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1 Základné identifikačné údaje o škole 

 

 

Organizácia základná škola 

Adresa školy Hrnčiarska 13, 06622 Humenné   

Právna forma rozpočtová organizácia 

Zriaďovateľ Mesto Humenné 

Telefónne číslo 057/775 48 25 

E-mailová adresa skola@zshrnche.edu.sk 

web stránka školy www.zshrnche.sk 

FB stránka školy Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné 

IČO 35519151      

EDUID 100011776   

 

                                                     

 

1.1  Vedúci zamestnanci školy 

 

 

Riaditeľka školy Mgr. Jitka FIĽOVÁ 

Zástupca RŠ pre ISCED I PaedDr. Katarína LIPTOVSKÁ 

Zástupca RŠ pre ISCED II Mgr. Marián DOBROVOLNÝ 

Vedúca vychovávateľka Iveta MAŠLEJOVÁ 

  

 

                        

mailto:skola@zshrnche.edu.sk
http://www.zshrnche.sk/
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1.2  Údaje o Rade školy a iných poradných orgánoch školy 

 

1.2.1  Údaje o Rade školy             

Rada školy pri Základnej škole Hrnčiarskej 13 v  Humennom 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 po voľbách 

pedagogických a nepedagogických zamestnancov školy. Funkčné obdobie Rady školy 

je od 9.11.2016 do 27.10.2020 stanovené  na obdobie 4 rokov.  

 

1.2.2  Zloženie  Rady školy k 15.9.2020 

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

1. Mgr. Bibiána Bilšáková predseda pedagogických zamestnancov 

2. Ing. Martin Tomčišák podpredseda rodičov 

3. Anna Komanová tajomník rodičov 

4. Mgr. Jana Kitková člen pedagogických zamestnancov 

5. Ing. Ondrej Babjarčík člen zriaďovateľa 

6. Ing. Branislav Čekovský člen zriaďovateľa 

7. MuDr. Anna Sotáková člen zriaďovateľa 

8. Tomáš Šudík člen zriaďovateľa 

9. Eva Jevčáková člen  rodičov 

10. Mgr. Dagmar Bilíková člen rodičov 

11. Lucia Rošková člen nepedagogických zamestnancov 

 

1.2.3  Zasadnutia Rady školy 

V školskom roku 2019/2020 sa Rada školy stretla na piatich zasadnutiach: 

8.10. 2019 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2018/2019, plán 

profesijného rozvoja, organizácia školského roka - zmeny, plán práce na 

školský rok 2019/2020 

19.11.2019 Výchovný program CVČ , Organizačná štruktúra školy podľa nového zákona, 

15. výročie vzdelávania nadaných detí podľa programu APROGEN, informácia 

o projektoch 
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27.2.2020 Návrh vedenia školy na zriadenie športových tried od 1. ročníka 

1.6.2020 Organizácia školského roka 2020/2021, ponuka krúžkovej činnosti, informácia 

o vzdelávaní počas pandémie 

3.6.2020 Správa o hospodárení za rok 2019, informácie o zápise žiakov do 1. ročníka 

/rada školy sa konala v online priestore formou mailovej dokumentácie/ 

 

 

1.2.4  Poradné orgány riaditeľa školy 

Školský koordinátor vo 

výchove a vzdelávaní  

Mgr. Petra Šedzmáková 

 

Vedúci MZ Mgr. Adriana Morozová MZ 1.-4. 

Mgr. Bibiana Bilšáková MZ APROGEN 1.-4. ročník 

PhDr. Eva Sinajová MZ APROGEN 5.-9. ročník 

Mgr. Jaroslava Šafranová MZ pre ŠKD              

 

Vedúci PK Mgr. Jana Kurilová PK SJL 

Mgr. Jana Kitková PK MAT, INF 

Mgr. Marek Lučka PK TSV 

Mgr. Jozef Radik PK GEG, DEJ, OBN 

Mgr. Gabriela Piatková PK VYV, HUV, NBV, MDV 

PaedDr. Jarmila Žipajová PK ANJ, RUJ, NEJ 

Mgr. Zdenka Bendová PK BIO, CHE, FYZ 

 

MZ a PK plnia v systéme riadenia funkciu:   

- metodickú; 

- kontrolnú; 

- organizačno-materiálnu; 

- usmerňovaciu.   
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PK a MZ pracovali podľa vlastných plánov, ktoré boli vypracované na základe úloh 

vytýčených v pláne práce školy. Členovia predmetových komisií boli zoraďovaní do PK 

podľa aprobácií. Každý učiteľ bol zaradený do predmetovej komisie podľa toho, ktorý 

predmet vyučoval. Oficiálne zasadnutia boli 4-krát do roka. Harmonogram zasadnutí 

organizovalo vedenie školy, pretože chcelo byť prítomné na každom zasadnutí PK a mať 

priamu informáciu o rokovaní a usmerniť východiská, či riešenia vzniknutých problémov. 

 

Vedúci PK a MZ sa vykonávali hospitácie na hodinách svojich aprobačných predmetov.  

Vedenie školy okrem týchto zasadnutí organizovalo stretnutia s vedúcimi PK a MZ, kde 

sa hľadali spoločné riešenia vzniknutých problémov ako aj koordinovala formálna 

stránka vypracovávania ŠkVP a iŠKVP, tematických výchovno-vzdelávacích plánov, 

testov a pod. Veľká pozornosť bola venovaná realizácii ŠkVP a iŠKVP .  
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2  Údaje o žiakoch školy za školský rok 2019/2020 

 

Počet žiakov školy: 554                                                                   Počet tried: 29 

 

 2.1 Klasické triedy 
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1. 3 51 27 24 3 3 51 27 24 3 

2. 2 47 25 22 0 2 47 25 22 0 

3. 2 46 20 26 0 2 46 20 26 1 

4. 2 45 26 19 4 2 45 26 19 4 

5. 2 44 29 15 3 2 44 29 15 3 

6. 2 50 23 27 1 2 49 23 26 1 

7. 2 44 24 20 0 2 44 24 20 0 

8. 2 36 14 22 3 2 37 15 22 3 

9. 2 39 27 12 1 2 39 27 12 1 

Spolu 19 402 215 187 15 19 402 216 186 16 

 

2.2 Triedy s intelektovo nadanými žiakmi  - program APROGEN 
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1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 1 15 7 8 0 1 15 7 8 0 

3. 1 16 9 7 0 1 17 9 8 0 

4. 1 17 11 6 0 1 17 11 6 0 

5. 1 11 5 6 0 1 12 5 7 0 

6. 1 14 6 8 0 1 13 6 7 0 

7. 1 16 6 10 0 1 17 6 11 0 

8. 1 11 9 2 1 1 11 9 2 1 

9. 1 10 6 4 0 1 11 7 4 0 

Spolu 8 110 59 51 1 8 113 60 53 1 

 

 
 



- 6 - 
 

2.3 Športové triedy 
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5. - - - - - - - - - - 

6. - - - - - - - - - - 

7. 1 24 22 2 0 1 23 21 2 0 

8. 1 18 15 3 1 1 18 15 3 1 

9. - - - - - - - - - - 

Spolu 2 42 37 5 1 2 41 36 5 1 

 
 

 

2.4 Školský klub detí  

 
Počet detí v ŠKD k 15.09.2019 

 
 

7 oddelení   

(heterogénne) 

Ročníky Spolu detí Nadané 

deti 

Nadané 

deti (ŠVVP) 

Deti so 

ŠVVP 

1. oddelenie 3. a 4. roč. 31 19   

2. oddelenie 2. a 3. roč. 31    

3. oddelenie 1. a 3. roč. 32    

4. oddelenie 1. a 3. roč. 31    

5. oddelenie 2. a 4. roč. 32   1 

6. oddelenie 3. a 4. roč. 32    

7. oddelenie 1. a 4. roč. 28 8 3  

Spolu  217 27 3 1 

 

 

Počet detí           

v ročníku: 

Spolu Chlapci Dievčatá Nadané 

deti 

Nadané           

deti 

(ŠVVP) 

Deti  so 

ŠVVP 

1. ročník: 49 26 23 0 3  

2. ročník: 61 32 29 8   

3. ročník: 60 28 32 10   

4 ročník: 47 30 17 9  1 

Spolu: 217 116 101 27 3 1 
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Počet detí v ŠKD k 30.06.2020 
 
 

7 oddelení    
(heterogénne) 

Ročníky Spolu detí Nadané deti Nadané deti 
(ŠVVP) 

Deti so 
ŠVVP 

1. oddelenie 3. a 4. roč. 32 20   

2. oddelenie 2. a 3. roč. 30   1 

3. oddelenie 1. a 3. roč. 32    

4. oddelenie 1. a 3. roč. 31    

5. oddelenie 2. a 4. roč. 32   1 

6. oddelenie 3. a 4. roč. 30    

7. oddelenie 1. a 4. roč. 28 8 3  

Spolu  215 28 3 2 

 

 

 

Počet detí           
v ročníku 

Spolu Chlapci Dievčatá Nadané 
deti 

Nadané           
deti 

(ŠVVP) 

Deti           
so ŠVVP 

1. ročník 49 26 23 0 3  

2. ročník 61 32 29 8   

3. ročník 59 27 32 11  1 

4 ročník 46 29 17 9  1 

Spolu 215 114 101 28 3 2 

 

 

2.5 Žiaci zapísaní do 1.ročníka 
 

POČET  ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET  TRIED 

SPOLU 
DIEVČATÁ  

počet  
ODKLADY 
počet /D 

NEZAŠKOLENÍ V MŠ 
počet  

SAMOSTATNÉ ( SPOJENÉ ) 

60 26 10/3 0 3 

 

 

 
2.6 Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 28.6.2019   
 

 nižší 
ročník 

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

Počet 
žiakov 

 5 
 

0 0 2 50 57 
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2.7 Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na stredné školy 

 

Spolu žiakov: 52 - 9. ročník - 50 žiakov 

 - 8. ročník - 2 žiaci 

 

2.7.1 ROZPIS ZASIELANÝCH PRIHLÁŠOK NA SŠ 

Názov školy odbor počet poznámka 

Gymnázium arm. Gen. L. Svobodu 
Humenné 

gymnázium 16  

Gymnázium Jána Zlatoústeho gymnázium 13  

 Bilingv. gymnázium 2 Talentový odb 

Spojená cirkevná škola Cyrila a Metoda 
Humenné 

gymnázium 8  

Obchodná akadémia Obchodná akadémia 11  

Gymnázium Pavla Horova, Michalovce gymnázium 1  

Gymnázium, Poštová 9, Košice gymnázium 1  

Gymn. E. Steinovej, Košice Biling. gymnázium 1 Talentový odbor 

Gymn. Mikuláša Kováča, Banská 
Bystrica 

Slovensko-čínske gymnázium 1  

SOŠ technická, Humenné Mechanik strojov a zariadení 1  

 Programátor obrábacích 
strojov a zariadení 

10  

 Mechanik elektrotechnik 6  

 Grafik digitálnych médií 3  

SOŠ obchodu a služieb, Humenné Autoopravár - mechanik 1  

 predavač 1  

Stredná zdravotnícka škola, Humenné Praktická sestra 3  

Stredná zdravotná škola, Michalovce Farmaceutický laborant 1  

 masér 4 Talentový odbor 

Stredná zdravotná škola, Košice Zubný asistent 1  

Hotelová akadémia Hotelová akadémia 2  

 kuchár 5  

SOŠ Alexandra Dubčeka,  
Vranov nad Topľou 

Grafik digitálnych médií 1  

Gymnázium, Poštová 9, Košice gymnázium 1  

SOŠ polytechnická, Humenné Informačné a sieťové 
technológie 

1  

 Elektromechanik úžitkovej 
techniky 

2  

 Operátor stavebnej výroby 2  

 Mechanik 
stavebnoinštalačných 
zariadení 

2  

SPŠ elektrotechnická Prešov Informačné a sieťové 
technológie 

3  

SPŠ elektrotechnická, Košice Informačné a sieťové 
technológie 

2  

SOŠ obchodu a služieb, Michalovce Služby v cestovnom ruchu 1  

SOŠ technická, Košice Technik vodár, vodohospodár 1  
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SOS Snina Ochrana osôb a majetku 3 Talentový odbor 

SOŠ Strážske Ochrana osôb a majetku 3 Talentový odbor 

Stredná športová škola, Trieda SNP, 
Košice 

Športový manažment 3 Talentový odbor 

Súkromná stredná pedagogická škola – 
EBG, Humenné 

Učiteľstvo MŠ, 
vychovávateľstvo 

3 Talentový odbor 

Konzervatórium, Timonova 2, Košice Hudobno-dramatický odbor 1 Talentový odbor 

Súkr. Gymn. FUTURUM, Košice Bilingv. gymnázium 1 Talentový odbor 

Súkr. Gymn., Katkin park, Košice Bilingv. gymnázium 1 Talentový odbor 

 

 
2.7.2 UMIESTNENIE ŽIAKOV NA SŠ /prijatí žiaci/ 

Názov školy Odbor  Počet  poznámka 

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu 
Humenné 

gymnázium 11  

Spojená cirkevná škola Cyrila a Metoda 
Humenné 

gymnázium 2 1 prihláška – 2. 
kolo PK 

Gymnázium Jána Zlatoústeho Humenné gymnázium  4  

bilingválne gymnázium 3  

SPOLU  7  

Obchodná akadémia Obchodná akadémia 4  

Hotelová akadémia Hotelová akadémia 2  

Kuchár  1  

SPOLU  3  

SOŠ technická, Humenné Mechanik strojov a zariadení 4  

Programátor obrábacích 
a zvárací strojov 

3  

Mechanik elektrotechnik 1  

SPOLU  8  

SOŠ polytechnická Humenné Elektromechanik úžitkovej 
techniky 

2  

Mechanik stavebno-
inštalačných zariadení 

2  

SPOLU  4  

Stredná zdravotná škola Humenné Praktická sestra 1  

SSOŠ pedag. EBG Učiteľstvo MŠ 2  

SOŠ obchodu a služieb Predavač  1  

Mechanik automechanik 1  

Cukrár (3. roč.) 1 2. kolo PK 

SPOLU 3  

SOŠ Michalovce Obchodný pracovník  1  

SOŠ A. Dubčeka Vranov nad Topľou Grafik digitálnych médií 1  

SOŠ Snina Ochrana majetku a osôb 1  

SOŠ technická Košice Technik vodár-   
vodohospodár 

1  

Stredná športová škola Košice Športový manažment 1  

SPŠ elektrotechnická Košice Informačné a sieťové 
technológie 

1  

Gymnázium Edity Steinovej, Košice 
(GYMES) 

Bilingv. gymnázium 1  

 



- 10 - 
 

Prijatých bolo spolu 52 žiakov, z toho 50 žiakov 9. ročníka a 2 žiaci ôsmeho 

ročníka, ktorí boli prijatí na bilingválne gymnáziá – Gymnázium Edity Steinovej v 

Košiciach a Gymnázium Jána Zlatoústeho v Humennom. 

