie formou zadávania úloh na Edupage príp. portál 
Bezkriedy.sk. 

Od 30.3. sa učitelia stretávali so žiakmi aj online, pomocou aplikácie ZOOM - MAT 2-krát 
týždenne, FYZ, CHE, GEG, BIO 1-krát týždenne. 

Pri online hodinách, hlavne pri predmetoch MAT, učiteľom chýbali pomôcky, ktoré by 
uľahčili písanie priamo na hodine - napr. dotykové pero, vizualizér. 

Učitelia na biológii a chémii využívali na demonštráciu pokusov a spôsobu života organizmov 
krátke videá. Do úloh boli zaradené i problémové úlohy, práca s učebnicou, čítanie textu s 
porozumením, motivačné úlohy, napr. tajničky. Na online hodinách sa využívali interaktívne 
prezentácie a kvízy, vysvetľovalo nové učivo, precvičovalo naučené. Siedmaci využívali aj 
pracovné zošity, výukové videá, pracovné listy z portálu Datakabinet. Mali i praktické úlohy, 
napr. pozorovanie stravy v domácnosti, zapisovanie jedálnička a jeho hodnotenie. 
Pripravovali projekty o prvej pomoci, krvných obehoch, analyzovali film Pasteur a Koch.  

Učitelia telesnej výchovy natáčali videá s cvikmi, príp. odporúčali žiakom videá s cvikmi 
rôznych športovcov, zadávali žiakom športové výzvy (preskok cez švihadlo za min., počet 
zhybov a pod.). 

Učitelia zadávali domáce úlohy prostredníctvom Edupage príp. portálu Bezkriedy.sk jeden 
alebo dvakrát za týždeň. Pre žiakov pripravovali prezentácie, pracovné listy a iné pomocné 
materiály. 

Žiaci odovzdávali domáce úlohy prostredníctvom Edupage, mailom alebo cez Bezkriedy.sk. 
Počas dištančného vzdelávania sa väčšina žiakov aktívne zapájala a zodpovedne pristupovala 
k úlohám. Časť žiakov nepracovala načas, veľakrát bolo treba žiakom úlohu znovu 
sprístupniť. Boli žiaci, ktorí nepracovali vôbec resp. pracovali veľmi málo. 

Väčšina žiakov počas online vyučovania nemala zapnutý zvuk a kamery, učiteľ získaval ťažko 
spätnú väzbu od žiakov počas vysvetľovania učiva, ak žiakov nevidel a nepočul reagovať. 
Žiakov bolo treba vyzývať k odpovediam. 

Žiakom, ktorí nemali prístup na internet resp. nemali možnosť tlačenia materiálov, boli tieto 
poskytnuté v škole. Traja žiaci sa 2-krát do týždňa stretávali priamo v škole s p. uč. Zánim. 



Dobrou pomôckou pre učiteľov bolo to, že väčšina učebníc bola prístupná online. 

Na kontrolu vedomostí využívali učitelia testovanie v Edupage, program Alf, portál 
Bezkriedy.sk. Spätnú väzbu dávali učitelia žiakom raz za dva týždne príp. po každom 
tematickom celku alebo priamo po každej domácej úlohe. 

Vzhľadom na to, že sa v každom predmete nepodarilo splniť obsah a dosiahnuť ciele, žiaci 
predmety absolvovali. 

Zoznam učiva, ktoré nebolo prebrané resp. bolo nedostatočne prebrané sa nachádza 
v prílohe č. 1 

Vybratý spôsob online výučby hodnotíme kladne. Aby sa žiaci naučili lepšie pracovať s 
Edupage, zaradíme túto tému do vyučovania informatiky. Keď žiaci zvládnu lepšiu orientáciu 
v Edupage, je možné pokračovať v zadávaní úloh týmto spôsobom. 