 

Analýza záujmu o štúdium zo strany žiakov 

 

Aj v tomto školskom roku malo najviac žiakov našej školy záujem o štúdium na 

gymnázium.  Klesol záujem žiakov 8.r. o bilingválne štúdium na gymnáziu oproti 

minulým rokom.  Naďalej pretrváva záujem žiakov o 4-ročné študijné odbory na 

SOŠ. Naďalej pretrváva veľmi nízky záujem žiakov o štúdium v odboroch 

súvisiacich so stavebníctvom, strojárstvom a chémiou. Záujem o štúdium na 4-

ročných študijných odboroch končiacich maturitnou skúškou majú aj žiaci, ktorí 

dosahujú slabšie študijné výsledky. 
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3 Výchovno-vzdelávacie výsledky v školskom roku 2019/2020 
 
 

3.1  Klasifikácia tried 
 
 Klasifikácia tried I. stupňa 
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I.A           

I.B           

I.C           

II.A 1  1 1         1 

II.B 1,1  1 1         1,1 

II.C 1,1  1 1         1,1 

III.A 1,1 1 1   1 1   1 1 

III.B 1,3 1,1 1,2   1,1 1,1   1,12 1,2 

III.C 1 1 1   1 1   1,19 1 

IV.A 1,1 1 1   1 1   1 1 

IV.B 1,4 1,4 1,2   1 1 1 1,41 1,2 

IV.C 1,4 1,3 1,4   1,2 1,2   1,8 1,3 

Priemer 
1,2 1,1 1,1 1 1,1 1,1 1 1,25 

 
1,1 

 

 
Klasifikácia tried  II. stupňa 

Trieda Spr SJL ANJ RUJ NEJ BIO DEJ FYZ GEG CHE INF MAT OBN 

V.A 1 1 1,44   1 1  1  1 1,22  

V.B 1 1,65 1,35   1,55 1,2  1,3  1,1 1,75  

V.C 1 1,62 1,54   1,54 1,27  1,5  1 1,69  

VI.A 1 1,2 1,2   1,3 1 1,4 1,1  1 1,4 1 

VI.B 1 2 1,72   1,96 1,8 2,2 1,72  1 1,8 1,32 

VI.C 1 1,85 1,78   1,67 1,48 2,07 1,59  1 1,85 1,22 

VII.A 1 1,31 1,23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

VII.B 1 1,76 1,52 1,04 1,5 1,36 1,2 1,8 1,28 1,44 1 1,52 1,24 

VII.C 1 1,86 2 1,08 1,78 1,82 1,36 2,32 1,77 1,91 1 2,18 1,14 

VII.D 1 2,09 2 1 1,2 1,83 1,39 1,61 1,52 1,52 1 2,26 1,48 

VIII.A 1 1,36 1,36 2 1,29 1,27 1,27 1,27 1,64 1,45 1 1,91 1,18 

VIII.B 1 2,25 2,13 1,64 2,2 2 1,63 2,25 1,94 2 1 2,44 1,69 

VIII.C 1 1,43 1,62 1 1,86 1,57 1,36 1,71 1,36 1,62 1 1,79 1,36 

VIII.D 1 2,44 2,33 1,78 2,44 2,06 1,83 2,5 1,72 2,11 1 2,78 1,17 
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IX.A 1 1,44 1,56 2,25 1,2 1,56 1,33 1,33 1,33 1,67  1,67 1,33 

IX.B 1 2,25 2,42 2,05 2,6 1,88 1,96 2,13 1,96 2,17  2,54 1,83 

IX.C 1 2,24 2,13 1,6 1,71 2,12 1,94 1,71 1,71 2,35  2,29 1,18 

Spolu 1,00 1,75 1,72 1,49 1,70 1,61 1,41 1,80 1,49 1,74 1,00 1,87 1,29 

 
S priemerom vzdelávacích výsledkov žiakov môžeme byť spokojní, aj keď  

naďalej cítime potrebu motivovať žiakov, aby sa učili pre seba, aby mali radosť 

z učenia. Zamerať by sme sa mali najmä na žiakov, ktorí dosahujú slabšie 

vzdelávacie výsledky, a ktorí nemali dobré podmienky v rámci dištančného 

vzdelávania v období prerušeného vyučovania. Zamerať by sme sa mali najmä 

na odstránenie nedostatkov vzniknutých z danej situácie. Avšak argument, že sa 

žiaci nechcú učiť, nemôže byť argument pre schopného a ctižiadostivého učiteľa. 

Na prvom zasadnutí PK prijímame také opatrenia, aby jednotlivé vyučovacie 

hodiny boli pre žiakov stimulom k dosiahnutiu výborných vzdelávacích výsledkov, 

aby sme predchádzali neúspechom v dosahovaní kladných výchovno-

vzdelávacích výsledkov. Žiakov s výbornými vyučovacími výsledkami 

motivujeme k prihláseniu sa na jednotlivé olympiády. 

Z dôvodu mimoriadnej situácie a z toho vyplývajúcej úpravy rozvrhu a v dôsledku 

dištančného vzdelávania sa predmety, ktorých ciele sa nemohli naplniť 

kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou, nehodnotili. Nehodnotili sa ani predmety 

školského vzdelávacieho programu.  

V rámci I. stupňa sa nehodnotili predmety: etická výchova, hudobná výchova, 

výtvarná výchova, informatika, logomatik, náboženská výchova, pracovné 

vyučovanie, telesná výchova, textáčik, vedáčik. 

V rámci II. stupňa sa nehodnotili predmety: etická výchova, hudobná výchova, 

výtvarná výchova, informatika, technická výchova, náboženská výchova, telesná 

výchova, obohatenie, mediálna výchova. 

Hodnotené neboli ani predmety žiakov so špecifickými výchovno-vzdelávacími 

potrebami: rozvíjanie komunikačných schopností, rozvíjanie špecifických funkcií, 

hra s číslami, rozvíjanie grafomotorických zručností. 

Žiaci 1. ročníka boli hodnotení slovne. 
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3.2  Prospech žiakov k 30. 6. 2020 
 
 
Prospech žiakov -  I. stupeň 

Trieda Počet  Prospeli s 
vyznamenaním 

Prospeli 
veľmi dobre 

Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I.A 13 0 0 13 0 0 

I.B 19 0 0 19 0 1 

I.C 17 0 0 17 0 1 

II.A 15 15 0 0 0 0 

II.B 24 24 0 0 0 0 

II.C 22 22 0 0 0 1 

III.A 16 16 0 0 0 1 

III.B 22 20 2 0 0 1 

III.C 23 23 0 0 0 0 

IV.A 16 16 0 0 0 1 

IV.B 18 15 3 0 0 1 

IV.C 26 22 2 2 0 0 

spolu 231 173 7 51 0 7 

 
 
Prospech žiakov -  II. stupeň 

Trieda Počet 
Prospeli s 

vyznamenaním 
Prospeli 

veľmi dobre 
Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

V.A 12 12 0 0 0 0 

V.B 18 13 1 3 0 1 

V.C 26 13 10 3 0 0 

VI.A     13 11 2 0 0 0 

VI.B 22 10 3 9 0 0 

VI.C 27 14 8 5 0 0 

VII.A 17 17 0 0 0 0 

VII.B 22 14 4 3 0 1 

VII.C 22 11 5 6 0 0 

VII.D 23 12 4 7 0 0 

VIII.A 11 7 3 1 0 0 

VIII.B 19 8 3 5 0 3 

VIII.C 18 10 1 3 0 4 

VIII.D 18 4 7 7 0 0 

IX.A 11 6 4 1 0 0 

IX.B 24 8 5 11 0 0 

IX.C 15 5 4 6 0 0 

Spolu 318 175 64 70 0 9 
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3.3   Školská dochádzka k 30. 6. 2020 

 

Dochádzka žiakov I. stupňa 
Trieda Počet 

žiakov 
Vymeškané  

hodiny  
Ospravedlnené hodiny Neospravedlnené 

hodiny 

Hodiny 
spolu 

Priemer na 
žiaka 

Hodiny 
spolu 

Priemer na 
žiaka 

Hodiny 
spolu 

Priemer na 
žiaka 

I.A 13 127 9,77 127 9,77 0 0 

I.B 20 211 10,6 211 10,6 0 0 

I.C 18 189 10,5 189 10,5 0 0 

II.A 15 202 13,5 202 13,5 0 0 

II.B 24 234 9,75 234 9,75 0 0 

II.C 23 379 16,5 379 16,5 0 0 

III.A 17 222 13,1 222 13,1 0 0 

III.B 23 373 16,2 373 16,2 0 0 

III.C 23 364 15,8 364 15,8 0 0 

IV.A 17 162 9,53 162 9,53 0 0 

IV.B 19 79 4,16 79 4,16 0 0 

IV.C 26 326 12,5 326 12,5 0 0 

spolu 238 2868 11,8 2868 11,8 0 0 

Dochádzka žiakov II. stupňa 
Trieda Počet 

žiakov 
Vymeškané  

hodiny  
Ospravedlnené hodiny Neospravedlnené 

hodiny 

Hodiny 
spolu 

Priemer na 
žiaka 

Hodiny 
spolu 

Priemer na 
žiaka 

Hodiny 
spolu 

Priemer na 
žiaka 

V.A 12 380 31,67 380 31,67 0 0 

V.B 18 1474 86,71 1457 85,71 17 1 

V.C 26 1183 45,50 1183 45,50 0 0 

VI.A 13 856 65,85 856 65,85 0 0 

VI.B 22 1042 47,36 1040 47,27 2 0,09 

VI.C 27 1692 62,67 1692 62,67 0 0 

VII.A 17 913 53,71 913 53,71 0 0 

VII.B 22 983 46,81 983 46,81 0 0 

VII.C 22 1974 89,73 1974 89,73 0 0 

VII.D 23 980 42,61 980 42,61 0 0 

VIII.A 11 800 72,73 800 72,73 0 0 

VIII.B 19 1483 92,69 1479 92,44 4 0,25 

VIII.C 18 880 62,86 856 61,14 24 1,71 

VIII.D 18 1693 94,06 1693 94,06 0 0,00 

IX.A 11 1263 114,82 1263 114,82 0 0,00 
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IX.B 24 2198 91,58 2198 91,58 0 0,00 

IX.C 15 1048 69,87 1048 69,87 0 0,00 

Spolu 318 20842 68,89 20795 68,71 47 0,18 

 

 
Vymeškané hodiny za školský rok 

Ospravedlnené 23663 

Neospravedlnené 47 

Spolu 23710 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Žiaci v minulom školskom roku vymeškali  spolu 23710 hodín,  z tohto počtu bolo  

23663 hodín ospravedlnených a 47 hodín neospravedlnených. Priemer na žiaka 

za celý školský rok bol 42,80 vymeškaných hodín.  

 

V počte vymeškaných hodín sme oproti minulému roku dosiahli lepší priemer, čo 

však bolo spôsobené vyhlásením mimoriadnej situácie od marca a možnosťou 

nechať deti doma aj po otvorení škôl v júni. Vymeškané hodiny boli najmä 

z dôvodu zvýšenej chorobnosti /v škole boli kvôli chorobnosti vyhlásené aj 

chrípkové prázdniny na 1. stupni/. V snahe znížiť ich počet by mal každý triedny 

učiteľ hľadať stimuly, ako motivovať žiaka i zákonného zástupcu  v dochádzke do 

školy, a tak predchádzať vymeškávaniu žiakov z vyučovania. Je stále veľa 

možností, ako dochádzku v triede vylepšovať. V prvom rade je podpora zdravého 

životného štýlu, správne obliekanie a dodržiavanie hygienických zásad. Ďalšou 

formou je dohováranie a vysvetľovanie rodičom, že iba v nutných prípadoch 

môžu svoje dieťa  ospravedlniť zo školskej dochádzky. Počas ranných komunít 

je priestor na vysvetľovanie žiakom, prečo je pre nich dôležité mať čo najmenej 

vymeškaných hodín. Naďalej treba prísne dodržiavať pokyny na uvoľňovanie 

žiaka zo školy, všímať si, či si ospravedlnenia nepíše žiak sám. Stále je potrebné 

zlepšovať spoluprácu s rodinou a v niektorých odôvodnených prípadoch aj 

s lekárom. Učiteľ nemá právomoc kontrolovať lekára. Dôsledne ale treba žiadať 

od rodiča, aby dieťa ospravedlnil dôvodmi, ktoré sú zakotvené v Školskom 

poriadku. Ak tak rodič neurobí, treba sa riadiť Metodickým usmernením. Treba to 

zakotviť aj do plánov triedneho učiteľa a dôsledne to napĺňať. Zodpovednosť za 

dôslednú dochádzku žiakov nesú triedni učitelia. 
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Dôvody vymeškávania: 

- najmä častá a dlhodobo liečená chorobnosť žiakov; 

- lekár často vydá potvrdenie na žiadosť rodičov; 

- zľahčovanie povinnej školskej dochádzky zo strany rodičov; 

- nedôslednosť a malá odolnosť zo strany triednych učiteľov voči  

   argumentom rodičov. 

 

 

3.4  Správanie 
 

 I. stupeň II. stupeň spolu 

Počet pochvál  za školský rok 50 117 167 

Z toho – triednym učiteľom 6 96 102 

               riaditeľom školy 44 21 65 

Počet pokarhaní 0 14 14 

Z toho – triednym učiteľom 0 7 7 

            - riaditeľom školy 0 7 7 

 

 
Príčiny: 

- porušovanie školského poriadku, nevhodné správanie v škole a na verejnosti, 

záškoláctvo, neslušné až vulgárne vyjadrovanie, neospravedlnené hodiny, 

nezvládnutá rodinná výchova, nejednotné pôsobenie rodiny a školy. 

 

Východisko k riešeniu problémov v správaní vidíme:  

- v zintenzívnení, prehĺbení spolupráce učiteľ – rodič, triedny učiteľ, triedna 

rodičovská rada a správna voľba triedneho výboru v ZRPŠ; 

- vo fundovanom a operatívnom riešení vzniknutého problému; 

- v koordinovaní postupu riešenia problému učiteľ – triedny učiteľ – výchovný 

poradca – zástupca riaditeľa školy - riaditeľ školy – školský psychológ - 

psychológ z CPPPaP,  sociálny odbor OÚ, MÚ, spolupráca s políciou. 
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4  Výsledky externých meraní – celoplošné testovanie  
 
 
 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % Celoslovenský 

priemer 

T5 - SJL 55 71,3% 64,8% 

T5 - MAT 55 74,1% 63,4% 

 

 

T 9 2020 – 01.04.2020 bolo MŠVVaŠ SR zrušené pre pandémiu COVID 19.  

 

V T-5 sme dosiahli úspešnosť nad celoslovenský priemer, s čím sme veľmi 

spokojní. Našim cieľom je však naďalej zvyšovať vedomostnú úroveň žiakov 

systematickým osvojovaním a upevňovaním získaných vedomostí. Dbáme 

najmä na to, aby získané vedomosti boli využiteľné v bežnom živote a žiaci videli 

zmysel v osvojovaní si vedomostí. 

 

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil na svojom portáli 

hodnotenie výsledkov žiakov na jednotlivých školách za uplynulý školský rok. 

Naša škola sa v rámci Prešovského kraja z humenských škôl  umiestnila na 3. 

mieste. 
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5  Odbory a učebné plány 
 

 

 

Na našej škole sú okrem bežných tried vytvorené triedy pre nadané deti  so 

všeobecným intelektom učiace sa podľa certifikovaného programu edukácie 

nadaných detí APROGEN. Vytvárame aj podmienky na vzdelávanie sa žiakov so 

športovým nadaním formou športových tried zameraných na futbal a hokej alebo 

integráciou športovcov v klasických triedach so zachovaním predmetu športová 

príprava 4-krát do týždňa v rámci vyučovania. 

 

Stav  k 15. 9. 2019 
 
I. stupeň 
 

Štruktúra tried Počet tried Počet žiakov 

Klasické triedy  9 189 

Triedy pre nadaných žiakov 3 47 

 
 
II. stupeň 
 

Štruktúra tried Počet tried Počet žiakov 

Klasické triedy  10 225 

Triedy pre nadaných žiakov 5 52 

Športové triedy 2 41 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 19 - 
 

6  Zamestnanci 
 
 

6.1  Počet zamestnancov a ich kvalifikačný predpoklad 
 
 
Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov školy ku dňu koncoročnej klasifikácie. 
 
 

     Základná škola 

 

Počet Školský klub detí Počet 

zamestnanci ZŠ  59 zamestnanci ŠKD 7 

Z toho PZ 38+5+3 Z toho PZ 7 

Z počtu PZ   Z počtu PZ   

- kvalifikovaní 38+6+3 - kvalifikovaní 7 

- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdelanie 0 - dopĺňajú si vzdelanie 0 

Z toho NZ 12   

Z počtu NZ    

- školský psychológ 1   

- špeciálny pedagóg 1   

- upratovačky, školník 6+1 Školská kuchyňa a jed. 8 

- ostatní (admin.) 3 Ihrisko - správca 1 

Spolu počet zamestnancov  
ZŠ + ŠKD+ ŠJ+ správca ihriska 

75 

Z celkového počtu  
zamestnancov školy počet PZ 

38 + 6/asistenti/ + 3/katechéti/ 

 

 
Katechéti /3/ započítaní k pedagogickým zamestnancom školy – zamestnaní na 
znížený úväzok. 
 
Učitelia + katechét + tréner: 2+1+1 - zamestnaní na dohodu o pracovnej činnosti 
– nezapočítaní k pedagogickým zamestnancom školy. 
 
Projekt „Vzdelávanie pre všetkých na ZŠ Hrnčiarska Humenné“: 3 pedagogickí 
asistenti,  
1 školský psychológ, 1 špeciálny pedagóg 
 
Vysvetlivky: PZ – pedagogickí zamestnanci,  NZ – nepedagogickí zamestnanci 
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6.2  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov  
 

 

Pedagogický zbor - základné údaje 

 

P.č. 

 

Titul, meno, priezvisko pedagóga 

 

Kvalifikácia 

 

1. Mgr. Jitka Fiľová učiteľstvo všeobec.- vzdel. predmetov: SJL - VYV 

2. Mgr. Marian Dobrovolný učiteľstvo všeobec.- vzdel. predmetov: FYZ - TCH 

3. PhDr. Veronika Babičová učiteľstvo všeobec.- vzdel. predmetov: OV – ETV 

4. Mgr. Zdenka Bendová učiteľstvo akad. predmetov: učiteľstvo: BIO - CHE 

5. Mgr. Lenka Dzurková               RD učiteľstvo akademických predmetov: OBN - SJL 

6. Mgr. Janka Hobľaková CHTF-SVŠT, rozširujúce MAT 

7. Mgr. Viera Hovancová učiteľstvo pre školy I. cyklu: GEO – TSV 

učiteľstvo všeobec.-vzdel. predmetov: GEO - TSV 

8. Mgr. Mária Irchová (1.10.2018 – 

30.06.2019 – zastupovanie počas 

PN, MD) 

učiteľstvo akad. predmetov: učiteľstvo BIO a CHE 

9. Mgr. Lenka Jeňová           PN, MD učiteľstvo akademic. predmetov: učiteľstvo BIO - 

CHE 

10. Mgr. Jana Jevčáková učiteľstvo akad.  predmetov: SJL – OBN 

11. Mgr. Jana Kitková                    PN       učiteľstvo všeobec.- vzdel. predmetov: MAT-  TCH 

12. Mgr. Jana Kurilová učiteľstvo všeobec.- vzdel. predmetov: SJL - Estetika 

13. Mgr. Marek Lučka učiteľstvo všeobec.-vzdel. predmetov:TSV, 

špecializácia: atletika 

14. Mgr. Marian Mačoško učiteľstvo všeob.- vzdel. predmetov: FYZ–TCH-INF 

15. Mgr. Stanislava Magurová       RD učiteľstvo akademických predmetov: BIO - CHE 

16. Mgr. Vladimír Mandula učiteľstvo všeobec.-vzdel. predmetov:TSV, 

špecializácia: športové hry 

17. Ing. Jarmila Marcinská CHTF-SVŠT, rozširujúce: MAT, doplňujúce: CHE 

18. Mgr. Veronika Michalková 

(1.9.2018 – 30.06.2019 – 

zastupovanie počas RD) 

učiteľstvo akademických predmetov: SJL - ANJ 

19. Mgr. Beáta Pencáková (1.9.2018 – 

30.6.2019 – zastupovanie počas 

RD) 

učiteľstvo akad. predmetov FYZ – TCH výchova 

20. Mgr. Eva Petrocová učiteľstvo všeobec.- vzdel. predmetov: MAT - BIO 

21. PaedDr. Andrea Poláková učiteľstvo akademických predmetov: SJL - DEJ 

22. Mgr. Barbora Porvazník učiteľstvo všeobec.- vzdel. predmetov: NEJ - VYV 

23. Mgr. Jozef Radik učiteľstvo všeobec.- vzdel. predmetov: RUJ – GEO 

24. Mgr. Miroslav Sikorský učiteľstvo pre 1. st. ZŠ, AJ – štátna jazková skúška  

25. PhDr. Eva Sinajová učiteľstvo všeobec.- vzdel. predmetov: RUJ – PED,  

AJ – štátna jazyková skúška 
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26. Mgr. Miroslav Sinčák (1.3.2019 – 

30.6.2019 – zastup. počas PN) 

učiteľstvo všeobec.- vzdel. predmetov: MAT-  FYZ 

27. Mgr. Petra Šedzmáková učiteľstvo všeobec.- vzdel. predmetov: DEJ - OBN 

28. PhDr. Vladimíra Tkáčová    učiteľstvo akademických predmetov: OBN - SJL 

29. PaedDr. Jarmila Žipajová 

  

učiteľstvo všeobec.- vzdel. predmetov: RUJ, OBN 

AJ - štátna jazyková skúška 

30. Mgr. Renata Kaščiková Učiteľstvo všeobec.vzdel. predmetov: NBV - ETV 

31. Mgr. Martina Petrová Náboženská výchova – etická výchova, učiteľstvo 

všeobec. – vzdel. predmetov: SJL 

32. Mgr. Gabriela Piatková učiteľstvo všeobec. - vzdel. predmetov: NBV - SJL 

33. PaedDr. Katarína Liptovská učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ 

34. Mgr. Mária Astrabová učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ 

35. Mgr. Bibiana Bilšáková učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ 

36. Mgr. Helena Botková učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ 

37. Mgr. Ľudmila Gajdošová učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ 

38. Mgr. Svetlana Getlíková učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ 

39. Mgr. Margareta Jevčáková učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ 

40. Mgr. Monika Mižáková            učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ a predškolská 

pedagogika; AJ – štátna jazyková skúška 

41. Mgr. Adriana Morozová učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ 

42. Mgr. Silvia Oľhová učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ 

43. Mgr. Dana Poláková učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ 

44. Mgr. Jana Radiková učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ 

45. Mgr. Andrea Romanová učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ, rozširujúce: MAT 

46. Marianna Kalaninová SŠ - vychovávateľstvo 

47. Bc. Martina Kimáková SŠ – učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, 

učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej 

prípravy 

48. Mgr. Lucia Lučková VŠ – vychovávateľstvo, pedagogika 

49. Iveta Mašlejová SŠ – vychovávateľstvo 

50. Jana Pečeňáková SŠ – vychovávateľstvo 

51. Veronika Telepovská SŠ – učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo 

52. Mgr. Jaroslava Šafranová SŠ – učiteľstvo pre MŠ, vychovávateľstvo, VŠ – 

sociálna práca 

 

Pedagogickí asistenti, odborní zamestnanci 

 

53. PhDr.Andrea Bačíková   učiteľstvo NBV, ETV; sociálna práca; špeciálna 

pedagogicka v špecializácii Poradenstvo 

54. Mgr. Miroslava Bečariková  VŠ sociálna práca, doplňujúca pedagogická 

spôsobilosť 

55. Mgr. Jana Molokáčová   SŠ učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo; 

VŠ katolícka teológia 
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56. Mgr. Ľubica Karabinčíková VŠ – vychovávateľstvo, pedagogika 