Záver 

Vypracoval: Mgr. Alena Petáková     V Bratislave, 31. 08. 2020 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 2. 9. 2020 

Vyjadrenie rady školy 

Stanovisko Rady školy: 

Rada školy odporúča Mestskej časti Bratislava - Lamač schváliť / neschváliť * Správu o 
výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020: 

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

Jana Bruteničová, za Radu školy 

Schválenie zriaďovateľom školy 

Stanovisko zriaďovateľa: 

Mestská časť Bratislava - Lamač schvaľuje / neschvaľuje * Správu o výsledkoch a 
podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2019/2020: 

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

Ing. Lukáš Baňacký, starosta 

*nehodiace sa prečiarnite 

 



Príloha č. 1  

MZ I. stupeň - Učivo preložené do ďalšieho ročníka /neprebrané, prípadne prebrané len 
orientačne / z dôvodu prerušenia regulárneho vyučovania. 
 

predmet II. ročník III. ročník IV. ročník 

SJL Úvod do slovných 
druhov 
Čítanie – nenapísaný 
koncoročný test 
čitateľskej gramotnosti 
nenapísaná koncoročná 
písomná práca 
 
 

Utvrdzovanie učiva „Slovné 
druhy“ 
Čítanie – nenapísaný 
koncoročný test čitateľskej 
gramotnosti 
nenapísaná koncoročná 
písomná práca 
 
 

Učivo slohovej výchovy – 
neprebraté posledné 2 témy 
Neutvrdené učivo a neoverená 
úroveň vedomostí žiakov 
z tematického celku „Neohybné 
slovné druhy“, nenapísané 
posledné tri kontrolné diktáty 
a koncoročná písomná práca 
Čítanie – nenapísaný koncoročný 
test čitateľskej gramotnosti 
 

MAT Úvod do násobenia 
a delenia. 
Nenapísaná koncoročná 
písomná práca 
 

propedeutika priamej úmery  
propedeutika zlomkov 

úlohy s časom 

kocka 

rysovanie štvorca a obdĺžnika 

práca s grafom a tabuľkou 
nenapísaná koncoročná 
písomná práca 
 

- neutvrdené učivo a neoverená 
úroveň vedomostí žiakov z učiva 
geometrie (rysovanie pomocou 
kružidla), nenapísaná 
koncoročná písomná práca 
 

PDA/PRI Rozširovanie semien 
rastlín. 

  Huby 

význam poľných plodín 

 

 

VLA ----------------------------   Slovensko plné záhad 

 Slávne mestá I. a II. 

 

 

- neutvrdené učivo 2. polroka 
a neoverená úroveň vedomostí 
žiakov z tematického celku Od 
Dunaja po Hornád 
 

PK humanitné predmety : 

Vzhľadom na rešpektovanie dokumentu Usmernenie MŠVVŠ SR k obsahu a organizácii 
vzdelávania žiakov ZŠ počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v škol. 
roku 2019/2020, boli obsah a ciele učiva hlavných vzdelávacích upravené a v našich 
podmienkach nebolo možné naplniť nasledovné ciele: 

SJL – V ročníkoch 5. – 9. žiaci nevypracovali samostatné slohové písomné práce (predpísané 
v ŠVP - Rozprávanie s prvkami opisu, Rozprávanie s využitím priamej reči, Charakteristika 



osoby, Príhovor, Životopis, Úvaha, Výklad)) ani potrebný počet kontrolných (predpísaných) 
diktátov. Vzhľadom na túto skutočnosť a na fakt, že v predmete SJL bolo  odporúčané 
zamerať sa na čítanie textov, vyjadrenie vlastného čitateľského zážitku, vyhľadávanie 
informácii v texte a na tvorbu textov so znakmi daného slohového útvaru, nebolo možné 
v dostatočnej miere precvičiť a upevniť učivo najmä jazykovej zložky (lexikológia, morfológia, 
syntax) v jednotlivých ročníkoch. 

DEJ – Žiaci 5. – 8. ročníka  počas dištančného vzdelávania nemohli v požadovanej miere 
rozvíjať kompetencie pri práci so školskými písomnými prameňmi z daného obdobia. 
Možnosti práce s dejepisnou mapou boli obmedzené, rovnako aj možnosti využívania 
bádateľských metód, návštevy múzeí a pod. V 9. ročníku nebolo možné zamerať  vyučovanie 
na diskusiu o dôležitých témach ako napr. holokaust (témy sme realizovali prostredníctvom 
úvah na témy holokaust  na podklade filmov s historickou tematikou).  V 6. ročníku nebolo 
možné z časových dôvodov prebrať učivo - Ríše ranného stredoveku v rámci tematického 
celku Obrazy stredovekého sveta. Učivo bude prebrané na začiatku 7. ročníka v rámci 
tematického celku Predkovia Slovákov v Karpatskej kotline v súvislosti s dejinami Veľkej 
Moravy. Učivo v ročníkoch 5.- 9. nebolo možné utvrdiť projektovými prácami. 