57. Janette Leniková SŠ – detská sestra, doplňujúca pedagogická 

spôsobilosť 

58. Mgr. Štefánia Marcinová učiteľstvo všeobec.- vzdel. predmetov: NBV - ETV 

59. Mgr. Katarína Murníková  psychológia 

60. Mgr. Katarína Pekalová   špeciálna pedagogika 

 

 

6.3 Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov 
      školy  
 
 

Ďalšie vzdelávanie Ukončené v šk. roku 2019/2020 

1. astestácia PaedDr. Andrea Poláková, PhDr. Vladimíra Tkáčová 

2. astestácia Mgr. Jitka Fiľová 

funkčné inovačné Iveta Mašlejová, Mgr. Marián Dobrovolný 

 
 
6.4  Predmety vyučované neodborne 
 

NEODBORNE ODUČENÉ HODINY 

v šk. roku 2019/2020 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

6.B INF 1 

6.C INF 1 

7.B THD 1 

7.C THD, INF 1,1 

7.D THD, INF 1,1 

8.D THD, INF 1,1 

9.B THD 1 
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7  Údaje o aktivitách školy a prezentácii školy na verejnosti   
 
 

AKTIVITY ŠKOLY 

PRIVÍTANIE PRVÁKOV kultúrny program na začiatku školského roka 

APROGENIÁDA prijatie prvákov do cechu APROGENU 
DNI MESTA HUMENNÉ návšteva a vystúpenie pri príležitosti Pamätných dní 

mesta Humenné  

DEŇ  VÝSKUMNÍKOV fyzikálno-chemicko-biologické laboratóriá /dielne/  

v škole pre mimoriadne nadané deti v Bratislave 
NOC VÝSKUMNÍKOV európska noc výskumníkov v Košiciach - exkurzia 

LOGICKÉ  SÚSTREDENIE praktické dielne zamerané na rozvoj všetkých druhov 

logiky  – 4.-9. ročník APROGEN 

DEŇ GEOGRAFIE praktické aktivity zamerané na rozvoj vedomostí 

a zručností z geografie – 5.-9. ročník APROGEN 

EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV cvičenia a tvorivé dielne zamerané na precvičovanie 

cudzích jazykov – 1.-9. ročník  

ENGLISH STAR súťaž na spopularizovanie angličtiny – celoslovenská 

vydavateľstvo   Mc. Miller 

DEŇ  AUSTRÁLIE prednáška a tvorivé aktivity v anglickom jazyku, hodiny 

zamerané na problematiku Austrálie /biológia, 

geografia, výtvarná výchova/ pre žiakov II. stupňa 
NOC VÝSKUMNÍKOV prednáška y tvorivé dielne v Košiciach 

AHA! KRÁSNA MATEMATIKA interaktívna výstava v Prešove plná  logických 

hádaniek, skladačiek či tangramov, pomocou ktorých 

sa dieťa nenápadne formou hry dostane do sveta 

matematiky 

KONCERT VIA ARTO výchovný koncert pre žiakov 1.-4. ročníka 

KNIŽNÍ  EXPERTI aktivity vo Vihorlatskej knižnici pre žiakov 5. a 6. 

ročníka 

ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK celoslovenská súťaž  - APROGEN 

ČITATEĽSKÝ  MARATÓN účasť na čitateľskom maratóne na I. a II. stupni 

STROM  ŽIVOTA Projekt zameraný na environmentálne aktivity a súťaže 

– VII.A, VI.A, V.A 

NADANIE JE DAR - metodický deň APROGEN-u pre učiteľov MŠ v okrese 

s účasťou Školy pre mimoriadne nadané deti v 

Humennom 

AKO UČIŤ NADANÉ DETI - metodický deň APROGENU v Bratislave v Škole pre 

mimoriadne nadané deti Jolany Laznibatovej 

eTWINING triedne, celoškolské a medzinárodné projekty  

– certifikát kvality 

programy: - eTwinning Chefs"  

                   - zdravá desiata ,,SMOOTIE“ 



- 24 - 
 

                   -"Follow the Little Prince",  

                    "We Do Lego" a "We love eTwinning".  

Niektoré projekty ukončíme až v septembri. 

VIDEOKONFERENCIA Videokonferencia – eTwinning  

DEŇ JABLKA projektový deň pre žiakov I. stupňa 

HALOWEEN typický anglický sviatok Haloween na hodinách ANJ 

/zvyky, história/  - I. a II. stupeň 

„SPELLING“ školská súťaž v hláskovaní anglických slov – 4., 5. a 6. 

ročník 

DEŇ SV. PATRIKA aktivity žiakov II. stupňa k typickému anglickému 

sviatku 

VĎAKYVZDANIE anglický projekt zameraný na anglické tradície 

STROMY POZNANIA informačné tabule v tvare stromov z rôznych oblastí 

vedy a umenia na chodbách  

DAJME STOP EXTRÉMIZMU tvorba projektov na tému: ideológie, holokaust, 

koncentračné tábory, židovské zákony, deportácie 

Židov 

MÁM SVOJE PRÁVA aktivity na tému ľudské práva a slobody – 8. a 9. ročník 

HUMENČANIA SEBE alebo ZŠ 

HRNČIARSKA HUMENČANOM 

tvorivé dielne a vystúpenie pri príležitosti Dní mesta 

Humenné  

DEŇ TRADIČNÝCH REMESIEL tvorivé dielne a ukážky tradičných remesiel v skanzene 

pre 6. ročník 

TVORIVÉ ČÍTANIE pri príležitosti Dní mesta Humenné 

ZIMNÁ TVORIVÁ DIELŇA tvorivá dielňa zameraná na handmade výrobky na 

vianočný jarmok a akciu Daruj Vianoce v krabičke pre 

žiakov II. stupňa 

DARČEKY PRE NAŠICH 

STARKÝCH 

príprava darčekov pre seniorov pre žiakov I. stupňa - 

charitatívna akcia 

ZÁLOŽKY DO KNIHY celoškolský projekt a súťaž 

VIANOČNÝ JARMOK hand made vianočný jarmok, ktorého výťažok šiel 

Červenému krížu 

VIANOCE V KRABIČKE alebo 

DAROVANÉ VIANOCE  

charitatívna akcia školy pre ľudí v núdzi a zvieratká, 

napojenie na celoslovenskú vianočnú výzvu 

VESELÉ VIANOCE Vianočné vystúpenie žiakov I. stupňa pre seniorov v 

dennom  

centre  

UMENIE V NAŠOM ŽIVOTE tvorivá dielňa pre APROGEN v múzeu /výklad 

a problémové úlohy/ 

SNEŽNÝ CHLAPEC filmové predstavenie na Mikuláša pre žiakov I. stupňa 

ROZPRÁVOČKA MOJA 

NAJMILŠIA 

zapojili sme sa do celoslovenskej výtvarnej súťaže, kde 

bolo vyše 7500 prác 

PONOŽKY NA NôŽKY PRE NAŠU 

EMU 

podpora ľudí s Downovým syndrómom online formou 

cez FB stránku školy 
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MDŽ vystúpenie pri príležitosti Dňa žien  

MILIÓN DETÍ  

SA MODLÍ RUŽENEC 

zapojenie do celoslovenského projektu 

VÝSTAVA VLASTNORUČNE 

VYROBENÝCH RUŽENECOV  

celoškolský projekt pre žiakov náboženskej výchovy 

ZVONČEKY ŠŤASTIA séria vystúpení v predvianočnom období a pri rôznych 

príležitostiach, napr. pre členov Spoločnosti klinickej 

onkológie v Mestskom kultúrnom stredisku... 

OCEŇOVANIE 

REPREZENTANTOV ŠKOLY 

slávnostné ocenenie najúspešnejších žiakov ZŠ 

Hrnčiarska primátorom mesta 

NAJKRAJŠÍ ADVENTNÝ VENIEC školská prehliadka v tvorbe adventných vencov pre 

žiakov 1.-6. ročníka 

EKO TAŠKY environmentálny projekt pre žiakov výtvarného 

záujmového útvaru 

LYŽIARSKY VÝCVIK pre žiakov 7. ročníka /4.2. – 8.2. 2019/ 

PLAVECKÝ VÝCVIK pre žiakov 6. ročníka /9.10 – 19.10. 2018/ 

SPOLU NA HOKEJ nábor do hokejového klubu – beseda s hokejovým 

trénerom, ukážky hokeja 

DEŇ VEDY A TECHNIKY 

APROGEN 

žiaci IX.A triedy si spolu s vyučujúcimi si pripravili 

pútavé aktivity a pokusy pre spolužiakov z oblastí 

biológie, chémie a fyziky 

DEŇ ZEME v online priestore cez FB stránku školy 

SVETOVÝ DEŇ VÝŽIVY zdravá desiata pre žiakov II. stupňa 

MALÝ ZÁCHRANÁR beseda s ukážkami prvej pomoci /spolupráca 

s Červeným krížom 

NA ČO SOM HRDÝ  

 

 

 

projekt zameraný na rozvoj vlasteneckého cítenia, 

hrdosť na svoju domovinu - Slovensko /tvorba 

prezentácií a videí/ 

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 8 rozvoj finančnej gramotnosti rozdelený na čiastkové 

úlohy: Mzda, Dane, Môj osobný finančný plán, Ochrana 

práv spotrebiteľa, Moderné spôsoby platenia /projekty  

pre 8. ročník/ 

FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ 9 rozvoj finančnej gramotnosti rozdelený na čiastkové 

úlohy: Finančné inštitúcie a ich produkty, Sociálne 

poistenie,  Sporenie /projekty  pre 9. ročník/ 

MOJE PRÁVA  Všeobecná deklarácia ľudských práv, projekt na 

osvojenie si svojich práv, ale aj povinností /8.roč./ 

MOJA VIRTUÁLNA FIRMA projekt  

ŠTÁTNE SYMBOLY projekt na osvojenie si a poznanie štátnych symbolov 

SR /6. roč./  

NÁBOŽENSTVÁ projekt zameraný na poznanie svetových náboženstiev, 

ich znakov a odlišností /7. roč./ 
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DESATORO ZDRAVIA žiaci 8.a 9. roč. zrealizovali projekt o zdravom životnom 

štýle 

ČÍTAME S OSMIJANKOM celoslovenský projekt na podporu čítania a rozvoj 

čitateľskej gramotnosti 

ČITATEĽSKÝ ORIEŠOK celoslovenský projekt na podporu čítania a rozvoj 

čitateľskej gramotnosti 

HÁVEDNÍK celoslovenský projekt na podporu čítania a rozvoj 

čitateľskej gramotnosti 

ZÁLOŽKY DO KNIHY celoslovenský projekt na podporu čítania organizovaný 

ku Dňu školských knižníc 

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ beseda k Európskemu mesiacu kybernetickej 

bezpečnosti  

INTERNET - NÁŠ SLUHA, NIE PÁN besedy a projekty zamerané na prevenciu 

patologických javov súvisiacich s internetom 

APROGEN ISCED II 

KONFERENCIA O BEZPEČNOM 

INTERNETE 

konferencia o nástrahách, rizikách internetu 

a závislostiach v dnešnej internetovej dobe pre 

APROGEN ISCED II 

VÍTAME MIKULÁŠA zábavné pásmo pre deti 1.-4. ročníka  

MIKULÁŠ NA ĽADE športová zábavná aktivita pre žiakov 5.-9. ročníka 

VYSTÚPENIA V DENNÝCH 

CENTRÁCH 

opakované hudobné, recitačné a tanečné vystúpenia 

pri rôznych príležitostiach v denných centrách /výber 

žiakov/ 

VIANOČNÉ LISTY listy do rádia Regína 

VIANOČNÁ POŠTA celoškolská akcia žiackeho parlamentu 

VALENTÍNSKE ODKAZY celoškolská akcia žiackeho parlamentu 

KÚZELNÝ KARNEVAL zábavné popoludnie pre žiakov I. stupňa 

ČÍTANIE  

V CUDZOM JAZYKU 

aktivita zameraný na rozvoj čitateľskej gramotnosti 

v cudzom jazyku /čítanie rozprávky v cudzom jazyku/ 

POSEDENIA  

PRI STROMČEKU 

Vianočné triedne besiedky s rodičmi a s kultúrnym 

programom zameraným na tradície 

FLORBALOVÝ TURNAJ Zimný turnaj vo florbale  chlapcov navštevujúcich 

záujmové útvary FLORBAL v spolupráci s Florbalovým 

klubom Humenné 

TÝŽDEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY 

 

aktivity na podporu zdravého životného štýlu 

OTVORENÉ HODINY PRE 

RODIČOV 

 

ZASAĎ STROM, SKRÁŠLI ŠKOLU projekt podporený Komunitnou nadáciou meste 

Humenné, v ktorom sme vysadili ovocné stromy a kríky 

II. SVETOVÁ VOJNA skupinová projektová práca na vybrané témy z druhej 

svetovej vojny a totalitného režimu v ČSSR 



- 27 - 
 

KLADENIE VENCOV Pietny akt kladenia vencov pri príležitosti skončenia 2. 

svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom na vojenskom 

cintoríne v Humennom - 9. ročník 

BANERY reklama školy na južnom námestí a sídl.II/A 

SNEŽNÝ CHLAPEC filmové predstavenie na Mikuláša pre 1.-4. ročník 

ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO , 

TROLLS, JEŽKO SONIC 

filmové predstavenia pre 2. a 3. ročník 

MALÁ ŠKOLA SLUŠNÉHO 

SPRÁVANIA 

projekt slušného správania pre žiakov 5. ročníka 

PRÁVA ŽIAKOV  projekt zameraný na práva detí a ich povinnosti pre 

žiakov 7. ročníka 

DESATORO ZDRAVIA projekt zameraný na zdravý životný štýl pre žiakov 8. 

ročníka 

ZÁVISLOSTI projekt zameraný na prevenciu pred závislosťami  pre 

žiakov 8. ročníka 

ROZHLASOVÉ OKIENKA rozhlasové okienka k rôznym príležitostiam : 

-  Medzinárodný deň školských knižníc;  

-  Medzinárodný deň materinského jazyka; 

-  mikulášske rozhlasové vysielanie; 

-  vianočná pošta; 

-  Deň sv. Valentína; 

-  Deň učiteľov; 

-  Deň narcisov. 

PRÍPRAVA DEVIATAKOV NA 

TESTOVANIE T9 

Cvičné testy žiakov 9. ročníka z predmetov MAT a SJL 

PREJAV VĎAKU HRDINOM 

TÝCHTO DNÍ 

celoškolská iniciatíva  do školskej iniciatívy sa zapájalo 

veľké množstvo žiakov 1.-9. ročníka. Ľubovoľnou 

výtvarnou technikou zobrazovali svoje vnímanie 

mimoriadnej situácie a vyjadrovali vďačnosť ľuďom, 

ktorí pomáhajú bojovať proti korona vírusu. 

VEĽKONOČNÉ DEKORÁCIE celoškolská prehliadka vlastnoručne vyrobených 

veľkonočných dekorácii v online priestore na FB školy 

počas mimoriadnej situácie 

PARAFRÁZA UMELECKÉHO 

DIELA SPRACOVANÁ FORMOU 

FOTOGRAFIE 

Parafráza ľubovoľného umeleckého diela žiakom v 

online priestore počas mimoriadnej situácie - 

celoškolskáaktivita 

ĎAKOVNÉ SLOVÁ online projekt pre žiakov II. stupňa - vyhľadať z citátu 

najmenej tri kľúčové slová, ktoré sa vyskytujú v názvoch 

piesní a následne ich niekomu venovať podľa vlastného 

uváženia so zdôvodnením, zostaviť play list. 

S PIESŇOU SA IDE DO SVETA onlien projekt  pre žiakov II. stupňa v mimoriadnej 

situácii -  hľadanie názvov dovolenkových destinácií v 

texte skladby alebo vo videoklipe. 
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ZLOMKY DUŠÍ celoškolská iniciatíva v čase mimoriadnej situácie, 

ktorej cieľom bolo napísať  súkromný list rodine, 

kamarátom, spolužiakom, učiteľom a vyzdvihnúť 

morálne hodnoty, sociálne vzťahy a emocionalitu v 

tomto období. Posielali veľmi pekné práce. 

 

EXKURZIE 

 

Observatóriu v Kolonici 

EXKURZIE podľa ponúk VIHORLATSKÉHO MÚZEA 

Európska noc výskumníkov 

Štátny archív 

Gombasecká jaskyňa 

Solivar 

Kosit 

 

PREDNÁŠKY A BESEDY 

 

ZDRAVÁ VÝŽIVA A OBEZITA beseda o zdravej výžive pre 2. ročník 

HYGIENA beseda o základných pravidlách hygieny pre 2. a 3. 

ročník 

STOMATOHYGIENA beseda o zubnej hygiene pre žiakov 2. ročníka 

NÁŠ ZRAK A JEHO OCHRANA beseda o zdravom zraku, chorobách a starostlivosti 

o zrak pre 3. ročník 

ABY SME SA VTRIEDE CÍTILI 

LEPŠIE 

prednášky CPPPaP pre žiakov 5. ročníka 

ZDRAVÁ VÝŽIVA, PITNÝ REŽIM, 

POHYBOVÁ AKTIVITA 

prednášky určené pre žiakov 5. ročníka /4 vyučovacie 

hodiny/, realizované v spolupráci RÚVZ. 

AKO BYŤ SÁM SEBOU A NEBYŤ 

SÁM 

prednášky o sebaúcte a uvedomovaní si vlastných 

hodnôt /7. roč./ 

CESTA K EMOVIONÁLNEJ 

ZRELOSTI 

prednáška CPPPaP pre 9. ročník 

MOBIL PREČ, DAJME REČ prednáška CPPPaP pre žiakov 8. ročníka 

SOM NADANÝ ŽIAK prednášky a beseda na uvedomenie si daru nadania 

a správne využitie tohto daru - APROGEN 

PREVENCIA ZÁVISLOSTÍ prednáška CPPPaP zameraná na prevenciu pred 

závislostiami na mäkkých a tvrdých drogág 

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - celoklubové podujatia 

 

ZUMBA pohybová aktivita, ktorou sme odštartovali celoklubové 

podujatia 
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ŠPORT JE MÔJ KAMARÁT športové popoludnie, ktorým sme sa zapojili do 

Európskeho týždňa športu 

S BATOHOM CEZ HORY jesenná turistika všetkých oddelení ŠKD 

PO STOPÁCH ZVIERAT výlet do lesa s cieľom spoznávať životné prostredie 

a stopy zvierat 

VYRÁBAME HANDE MADE 

VÝROBKY 

tvorba vlastnoručne vyrobených dekorácií a darčekov 

v rámci tvorivých dielní na školský vianočný trh. 

PASOVAČKA DO DRUŽINY 

JANKA HRAŠKA 

pasovanie prvákov, prijatie do Družina Janka Hraška 

VIANOČNÁ NÁLADA každé dieťa sa zapojilo do príprav na besiedky pre 

rodičov a svojim krátkym vystúpením sa tiež predstavili 

pri vianočnom stromčeku 

NOVOROČNÝ PLES spoločenské oblečenie, správanie v promenáde 

a zabáva pri tanečných súťažiach  

KARNEVAL  SRANDA-BANDA zábavné popoludnie plné hudby, zábavno-súťažnými 

stanovišťami a fašiangovou výzdobou  

VALENTÍNSKE INŠPIRÁCIE tvorivá dielňa na tému Valentínskych inšpirácií 

STROM ŽIVOTA osadenie tabúľ v areáli školy z projektu zameraného na 

spoznávanie  stromov, ich premien počas roka, 

podmienok ich správneho vývoja a významu pre 

spoločnosť ľudí a živočíchov. 

 

ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ - iné aktivity 

 

Kultúrne vystúpenie na slávnostnom otvorení školského roka. 

Pravidelná účasť na mimoškolských aktivitách - vystúpenia s kultúrnym programom pre 

seniorov, rôzne spoločnosti ale aj pre deti materských škôl   

Organizovaním rôznych podujatí sme si pripomenuli Deň mlieka, Svetový deň behu, Svetový 

deň zdravej výživy, Svetový deň vody, Deň jablka, Deň mlieka na školách, Deň komplimentov, 

Medzinárodný deň knižníc, Deň počítačovej bezpečnosti,  

Organizácia vianočných besiedok pre rodičov. Vystúpenie na besiedke pre starých rodičov 

(všetky v spolupráci s triednymi učiteľkami). 

Privítanie pozvaných hostí na konferencii NADANIE JE DAR pri príležitosti 15. výročia 

APROGENU a s kultúrnym programom.  

Estetická výzdoba školy, najmä chodby Janka Hraška a Domčeka starej matere. 

Účasť na aktualizačnom vzdelávaní v ETK. 

Celoročná prax 9 praktikantiek zo Súkromnej strednej odbornej školy pedagogickej EBG 

v Humennom a prax študentiek z Prešovskej univerzity. 

Tanečný krúžok. 
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Ďalšie informácie: Všetky uvádzané aktivity boli súčasťou plánu práce školy 

a majú pozitívny dopad na vytváranie dobrej klímy v škole smerom k žiakom a ich 

rodičom. V rámci Dni otvorených dverí prichádza  do školy stále viac rodičov 

i starých rodičov, v čom vidíme veľké pozitívum. Učiteľ spolu s rodičmi má tak 

vytvorený priestor na neformálne stretnutie a vzájomné zblíženie a na poznanie 

rodinného zázemia dieťaťa. Aktivity školy, jej atmosféru ako aj celkové prostredie 

školy veľmi pozitívne hodnotila aj školská inšpekcia v roku 2007. 

 

V dôsledku mimoriadnej situácie spôsobenej šírením respiračného ochorenia 

COVID 19 a následným prerušením školskej dochádzky od 12. marca, 

dištančným vyučovaním a vyučovaním podľa organizácie výchovno-

vzdelávacieho procesu v mimoriadnej situácii od 1. 6. 2020 sa množstvo 

plánovaných aktivít neuskutočnilo. Neuskutočnila sa napríklad MALÁ VEDECKÁ 

KONFERENCIA /školské kolo, celoslovenské kolo/, ROZPRÁVKOVÉ TVORIVÉ 

DIELNE PRE MŠ, besedy so spisovateľmi vo Vihorlatskej knižnici organizovanej 

počas Týždňa slovenských knižníc, celoslovenský čitateľský maratón – Čítajme 

si 2020, testovanie T9, ktoré sa malo uskutočniť 1. apríla 2020. Nezrealizovali sa 

ani akcie prírodovedných predmetov ako Kosit pre triedu VI.A, Čistička 

odpadových vôd a Starina pre 7. a 8.ročník, Žabie taxi  pre 5.ročník, celoškolské 

projekty Deň vody a Deň Zeme, či Hliadka mladých zdravotníkov. 
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8  Dosiahnuté výsledky v predmetových olympiádach 
    a súťažiach 

 

Názov súťaže, olympiády 

Umiestnenie -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
dosiahnuté výsledky 

obvodné  kolo krajské kolo celoslovenské 
kolo 

Vianočná pohľadnica 3x cena   

Vesmír očami detí 
III. kategória 

 
1x cena  
s postupom 

  

Hrnček medu - výtvarná súťaž 
II. kategória 
 
III. kategória 

 
2x cena 
1x čestné uzn. 
1x cena 
3x čestné uzn. 

  

Hrnček medu - vedomostná súťaž 1x 1.m   

Makovická struna  1x zlaté pásmo 
a postup na 
celoslov. kolo 

 

Reginka spieva  postup na 
galakoncert v 
RTVS 

 

OLYMPIÁDA V ANJ 
kategória 1A 
kategória 1B 

 
1x 4.m 
1x 1.m 

 
 

 

THE LITTLE SINGER  2x zlaté pásmo 
1x strieborné 
pásmo 
2x brondzové 
pásmo 

 

Technická olympiáda  
kat. A 
kat. B 

 
1x2.m    
1x3.m 

   
 

 

Chemická olympiáda - online 
kat. D 

 
1x5.m 

  

Geografická olympiáda 
kategória F 
kategória E 
kategória G 

 
1x2.m, 1x 5.m 
1x2.m, 1x 5.m 
1x 4.m 

       

Matematická olympiáda     
MO5 
MO9 

 
1x7.m 
1x4.m 

  

    
Olympiáda zo SJL 
 

1x6.m   
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Všedkovedko   1x školský 
šampión 

Ibobor   5x 100% 
riešitelia 

Slávici z lavice 1x zlaté pásmo   
Šaliansky Maťko   
I. kat. 
III. kat. 

 
1x1.m 
1x2.m  

 
1x 3.m 

 

Moja família    1x1.m. 
/kolektív/ 

Prvá pomoc pre žiakov 9. ročníka 1x 9.m   

Timravina studnička 
I. kategória 
II. kategória 
III. kategória 

 
1x 1.m 
2x 2.m 
 

 
1x 2.m 

 
 

A Slovo bolo u Boha... 
I. kategória 
II. kategória 
III. kategória 
IV. kategória 
 

  
2x 2.m 
1x 1.m 
1x 3.m 
1x1.m 
1x1.m 

 

Mestečko vo farebnom šate 
/literárna súťaž/ 
III. kat. 