OBN – V 6. ročníku žiaci nevypracovali projekt „Obec, v ktorej žijem“. Žiaci v rámci tohto 
projektu individuálne navštívia Miestny úrad v Lamači, zisťujú, aké oddelenia na úrade 
pracujú, aká je ich náplň práce, aká je na úrade pracovná doba a pod., čo v čase prerušenia 
vyučovania technicky nebolo možné. 

V 7. ročníku nebola dostatočne prebratá téma Vojny a terorizmus  - neuskutočnilo sa 
spoločné sledovanie filmu „Chlapec v pásikavom pyžame“ (žiakom bol tento film doporučený 
pozrieť si doma individuálne.) V 8. ročníku nebolo možné zrealizovať besedu so starostom 
mestskej časti Lamač. Učivo v 9. ročníku bolo prebraté so žiakmi všetko, len vzhľadom 
k prerušeniu vyučovania nebolo upevnené opakovaním. 

Témam učiva predmetov hlavných vzdelávacích oblastí, ktoré nebolo možné realizovať počas 
prerušenia vyučovania na školách, sa budeme venovať v nadchádzajúcom školskom roku 
(v mesiacoch september – október – pri opakovaní učiva predchádzajúceho ročníka) 
v takomto rozsahu: 

 

Predmet Ročník Učivo Počet 

hodín 

SJL (5) 6. Precvičovanie učiva jazykovej zložky – slovesá, rozprávanie 10 

 (6) 7. Precvičovanie učiva jazykovej zložky – slovesá, príslovky, 

veta 

10 

 (7) 8. Precvičovanie učiva jazykovej zložky – informačný sloh. 

postup, spojky, pravopis vety 

10 

 (8) 9. Precvičovanie učiva jazykovej zložky – syntax, pravopis vo 10 



vete 

DEJ 6 Obrazy stredovekého sveta – Ríše ranného stredoveku. 4 

OBN 6 (7) Projekt: Obec, v ktorej žijem 2 

 7 (8) Vojny a terorizmus 2 

 8 (9) Beseda so starostom 1 

 
 
 
 

PK prírodovedné predmety :Učivo, ktoré sa nestihlo prebrať/prebralo sa 
nedostatočne počas dištančného vzdelávania 2020 

Predmet Trieda Nedostatočne precvičené Neprebrané učivo 

MAT 5.ABC Aplikačné úlohy 
- vyriešiť jednoduché slovné úlohy, 
v ktorých sa vyskytujú ako podnet dáta 
(tabuľky, schémy) 

Telesá a stavby z kociek  
- rozlíšiť priestorové útvary – kocka, 
kváder, valec, kužeľ, ihlan, guľa 
- vyznačiť steny, hrany a vrcholy 
telies 

    Stredová a osová súmernosť 
- zostrojiť stred súmernosti dvojice 
bodov 
- pracovať s osovo a stredovo 
súmernými útvarmi vo štvorcovej sieti, 
dokresliť, opraviť ich 

Finančná gramotnosť 
- riešenie slovných úloh z praxe 
zameraných na rozvoj finančnej 
gramotnosti 

MAT 6. AB Kombinatorika                                                                            
-kontextové úlohy a grafické 
znázorňovanie údajov 

Trochu iné čísla                                                                           
- propedeutika zlomkov                                                                         

MAT 7. ABC Telesá z kociek a kvádrov 
- zhotoviť náčrt telies skladajúcich sa z 
kvádrov a kociek, 

Telesá z kociek a kvádrov  
- zostaviť na základe náčrtu alebo 
opisu teleso skladajúce sa z kociek a 
kvádrov, 

      Grafické delenie úsečky, delenie 
úsečky v pomere, zväčšovanie a 
zmenšovanie úsečky 

      Priama a nepriama úmernosť 

      Trochu iné čísla (propedeutika celých 
čísel) 



MAT  8. AB Pravdepodobnosť a štatistika 
- aritmetický priemer 
- štatistický súbor a jeho vlastnosti 

Kruh, kružnica 
-tetiva 
- vzájomná poloha priamky a 
kružnice 
- dotyčnica ku kružnici 
- Tálesová kružnica 
- vzájomná poloha dvoch kružníc 