 
 
1x2.m, 1x3.m 
cena poroty 

  

Mestečko vo farebnom šate 
/výtvarná súťaž/ - 2D 
I. kategória 
 
II. kategória 
III. kategória 

 
 
3x čestné uzn. 
1x 2.m, 1x 3.m 
1x3.m 
1x 3.m 

  

Mestečko vo farebnom šate 
/výtvarná súťaž/ - 3D 
I. kategória 
 
II. kategória 
III. kategória 

 
 
2x čestné uzn. 
1x 2.m, 2x 3.m 
1x 1,m 
1x 1.m 

  

Futbal  - Miniliga  
kategória U8,  
kategória U10 
kategória U15 
kategória  U13 

 
1x 1.m 
1x 1.m 
1x 1.m 
1x 2.m 

  

Cezpoľný beh 
chlapci 
dievčatá 

 
1x 2.m 
1x 1.m 

 
 

1x 1.m 

 
 

1x2. m 
Vybíjaná - 4. ročník 1x 1.m 1x 6.m  
Gymnastický štvorboj  1x 2.m 

1x 3.m 
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VŠEVEDKO 
KLOKANKO 
EXPERT GENIALITY 

celoslovenské interaktívne súťaže v online 
priestore na podporu matematickej gramotnosti 

CESTUJEME PO SLOVENSKU celoslovenská vlastivedná súťaž s Datakabinetom 
ŠKOLSKÉ KOLÁ SÚŤAŽÍ 
 
 
 

Olympiáda zo SJL, Šaliansky Maťko, 
Hviezdoslavov Kubín 

 

 

Kvôli mimoriadnej situácii spôsobenej pandémiou a dočasným prerušením 

výchovno-vzdelávacieho procesu sa neuskutočnili viaceré okresné, krajské 

a celoslovenské kolá, napríklad okresné kolo matematickej olympiády pre 6.,7. a 

8. ročník. Taktiež sa neuskutočnilo okresné kolo Pytagoriády pre všetky ročníky. 

Zo všetkých matematických súťaží sa uskutočnilo iba okresné kolo matematickej 

olympiády pre 5. a 9. ročník. Neuskutočnili sa ani okresné kolá súťaží 

Hviezdoslavov Kubín, Štúrov Zvolen, Literárne talenty, celoslovenské kolo 

súťaže A Slovo bolo u Boha. 
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9  Projekty 
 
9.1  Projekty vyhlásené MŠ SR  
 

- Štandardizáciou systému poradenstva a prevencie k inklúzii a úspešnosti 

na trhu práce, Operačný program Ľudské zdroje, Výskumný ústav 

detskej psychológie a patopsychológie. 

- Modernizácia vzdelávacieho procesu; 

- Projekt na podporu čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti  

/neúspešný/; 

- Škola podporujúca zdravie; 

- Erazmus   K2+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu /projekt je podaný,  

momentálne sme v čakacej lehote/; 

- Moja família; 

- Digitálne učivo na dosah; 

- Národný projekt – Komplexný poradenský systém prevencie  

a ovplyvňovania  sociálno-patologických javov v školskom prostredí; 

- Vzdelávanie pre všetkých na Základnej škole Hrnčiarskej 13 v Humennom  

/3 asistentky, školský psychológ a špeciálny pedagóg/ 

 

 
9.2  Programy a projekty školy 
 

 

EKOLOGICKÉ PROJEKTY 

 

Triedime a separujeme Týždeň zdravej výživy 

Strom života Skrášľuj svoje mesto 

Galéria v prírode Milujem svoje mesto 

 

SOCIÁLNE PROJEKTY 

 

Otvorené hodiny Opekačky s rodičmi 

APROGENIÁDA  Besiedky pri rôznych príležitostiach 

Karneval Novoročný ples 

Vianočný jarmok Ponožky na nôžky pre našu Emu 

Milión detí sa modlí ruženec Malá škola slušného správania 

Vianočná pošta Valentínske pozdravy 

Valentínska diskotéka Mikuláš 



- 35 - 
 

 

ŠPORTOVÉ PROJEKTY A PROGRAMY 

 

Outdoorové aktivity MOST CUP 

Detská atletika Detská olympiáda 

Lyžiarska výcvik Plavecký výcvik 

 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACIE PROJEKTY 

 

Európsky deň jazykov Zimné tvorivé dielne 

English star Mestečko vo farebnom šate 

The Little Singer Záložky do knihy 

Nadanie je dar - konferencia Konferencia o bezpečnom internete 

Logické sústredenie Deň Austrálie 

eTwining Spelling 

Stromy poznania Finančná gramotnosť 

Deň geografie Deň vedy a techniky 
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10  Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej  

      Štátnou školskou inšpekciou v škole   

 

Štátna školská inšpekcia z marca 2007 v závere svojho hodnotenia uvádza: 

Silnou stránkou školy je riadenie a koncepcia zameraná na využívanie 

integrovaného vyučovania, multimediálnej techniky v procese, informačných 

technológií, vyučovanie cudzích jazykov, informatiky, zvyšovanie pohybových 

aktivít žiakov v duchu humanizácie školstva, ako aj priestorové podmienky vo 

vzťahu k počtu žiakov.  

 

Celkové hodnotenie školy je v hornom pásme dobrej úrovne. Celková 

úroveň pedagogického riadenia, procesu, podmienok výchovy a vzdelávania 

v základnej škole je výrazne vyššia ako výsledky z komplexných inšpekcií zistené 

v základných školách v školskom roku 2005/2006 v Slovenskej republike 

a v Školskom inšpekčnom centre Prešov. 

 

 

Školská inšpekcia na hodnotenie škôl používa tieto hodnotiace výrazy: 

 

Veľmi dobrý            výrazná prevaha pozitív, drobné formálne nedostatky, 

mimoriadna úroveň 

Dobrý prevaha pozitív, formálne, menej významné vecné 

nedostatky, nadpriemerná úroveň     

Priemerný   vyrovnanosť pozitív a negatív, priemerná úroveň 

Málo 

vyhovujúci     

prevaha negatív, výrazné nedostatky, citeľne slabé miesta, 

podpriemerná úroveň 

Nevyhovujúci výrazná prevaha negatív, zásadné nedostatky ohrozujúce 

priebeh výchovy a vzdelávania 
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11  Priestorové a materiálno–technické podmienky školy 
 

Po materiálno-technickej stránke sme: 

- Vymurovali sme sklenené steny do chodieb v piatich triedach na druhom 

stupni.  

- Vymenili sme starý nábytok v kancelárskych priestoroch. 

- Vynovili sme sklad ŠKD - steny, podlaha, sadrokartónový policový 

systém.  

- Vymaľovali sme časť chodby + stierky. 

- Do tried Aprogenu sme zakúpili skrine. 

- Zakúpili sme nové lavice /jednotky/ a stoličky do triedy pre mimoriadne 

nadané deti – 48 kusov. 

- Zakúpili sme nové lavice /dvojky/ a stoličky do klasických tried v piatom 

a ročníku – 28 kusov. 

- Postavili sme nový Domček starej mamy v priestoroch I. stupňa. 

- Rekonštruovali sme časť chodby na I. stupni /maľovka, rekonštrukcia 

priestorových drevených dekorácií/. 

- Doobjednali sme výpočtovú techniku a notebooky. 

- Zakúpili sme interaktívne tabule do tried APROGENU na II. stupni - 5 

kusov. 

- V šatniach na futbalovom štadióne sme spravili novú elektrickú sieť. 

- Realizovali sme výsadbu okrasných rastlín a drevín vo vstupnom areáli 

školy. 

V materiálno - technickom vybavení škola najviac bude potrebovať: 

- Rekonštrukciu atletickej dráhy.  

- Vyasfaltovať chodníky v našom školskom areáli. 

- Vyasfaltovať odstavnú plochu pre autá na futbalovom ihrisku. 

- Oplotenie okolo celého školského areálu. 

- Oplotenie okolo futbalového štadiónu. 

- Opravu odkvapových rúr. 

-  Vymeniť poškodené linoleum na chodbách. 

-  Nový nábytok do tried a kabinetov. 

-  Dokončiť realizáciu školského sadu so zakúpením preliezok pre ŠKD. 

- Realizáciu výstavby detského ihriska /prebehlo už verejnéobstarávanie/. 
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-  Naďalej postupne realizovať výsadbu okrasných drevín.  

 

Každá trieda v škole je vybavená počítačom, dataprojektorom a bielou tabuľou. 

V triedach pre nadané deti máme interaktívne tabule. Postupne zakupujeme aj 

tablety, s ktorými budú pracovať počas vyučovania najmä nadané deti. 

V odborných učebniach FYZ a BIO sú aj interaktívne tabule, ako aj v triedach 

APROGENU na II. stupni. Počítačovú techniku v počítačových učebniach 

pravidelne obnovujeme.  

 

V škole máme školskú knižnicu napojenú na internet, školskú klubovňu 

s technikou na sledovanie filmov. V škole máme  v prevádzke potravinový 

automat.  

 

Škola sa stará aj o školské ihrisko, ktoré slúži našim žiakom počas hodín TSV a 

žiackym futbalovým kategóriám na tréningy a majstrovské zápasy pre chlapcov 

a dievčatá.  
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12  Finančné a hmotné zabezpečenie 

 

 

Prijaté dotácie 
9-12/2019 

v eur 
1-8/2020 

v eur 
Spolu 
v eur 

Použité na 

Zo ŠR na žiakov – 
ZŠ normatív 

405 121 835 128 1 240 249 
mzdy, odvody, 
prevádzka 

Vzdelávacie poukazy 2 373 4 338 6  711 

odmeny 
z dohôd, 
odvody, 
energie, 
materiál, 
uč. pomôcky 

Dopravné 4 314,06 2 901,00 7 215,06 
 

Asistent učiteľa 9 454 16 256 25 710 
mzdy, odvody 

Hmotná núdza 315,40 282,20 597,60 
školské 
potreby 

Žiaci zo SZP 904 1 800 2 704 
učebné 
pomôcky 

Učebnice 0 14 184 14 400 
učebnice 

Škola v prírode 0 0 0 
strava, 
ubytovanie 

Lyžiarsky kurz 0 10 650 10 650 
strava, 
ubytovanie 

Odchodné 0 2 260 2 260 
transfery na 
odchodné 

Príspevok na rekreáciu 4 587,14 645,10 5 232,24 
 

Letná škola 0 1 600 1 600 

mzdy, odvody, 
materiál, ex- 
kurzia, 
doprava 

Od zriaďovateľa na OK – 
ŠJ, ŠKD, CVČ, Ihrisko 

74 360 143 808 218 168 
mzdy, odvody, 
 prevádzka 

Vlastné príjmy 22 920,68 19 606,21 42 526,89 
Odvody, 
prevádzka 

Granty (dary) 667,01 984,59 1 651,60 
materiál, 
učebné 
pomôcky 

Z obcí pre CVČ 246 334 580 
energie 

Projekty z komisie 
školstva 

400 550 950 
Materiálno-
techn. zabezp. 

Príspevok pre prvákov 4 950 0 4 950 
transfery 

Projekt: Vzdelávanie pre 
všetkých na ZŠ Hrnčiarska 13 

- dotácia z MŠVVa Š 
- 5 % spoluúčasť z mesta + 

9 886,72 
4 000 

46 538,53 
0 

56 425,25 
4 000 

mzdy a odvody 
asistentov, 
špeciálny 
pedagóg a 
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dofinancovanie na mzdy a 
odvody 

psychológ 

Vlastné príjmy zahŕňajú aj: 

9-12/2019 
v eur 

1-8/2020 
v eur 

Spolu 
v eur 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov –     na ŠKD 
(10,- eur/1 dieťa;  5,- eur/ďalšie deti) 

8 120 8 210 16 330 

Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov –      na CVČ 
(2,- eur/mesiac/krúžok- trv. bydlisko mesto Hé; trv. bydlisko 

mimo mesta Hé 3,- eur; 
bez vzdel. poukazu: 4,- eur/mes./krúžok mesto Hé, 6,-

eur/mesiac/krúžok mimo mesto Hé) 

2 802 2 051 4 853 

 

12.1 Použitie finančných prostriedkov 

 

Základná škola 
9-12/2019 

v eur 
1-8/2020 

v eur 
Spolu 
v eur 

610 Mzdy 364 694 481 546 846 240 

620 Odvody 133 287 159 671 292 958 

630 Prevádzka: energie, materiál, učebné pomôcky, 
majetok, opravy, nájomné, poplatky, stravovanie, 
ost. služby, odmeny z dohôd 

71 523 
 

106 026 177 549 

640 Transfery: odchodné, náhrada príjmu pri PN, 
dopravné 

6 160 7 114 13 274 

1070 Hmotná núdza – školské potreby 315 282 597 

 
ŠKD 
 
 

9-12/2019 
v eur 

1-8/2020 
v eur 

Spolu 
v eur 

610 Mzdy 36 948 44 480 81 428 

620 Odvody 13 203 14 595 27 798 

630 Prevádzka: energie, materiál, učebné pomôcky, 
majetok, opravy, stravovanie, ost. služby, 

16 122 
 

2 032 18 154 

640 Transfery: odchodné, náhrada príjmu pri PN 0 0 0 
 

CVČ 
9-12/2019 

v eur 
1-8/2020 

v eur 
Spolu 
v eur 
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610 Mzdy 0 0 0 

620 Odvody 1 035 638 1 673 

630 Prevádzka: energie, materiál, učebné pomôcky, 
majetok, opravy, poplatky, ost. služby,   odmeny z 
dohôd 

12 139 
 

2 339 14 478 

640 Transfery: odchodné, náhrada príjmu pri PN 1 14 15 

 

Ihrisko 
 

9-12/2019 
v eur 

1-8/2020 
v eur 

Spolu 
v eur 

610 Mzdy 3 663 2 690 6 353 

620 Odvody 949 954 1 903 

630 Prevádzka: energie, materiál,  majetok, opravy, 
stravovanie, ost. služby, 

3 216 
 

5 542 8 758 

640 Transfery: odchodné, náhrada príjmu pri PN 0 870 870 

 

Školská jedáleň 
 

9-12/2019 
v eur 

1-8/2020 
veur 

Spolu 
v eur 

610 Mzdy 30 938 37 918 68 856 

620 Odvody 11 200 12 453 23 653 

630 Prevádzka: energie, materiál, majetok, opravy, 
poplatky, stravovanie, ost. služby, 

16 415 
 

5 549 21 964 

640 Transfery: odchodné, náhrada príjmu pri PN 194 120 314 

 

 

Dotácie na podporu aktivít v oblasti školstva 9-12/2019 
v eur 

1-8/2020 
veur 

Spolu 
v eur 

630 Materiálno-technické zabezpečenie projektu - ZŠ 400 550 950 

640 Transfery – príspevok pre prvákov - ZŠ 4 950 0 4 950 
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13  Úspechy a nedostatky 

  

13.1 Cieľ, ktorý si škola určila v koncepčnom zámere rozvoja školy  

 

Škola z dlhodobého hľadiska má výhľadovo stanovené strategické úlohy a ciele, 

ktoré zohľadňujú požiadavky rodičov, ich detí a súčasné trendy vzdelávania 

a výchovy v duchu humanizácie školstva. Návrh koncepcie riadenia a rozvoja 

školy vychádza z národného programu výchovy a vzdelávania v SR. 