MAT 9.AB Podobnosť 
 - na základe viet o podobnosti 
trojuholníkov vyriešiť primerané 
výpočtové a konštrukčné úlohy, 

Funkcie 
- určiť definičný obor D(f) a obor 
hodnôt H(f) funkcie, 
- lineárna funkcia, zostrojiť graf 
podľa predpisu funkcie, 
 - určiť k danej prvej súradnici druhú 
súradnicu bodu, ktorý leží na danom 
grafe, 

FYZ 6.A. Správanie telies v plynoch Hustota plynov 

FYZ 7.ABC  Výpočet energetickej hodnoty potravín Motory 

FYZ 6.B výpočet hmotnosti z hustoty Hustota plynov 

FYZ 8.AB práca na kladkostroji, premeny energie Energia zo Slnka 

FYZ 9.AB elmg. indukcia, elektrolýza Elektrická energia a jej premeny 

INF 5.ABC Excel -pojmy: tabuľka, riadok, stĺpec, 
bunkaVlastnosti a vzťahy: vlastnosti 
bunky ako zarovnanie, farba, veľkosť, 
okraje bunkyProcesy: pohyb (navigácia) 
v tabuľke (šípkami, klikaním), 
vpisovanie údajov a ich upravovanie  

Excel -tvorba a formátovanie 
tabuliek, rozvrh hodín 

INF 6. 
ročník  

Algoritmické riešenie problémov – 
hľadanie, opravovanie chýb v programe 

  

INF 7. 
ročník 

Skladanie príkazov do postupnosti, 
algoritmus 

Legálnosť používania softvéru, 
Vírus, spam, heslo, 
Antivírus 

INF 8. 
ročník 

Algoritmické riešenie problémov -
krokovanie 

Algoritmické riešenie problémov  
– pomocou premenných 
– pomocou nástrojov na interakciu 
(vstupy a výstupy) 
Informačná spoločnosť - digitálne 
technológie v spoločnosti - diskusia 

TECH 5.ABC   Výroba domčeka s klincovanou 
dekoráciou 

TECH 6. AB   Výroba dekorácie z dreva a klincov 

TECH 7. ABC   Výroba pleteného náramku, výroba 
vankúša 



TECH 8. AB   Výroba vešiaku na kľúče 

TECH 9. AB   Strojové opracovanie materiálov - 
výroba dreveného stolčeka 

BIO 5.B Vodné vtáky - praktické poznávanie 
druhov vodných vtákov 

Vodný ekosystém - zostavenie 
potravových reťazcov vo vodnom 
ekosystéme 

    Lúčne rastliny a huby - praktické 
poznávanie druhov lúčnych bylín 

Lúčne rastliny a huby - lúčne vrstvy 

    Poľné plodiny - praktické poznávanie 
druhov poľných plodín 

  

BIO 7.AB   Rozmnožovacia sústava 
človeka,vývin jedinca a rodičovstvo 

      Zdravie a život človeka 

BIO 5.AC Trávnatý ekosystém a jeho ochrana                                 
poznávať poľné a lúčne organizmy 
Slovenska 

Projekt Ekosytémy a my                                                      
vytvoriť výstavku ekosystémov z 
prírodnín 

    Plod a semeno - praktické poznávanie 
suchých a dužinatých plodov rastlín 

  

    Článkonožce - hmyz - ústne orgny 
hmyzu a typov nôh u druhov hmyzu 

  

BIO 8.A,B Dedičnosť a premenlivosť organizmov - 
schémy kríženia - zápisy homozygotov a 
heterozygotov 

Dedičnosť a premenlivosť 
organizmov - Dedičnosť krvných 
skupín 

BIO 9.A,B Ekologické podmienky života - praktické 
príklady tolerancie a prispôsobivosti 
organizmov rôznym podmienkam života 

Ekologické podmienky života - 
Dôsledky znečisťovania vzduchu, 
vody a pôdy 

CHE 7.ABC Exotermické a endotermické reakcie Hasiace prístroje 

CHE 8.AB Soli - halogenidy, 
uhličitany,sírany,dusičnany 

Redoxné reakcie 

CHE 9.A,B Chemické látky v bežnom živote - 
precvičenie pozitív a negatív 
jednotlivých skupín synteticky 
pripravených organických látok 

Sacharidy - Dôkaz sacharidov  

      Bielkoviny - Dôkaz bielkovín 

GEO 5.A,B,C Zhrnutie tematických celkov Prezentácia projektov žiakmi o 
pamiatkach UNESCO 

GEO 6.A,B Zhrnutie a upevnenie učiva o oblastiach 
Ázie 

Stredná Ázia, projekty - prírodné a 
kultúrne zaujímavosti Ázie 

GEO 7.A,B,C Zhrnutie Juhovýchodnej a východnej 
Európy 

Juhovýchodná Európa - Bulharsko a 
Rumunsko, Východná Európa - 
Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko, 
Rusko 

GEO 8.A,B Zhrnutie a upevnenie učiva o Slovensku Rozdiely medzi regiónmi Slovenska, 
Realizácia projektu - Slovensko naša 



vlasť 

GEO 9.A,B Zhrnutie a upevnenie učiva o Amerike Čím sú výnimočné Argentína a 
laplatské štáty, Čím sú výnimočné 
andské štáty, Hlavné problémy 
Ameriky, Cestujeme do Ameriky - 
projekt 

 
 

PK cudzích jazykov: Učivo, ktoré sa nestihlo prebrať / prebralo sa 
nedostatočne počas dištančného vzdelávania 2020 
 

Trieda 
skup. 

Vyučujúci Nedostatočne precvičené Neprebraté 

1A Rusinová opis osôb vo vetách (oblečenie, časti 
tela)  

 

1A Imrichová predložky miesta TP splnený 

1B Rusinová opis osôb vo vetách (oblečenie, časti 
tela)  

 

1B Imrichová predložky miesta TP splnený 

1C Rusinová opis osôb vo vetách (oblečenie, časti 
tela)  

 

1C Petríčková opis osôb vo vetách (oblečenie, časti 
tela)  

 

2A Beňová tvorenie otázok so slovesom have got 
slovná zásoba: rodina 

tvorenie krátkych odpovedí so 
slovesom have got 

2A Petríčková Tvorenie otázok so slovesom have 
got.  

krátke odpovede so slovesom have 
got 

2B Pišteková Skrátené tvary have got 
Členovia rodiny 

Krátke odpovede to be/ have got: Yes, 
he is / No, he hasn´t 

2B Petríčková Tvorba otázky a skrátené tvary slovesa 
have got 

krátke odpovede so slovesom have 
got 

2C Pišteková Skrátené tvary have got 
Členovia rodiny 

Krátke odpovede to be/ have got: Yes, 
he is / No, he hasn´t 

2C Petríčková Tvorenie otázok a záporu so slovesom 
have got. Členovia rodiny 

krátke odpovede so slovesom have 
got 

3.roč.
-1sk 

Beňová  číslovky  
slovná zásoba: potraviny 

3.roč.
-2sk 

Pišteková Krátke odpovede Yes, there is / are. 
Režim dňa 
How many.....? 

Číslovky 20-100 
Potraviny, nakupovanie v obchode 

3.roč.
-3sk 

Nagyová Predložky, How many …,  tvorba 
otázky k odpovedi 

Číslovky 20-100 
Potraviny, nakupovanie, množstvá 
potravín 

3.roč.
-4sk 

Beláňová Krátke odpovede Yes, there is/are.  
Režim dňa  

Číslovky 20 - 100 
Nakupovanie v obchode  



4.roč.
-1sk 

Rusinová Prítomné časy - rozdiel, utvrdenie v 
jednotlivých časoch + radové číslovky 

minulý čas (was/were) 

4.roč.
-2sk 

Nagyová Denný režim a aktivity v jednotlivých 
mesiacoch 
Prítomné časy rozdiel 

Radové číslovky 
Minulý čas - to be 

4.roč.
-3sk 

Beňová radové číslovky minulý čas: was / were 

4.roč.
-4sk 

Pišteková Prítomné časy rozdiel  
Počasie (žiaci z 4A/C- vôbec) 
Predložky pohybu (žiaci z 4A/C- 
vôbec) 
Dni, mesiace (žiaci z 4A/C- vôbec) 

Radové číslovky 
Minulý čas was/ were 
Wh-otázky- prítomný čas jednoduchý 
Školské predmety 

5.roč.
-1sk 

Pišteková Stupňovanie prídavných mien 
Slov.zásoba: dom/ byt + mesto 
Rozprávanie o bývaní 

 

5.roč.
-2sk 

Beňová minulý čas  
stupňovanie prídavných mien 

 

5.roč.
-3sk 

Imrichová 
Slovná zásoba: dom/ byt + mesto. 
There is /are. 