Perspektívnosť koncepčných zámerov smeruje k rozvoju školy s dôrazom na 

využívanie prvkov integrovaného tematického vyučovania v l. – 4. ročníku, 

vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov, ako aj žiakov so športovým nadaním, 

vyučovanie cudzích jazykov už od l. ročníka, vyučovanie druhého cudzieho 

jazyka, rozvoj všetkých druhov gramotností, rozvoj rôznorodých aktivít v rámci 

CVČ Harmónia.   

Pri strategickom plánovaní z hľadiska dlhodobého rozvoja si stanovujeme také 

priority a ciele, ktoré sú pre fungovanie školy najviac potrebné. Stanovené úlohy 

sú prehľadné, kontrolovateľné, termínované a je určená zodpovednosť za ich 

plnenie. Vychádzajú z dôsledných analýz zistených výsledkov 

z predchádzajúceho obdobia a stanovujú smery a úlohy ďalšieho postupu vo V-

V-P v čase vyučovania i mimo neho. 

Škola má vypracovaný organizačný poriadok a školský poriadok na podmienky 

školy. Oba dokumenty stanovujú zásady organizácie riadenia, upravujú 

pôsobnosť, právomoci a zodpovednosť ako aj základné organizačné vzťahy 

v škole.  

Výchova a vzdelávanie žiakov je veľmi náročná práca, ktorej omyly majú vážne 

následky. Vedenie školy vynakladá maximálne úsilie na vytváraní priaznivej klímy 

pre učiteľov i žiakov, na stabilizáciu učiteľov, podporuje získavanie a zvyšovanie 

ich kvalifikácie a odbornosti v súlade s koncepciou a záujmami školy. K tomu 

nám slúži vypracovaný Plán kontinuálneho vzdelávania učiteľov. Členovia 

vedenia školy spĺňajú požadované podmienky pre výkon funkcie.  

Sme si vedomí toho, že iba v priaznivom  prostredí môžeme  žiadať a zároveň 

očakávať výborné výsledky.  
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 V pedagogickej práci chceme dosiahnuť: 

a) aby žiaci získali potrebné vedomosti a zručnosti, 

 b) aby ich vedeli  správne použiť, 

c) aby si rozvíjali kľúčové spôsobilosti. 

d) aby sa žiak stal prirodzeným partnerom učiteľa. 

 Znamená to, aby boli komunikatívni, flexibilní, tvoriví, vedeli si vyhľadávať 

informácie, vedeli prezentovať svoju prácu a pod. Pri tomto cieli nechceme 

zabúdať ani na vedomosti a na spôsobilosti. To znamená, že ak chceme, aby 

žiaci boli komunikatívni, je potrebné, aby vedeli, o čom majú komunikovať, ak 

majú vyhľadávať informácie, musia vedieť, aké informácie majú hľadať, ako ich 

zaradiť do systému a pod. Podľa záujmov žiakov a schopností pedagógov 

vyberáme a realizujeme voliteľné predmety v rámci školského vzdelávacieho 

programu.  

 

Ďalšie ciele:  

Posilniť úlohu a motiváciu učiteľov, ich profesijný a odborný rast, podporovať 

talenty, osobnosť a záujmy každého žiaka, skvalitniť spoluprácu s rodičmi, 

verejnosťou a inými školami aj v zahraničí, zavádzať  nové progresívne formy 

a metódy práce. Výchovno-vzdelávaciu činnosť smerujeme k príprave žiakov na 

život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo 

a účinne riešiť problémy. Chceme pripraviť človeka rozhľadeného, vytrvalého, 

schopného kooperovať a pracovať v tíme, schopného sebamotivácie 

k celoživotnému vzdelávaniu. Chceme dosiahnuť zvýšenie gramotnosti žiakov 

našej školy  v oblasti IKT, v čitateľskej a finančnej gramotnosti . Zabezpečiť 

kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zreteľom na možnosti školy, so 

zameraním na komunikatívnosť a s ohľadom na schopnosti jednotlivých  žiakov. 

Formovať u žiakov tvorivý životný štýl, vnútornú motiváciu, emocionálnu 

inteligenciu, sociálne cítenie a hodnotové orientácie. Vychovávať žiakov v duchu 

humanistických princípov. V spolupráci s rodičmi žiakov vychovať pracovitých, 

zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí. Naším princípom 

a snahou je dosiahnuť u každého žiaka pocit bezpečia a dobrého pocitu 

z dosiahnutého úspechu. Chceme, aby každý žiak zažil úspech. 

Veľký dôraz kladieme na vytvorenie dobrého tímu v triede, na rozvíjanie 

sebapoznania a sebahodnotenia žiaka. Využívame na to každodenné ranné 
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komunity pred vyučovaním, na ktorom triedny učiteľ má možnosť spolu so žiakmi 

riešiť spoločné zámery a keď treba aj problémy. Je to náhrada za klasické 

triednické hodiny a keďže sa osvedčili, chceme v tejto forme pokračovať. 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami  majú vypracovaný 

individuálny výchovno-vzdelávací program, na ktorom sa podieľa školský 

špeciálny pedagóg. Spolupracuje s nimi aj školský psychológ.  Triedy pre 

mimoriadne nadané deti postupujú podľa certifikovaného programu  APROGEN 

/autorka projektu je Jolana Laznibatová/. Triedy so športovým zameraním na 

futbal a hokej sa riadia rámcovým plánom športových tried. 

   

13.2 Filozofia a ciele školy 

1.humanizácia školy ako základný cieľ 

2.naplňať projekt Otvorenej školy 

3.príprava žiaka pre ďalšiu etapu života 

4.kvalitatívny rast každého pedagóga  

 

13.3 Zameranie školy 

Naša škola sa zameriava na tieto priority: 

1. využívanie prvkov integrovaného tematického vzdelávania v 1.-4. ročníku, 

2. vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka rôznymi formami, 

3. prácu s počítačom a informatiku poskytnúť všetkým žiakom školy, 

4. vytváranie  tried pre mimoriadne nadaných žiakov APROGEN, 

5. využívanie záujmovej činnosti a tým zapájanie žiakov do rôznorodých  

    mimovyučovacích činností v CVČ, 

6. spolupráca so športovými klubmi, 

7. vytváranie športových tried, 

8. rozvoj čitateľskej, matematickej, prírodovednej, mediálnej, finančnej  

    a najmä funkčnej gramotnosti 
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14  Psychohygienické podmienky 

 

Školský poriadok je vypracovaný tak, aby akceptoval Dohovor o právach dieťaťa. 

Na začiatku školského roka sú s ním oboznámení všetci žiaci školy. Svojim 

podpisom do ŽK potvrdzujú, že ho budú akceptovať a pri porušení budú niesť 

následky (pokarhanie TU, RŠ, znížená známka zo správania). Na začiatku 

školského roka boli žiaci tiež poučení so smernicou o šikane. Svojim podpisom 

opäť potvrdili, že ho budú akceptovať a a pri porušení budú niesť následky. Pri 

vypracovaní rozvrhu hodín sa dodržiavajú didaktické zásady. Na jedlo a relaxáciu 

majú žiaci priestor počas malých prestávok a veľkej prestávky. Škola dodržiava 

zásady psychohygieny, bezpečných podmienok pri práci a hygienické 

požiadavky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- 46 - 
 

15   Voľnočasové aktivity - CVČ HARMÓNIA 
 

Názov záujmového útvaru Počet detí Vedúci 

Angličtina hrou 17 Mgr. Veronika Michalková 

Atletika /5.- 7.ročník/ 17 Mgr. Marek Lučka 

Atletika /8.- 9.ročník/ 14 Mgr. Marek Lučka 

Atletika I 14 Patrik Megela 

Atletika II 16 Patrik Megela 

Bio - chemické pokusy 11 Mgr. Zdenka Bendová 

Farebný ateliér I 19 Mgr. Jitka Fiľová 

Farebný ateliér II 20 Mgr. Jitka Fiľová 

Florbal 15 Mgr. Marian Mačoško 

Jazykovedný 14 Mgr. Jana Burešová 

Logo - šach 12 Mgr. Helena Botková 

Malí florbalisti I 18 Mgr. Miroslav Sikorský 

Malí florbalisti II 21 Mgr. Miroslav Sikorský 

Matematický /8. ročník/ 11 Mgr. Eva Petrocová 

Matematický 9A 10 Mgr. Jana Kitková 

Matematický 9B 24 Ing. Jarmila Marcinská 

Matematický 9C 15 Ing. Jarmila Marcinská 

Moja rodná reč 17 PaedDr. Andrea Poláková 

Programovanie 12 Mgr. Marian Dobrovolný 

Slovenčina bez chýb 9 Mgr. Jana Kurilová 

Tenisový 8 PaedDr. Katarína Liptovská 

Učenie hrou /1. - 4.ročník/ 8 Mgr. Silvia Oľhová 

Volejbal /dievčatá/ 15 Ing. Janka Hobľáková 

 
Záujmové útvary v CVČ Harmónia sa realizujú od utorka do piatka. Začínajú 

najskôr o 14:00 hod. a trvajú 60 minút. Vedúci záujmových útvarov sú 

zodpovední za bezproblémový priebeh krúžku v popoludňajšom čase. 
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16  Spolupráca školy s rodičmi 

 

Pri Základnej škole Hrnčiarskej 13 v Humennom pracuje rada školy a rada 

rodičov. Obe sa schádzajú nezávisle od seba. Rodičovská rada je zložená    zo 

zvolených zástupcov každej triedy a stretáva sa spravidla v termínoch triednych 

rodičovských združení. Radu školy tvoria členovia zvolení vo voľbách do rady 

školy a stretávajú sa podľa harmonogramu predsedu rady školy. Stretnutie  

pedagógov s rodičmi je úzko späté a na dobrej úrovni. Spočíva    vo vzájomnej 

spolupráci a komunikácií.  Škola robí štyrikrát do roka triedne rodičovské 

združenia a každý učiteľ má raz v týždni určenú konzultačnú hodinu pre rodičov, 

počas ktorej sa môžu riešiť  výchovno-vzdelávacie výsledky žiaka, vzniknuté 

problémy, prípadne potreby zo strany rodičov aj učiteľov. Rada rodičov úzko 

spolupracuje s vedením školy. Riaditeľka školy sa zúčastňuje na ich stretnutí, kde 

sa okrem iných vecí, prejednáva aj financovanie akcií pre žiakov a finančnú 

pomoc na prevádzku školy či školských akcií. V minulom školskom roku sme 

finančnú pomoc dostali napríklad pri príležitosti organizáciu okresných súťaží 

The Little singer, Mestečko vo farebnom šate, oceňovanie športových 

reprezentantov školy, oceňovanie reprezentantov školy vo vedomostných 

a v umeleckých súťažiach, na realizáciu aktivít jednotlivých predmetových 

komisií a metodických združení, ako aj na náklady spojené so súťažami 

a olympiádami.  Okrem toho každý rok rada rodičov zabezpečuje financie na 

zakúpenie Pracovných zošitov pre prvákov a na ďalšie  rôzne akcie usporiadané 

školou. Rodičia sú zároveň nápomocní pri školských akciách resp. pri triednych 

akciách.  V škole robíme tradične Deň otvorených dverí, kde sa rodičia priamo 

zúčastňujú vyučovacieho procesu. Učitelia už tradične pripravujú besiedky 

k vianočným sviatkom, kde pri neformálnom stretnutí sa nadviažu dobré kontakty 

medzi rodičmi a školou. 