Minulý čas jednoduchý pravidelných a 
nepravidelných slovies 

Stupňovanie prídavných mien  

 

5.roč.
-4sk 

Beláňová Minulý čas jednoduchý od 
pravidelných a nepravidelných slovies  
Stupňovanie prídavných mien  

 

6.roč.
-1sk 

Rusinová stupňovanie prídavných mien 
have to/ has to 

 

6.roč.
-2sk 

Beňová stupňovanie prídavných mien  
budúci čas be going to 
vyjadrenie nutnosti: sloveso have to 

 

6.roč.
-3sk 

Beláňová Minulý čas jednoduchý od 
pravidelných a nepravidelných slovies 
Stupňovanie prídavných mien  
Prídavné mená a príslovky  
Slovesá “going to” a “have to” 

 

7.roč.
-1sk 

Pišteková Sl.zás- zdravotné problémy (len 
čiastočne) 

Guidelines – usmernenia + modálne 
slovesá: must / mustn´t / should / 
shouldn´t/ CAN 
Frázové slovesá 

7.roč.
-2sk 

Beláňová Predprítomný čas 
Zdravotné problémy - slovná zásoba  
Slovesá “must”, “mustn´t”, “don´t 
have to”  

 

7.roč. Rusinová Modálne slovesá (neutvrdené v  



-3sk dialógoch o zdravotných problémoch) 
Predprítomný čas  
Frázové slovesá (iba spomenuté) 

7.roč.
-4sk 

Nagyová Modálne slovesá prebraté, ale 
neutvrdené 
Použitie určitého a neurčitého člena v 
téme Giving directions 

Frázové slovesá (iba spomenuté) 
Návrh a jeho zamietnutie (v dialógu) 

8.roč.
-1sk 

Holtánová procesy súvisiace s ochranou 
životného prostredia (popis, 
vysvetlenie pojmov - len 
všeobecnejšie), trpný rod (vo všetkých 
časoch je teória prebratá, použitie 
trpného nebolo utvrdené).  

Unit 6 - Prvá podmienková veta. 

8.roč.
-2sk 

Rusinová trpný rod (nie je utvrdené) 
vyjadrenie obáv (slovná zásoba, 
dialógy) 

6. lekcia ( 1. podmienková veta) 

8.roč.
-3sk 

Beňová trpný rod 6.lekcia: 1.podmienková veta 

9A-
1sk 

Pišteková Cestovanie 
Ubytovanie v hoteli 
Reported Speech (prerozprávaná reč) 

 

9A-B-
2sk 

Beláňová Cestovanie  
Ubytovanie v hoteli  
Priama a nepriama reč  

 

9B-
1sk 

Nagyová Reported Speech a Indirect  question - 
prebraté, ale neutvrdené 

 

 
 
 
Nemecký jazyk 

7.roč. Požgayová precvičiť a utvrdiť prebrané učivo 
(hlavne tí, čo sa málo pripájali), + 
výslovnosť 

TP splnené, skup. 7.C prebrala všetko čo 
mala, treba ešte zopakovať/precvičiť 

7.roč. Hučková 7.B -    Opytovacie príslovky času, 
Oficiálny čas 7.B - Príslovkové určenie času s um a am 

7.C - Tu sme toho nestihli veľa, zistila 

som, že vo februári boli len na druhej 

lekcii... pomenovať domáce zvieratá, 

vyjadriť svoj názor – čo mám rád, 

pomenovať jedlá a nápoje, objednať si 

nejakú maličkosť na jedenie, pomenovať 

školské pomôcky, pomenovať 

hodiny/čas, 



8.roč.- Požgayová osobné zámená v akuzatíve + 
predložka pre koho  

TP splnené 

8.roč. Hučková Hobby  

9.roč.-
2sk 

Požgayová všetko prebrané aj precvičené TP splnené 

9.roč.-
1sk 

Hučková Oznam, inzerát  

 
Ruský jazyk 

7AB Imrichová 
Písmená azbuky. Čítanie. 

TP splnený 

8AB Imrichová 
Gramatika. Písanie, čítanie, 
komunikácia. 

TP splnený 

9AB Imrichová 
Gramatika. Písanie, čítanie, 
komunikácia. 

TP splnený 

 
 

 