 
Žiacky parlament na našej škole je poradným orgánom riaditeľky školy a tvoria 

ho 2 zástupcovia všetkých tried od 3. až po 9. ročník. Jeho poslaním je:  

      -    zastupovať všetkých žiakov na škole, 

- aktívne sa zúčastňovať na mimoškolských akciách, 

- predkladať požiadavky žiakov vedeniu školy, 

- pomáhať pri riešení problémov vyskytujúcich sa v triede. 
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17  Spolupráca školy a verejnosti 

 

Škola v priebehu školského roka 2018/2019 spolupracovala s viacerými 

inštitúciami: 

 

Materské školy tvorivé dielne pre MŠ v meste Humenné 

organizované školou, otvorené hodiny, spoločné 

športové aktivity detí a žiakov - Deň radosti 

CPPPaP diagnostikovanie nadaných žiakov, žiakov do 

športových tried, žiakov s poruchami učenia a 

správania 

RÚVZ besedy so žiakmi 

Vihorlatská knižnica besedy, prednášky, vernisáž okresnej výtvarnej 

a literárnej  súťaže organizovanej školou 

Denné centrá Veselé háčkovanie – tvorivá dielňa, vystúpenia  

Červený kríž besedy a názorné ukážky prvej pomoci 

Farnosť sv. košických 

mučeníkov 

výpomoc pri charitatívnych akciách fary a pomoc pri 

organizácii celoškolských akcií 

Stredné školy Deň otvorených dverí, besedy s oboznamovaním sa 

s ponukou študijných odborov na školách,  

CVČ Dúha účasť na predmetových súťažiach a olympiádach, 

návšteva keramickej dielne 

Vihorlatská hvezdáreň besedy, prednášky  

HaZZ preventívno-výchovné pôsobenie 

HNTV Humenská 

televízia 

natáčanie školských akcií a programov, exkurzie 

TV JOJ  propagácia školy  

OO PZ besedy a prednášky 

HK Humenské levy porady, rodičovské združenie, plánovanie 

športových príprav 

FK Humenné /mládež/ porady, rodičovské združenie, plánovanie 

športových príprav 

Občianske združenia spolupráca pri organizovaní verejných zbierok: Biela 

pastelka, Deň narcisov, Týždeň modrého gombíka 

SZUŠ MÚZA Deň narcisov – kultúrne vystúpenie školy, odborná 

účasť v porote okresnej súťaže organizovanej 

školou: THE LITTLE SINGER 

SZUŠ VIA ARTO tvorba kultúrnych programov, Štefánikov beh – 

hudobné vystúpenie, odborná účasť v porote 

okresnej súťaže organizovanej školou: THE LITTLE 

SINGER 
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18  VYUČOVACÍ PROCES V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE 
 
 

 

Z dôvodu šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom 

COVID-19 a na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného 

krízového štábu bolo 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 prerušené vyučovanie  od 16. marca 2020 do 29. marca 

2020 vrátane. Z toho dôvodu sa prerušilo vzdelávanie prezenčnou formou aj na 

našej škole a výchovno-vzdelávací proces prešiel do online priestoru. Vzdelávať 

sa začalo dištančnou formou. Čiastočne sa vyučovanie obnovilo od 1. 6. 2020 

pre žiakov 1.-5. ročníka. Záujem o vyučovací proces od 1. 6. 2020 sme zisťovali 

formou Dotazníka pre rodičov (Príloha A). Rodičia zároveň škole dali súhlasí so 

spracovaním osobných údajov svojho syna/dcéry za účelom ochrany života 

a zdravia dotknutých osôb z dôvodu hrozby koronavírusu (Príloha B).  

 

 

18.2  HODNOTENIE ŽIAKOV V MIMORIADNEJ SITUÁCII 

 

Počas prerušenia výchovno-vzdelávacieho procesu v školách aj po obnovení 

školskej dochádzky s obmedzeniami podľa usmernení MŠVVaŠ od 1.6. 2020 pre 

žiakov 1.-5. ročníka  pedagógovia hodnotili žiakov podľa smernice školy 

o Smernice na hodnotenie žiakov Základnej školy Hrnčiarskej 13 v Humennom 

v čase mimoriadnej situácie (Príloha C) 

 

18.3  PRÁCA Z DOMU - HOME OFFICE 

 

Na základe prijatých preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia 

COVID-19 a opatrení Ústredného krízového štábu SR a ministerky školstva, 

vedy, výskumu a športu SR bolo od 16. marca prerušené vyučovania na školách 
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Vzhľadom na danú situáciu vedenie školy vydalo usmernenie k práci z domu 

(Príloha D). Pri posudzovaní podmienok pre prácu z domu sme vychádzali z § 52 

ods. 5 Zákonníka práce. Počas mimoriadnej situácie bolo vzdelávanie z domu 

zabezpečené rôznymi dištančnými formami podľa podmienok a možností žiakov 

a učiteľov.  Samotné spôsoby vzdelávania boli v kompetencii pedagógov a ich 

realizáciu kontrolovali zástupcovia riaditeľky školy.  

Učitelia, ktorí zabezpečovali vyučovanie na diaľku vykonávali prácu mimo 

pracoviska, prácu z domu, alebo tzv. „home office“. Podľa § 99 Zákonníka práce 

zamestnávateľ je povinný viesť evidenciu pracovného času, preto vedenie školy  

určilo pracovný čas pedagogických zamestnancov počas HOME OFFICE  podľa 

pracovného poriadku školy, t.j.  v čase od 7.30 do 15.30. V tomto čase mal byť 

zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi na telefónnom čísle alebo formou 

mailovej komunikácie či videohovorov. Samotné dištančné vzdelávanie 

prebiehalo podľa upraveného rozvrhu (Príloha E). Formy vzdelávania sú v 

kompetencii učiteľa po dohode so žiakmi jednotlivých tried a rodičmi. Vedenie 

školy odporúča komunikáciu formou triednych mailov, Edupage, ZOOM, sociálne 

siete, telefón... 

Úlohou triednych učiteľov bolo najmä komunikovať s triedou, udržiavať v dobe 

mimoriadnej situácie sociálny kontakt a riešiť vzniknuté problémy. Pri zadávaní 

úloh sa učivo redukovalo, výchovno-vzdelávacie ciele niektorých predmetov 

nebolo možné naplniť. Pri zadávaní úloh sme brali do úvahy viaceré fakty - 

nerovnaké podmienky na vzdelávanie /technické prostriedky, internet.../, podpora  

rodičov a pod.. Pri vzdelávaní z domu sme dbali na pravidelnú slovnú spätnú 

väzbu, najmä slovné hodnotenie. Nápomocný pre učiteľov aj vedenie školy bol 

portál www.ucimenadialku.sk. 

Podľa § 91 ods. 1 Zákonníka práce sme v tejto mimoriadnej situácii poskytovali 

stravné lístky tým zamestnancom, ktorí vykonávajú HOME OFFICE viac ako 4 

hodiny denne.  

 

Ďalšie informácie o práci nadčas a nároku na príplatky sú v prílohe. 

 

Kontrolu práce z domu vykávali zástupcovia riaditeľky školy, kontrolu práce 

vedúcich zamestnancov školy vykonávala riaditeľka školy.  

Zamestnanci si vykazovali prácu výkazmi o práci z domu. 
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V čase veľkonočných prázdnin si zamestnanci čerpali dovolenku na základe 

Nariadenia na hromadné čerpanie dovolenky - oznámenie (Príloha E). 

 

 

18.4  Výchovno-vzdelávací proces 

  

Výchovno-vzdelávací proces prebiehal dištančnou formou v online priestore. 

Spočiatku pedagógovia postupovali podľa platného rozvrhu, no po skúseností 

s preťaženosťou žiakov aj pedagógov pri dištančnej forme vzdelávania sme 

pristúpili k úprave rozvrhu (Príloha F). Učiteľky 1. stupňa si rozvrh upravovali 

podľa potrieb triedy s dôrazom na hlavné vzdelávacie oblasti. 

 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu prebiehala v čase mimoriadnej 

situácie od 1. 6. 2020 podľa USMERNENIA K OTVORENIU ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

A ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ  POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE OD 1. 6. 2020 

DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020 (Príloha G). 

 

Vďaka mimoriadnej situácii a prerušeniu vzdelávania prezenčnou formou na 

školách škola neuskutočnila viacero plánovaných aktivít, nezapojila so do 

väčšieho množstva súťaží z dôvodu ich zrušenia. Počas dištančného 

vzdelávania však vznikli nové školské projekty realizované v online priestore. 

Informácie o akciách a súťažiach boli už spomínané vyššie v správe. 

 

18.5 Dotazník o dištančnom vzdelávaní  

 

 Po realizácii dištančného vzdelávania sme formou dotazníka zisťovali, ako 

prebiehalo dištančné vzdelávanie. Dotazník bol určený pre učiteľov (Príloha H) 

a pre žiakov (Príloha CH). Výsledky dotazníkov sme spracovali do grafov.   
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18.5.1  Výsledok dotazníkového prieskumu medzi učiteľmi 

 

1. otázka: Doplňte: ako prebiehala výučba vo Vašich predmetoch? Využívali ste aj iné metódy 
a spôsoby  výučby ako klasické?  
Učitelia používali rôzne formy dištančného vzdelávania v online priestore a online vzdelávania. 
Na začiatku prevládalo dištančné vzdelávanie, neskôr pribúdali online hodiny a vzdelávanie 
pomocou videí.  
 

Dištančné vzdelávanie 
v online priestore 

mailová komunikácia, prezentácie, pracovné listy, EDUPAGE 

Online vzdelávanie videohovory cez messenger, videá natáčané učiteľmi aj 
z pedagogických portálov, ZOOM, TEAMS, WEBEX 

 
2. otázka: Mal(a) som dostatok informácii od školy na to, aby som zvládol(la)  vyučovanie na 
diaľku?  
    áno - 90 % 
    nie - 10 %  (chýbali informácie o výučbe online cez ZOOM, MS TEAMS,WEBEX, ktoré doteraz  
                         neboli potrebné) 
 
3. otázka: Som spokojný/á s tým, ako prebiehala dištančná výučba v predmetoch, ktoré 
vyučujem.  
    áno - 80% 
    nie - 20 % (nemožnosť každému vysvetliť učivo, nemáme dosah na prácu doma,  
                        ani na množstvo času, ktoré žiaci venujú vzdelávaniu) 
 
4. otázka:  Dištančná forma výučby plnohodnotne nahrádza prezenčnú formu výučby.  
    áno - 90% 
    nie - 10 % (neplnohodnotná komunikácia so žiakmi, veľké rozdiely vo zvládnutí učiva,  

chýbajúca spolupráca v kolektíve, chýba sociálny kontakt a častokrát spätná väzba, 
žiaci nie vždy rozumeli zadaniu, boli nepozorní,  niektoré vzdelávacie ciele neboli 
dosiahnuté v online priestore, osobitosti prístupu ku žiakom nebolo možné 
dostatočne zrealizovať ) 

 
5. otázka: 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): 
 
         najdôležitejšie        veľmi dôležité         dôležité          menej dôležité        najmenej dôležité 
 

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 
študentmi, rozvoj spoločného vzdelávania a podpora mentálneho zdravia. 
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 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. 

 
6.  Zoraďte oblasti, ktoré by mali byť prioritnými cieľmi pri tvorbe rozhodnutí počas krízy od    
      najdôležitejšej (č.1) po najmenej dôležitú (č. 10): 
 
         najdôležitejšie        veľmi dôležité         dôležité          menej dôležité        najmenej dôležité 
 

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?  
 - spravodlivé hodnotenie, podpora žiakov, ktorí sa nedokážu samostatne učiť, zabezpečenie 
sociálnej podpory žiakom 
 
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). 
 
         najdôležitejšie        veľmi dôležité         dôležité          menej dôležité        najmenej dôležité 
 

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?  
Kríza preverila charaktery žiakov a ich rodičov, ako aj vzťah k vzdelávaniu a k povinnostiam, 
zlepšili sme sa v online priestore, zaviedli sme nové formy vzdelávanie, poukázalo sa na naše 
nedostatky v používaní IKT technológií a ich postupné odstraňovanie, regulovali sme viac učivo, 
zlepšila sa komunikácia medzi žiakom a učiteľom, učiteľom a rodičom, žiaci sa začali viac vážiť 
školu a učiteľov, rodičia sa začali viac zaujímať o vzdelávací proces detí, poukázalo sa na 
pripravenosť školstva na riešenie mimoriadnych situácií 
 

10. Ak chcete niečo ozrejmiť alebo bližšie vysvetliť, tu je na to priestor.   
Naštartovalo sa využívanie IKT technológií počas vyučovacieho procesu. 
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18.5.2  Výsledok dotazníkové prieskumu medzi žiakmi 

 

 1. otázka: Koľko času priemerne si denne venoval príprave na vyučovanie? 

 

2. otázka: 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) 

Žiaci najviac uvádzali tieto predmety v následnom poradí: SJL, MAT, GEG, ANJ, FYZ 

 

3. otázka: Počas pandémie som sa učil: 

 

4. otázka: Ako hodnotíte online vyučovanie (ZOOM, Teams,  videohovory)  

                 v predmetoch, v ktorých prebiehalo? 

 

tri hodiny a 
viac
30%

dve hodiny
50%

pol hodiny
10%

nepripravova
l som sa 

pravidelne
10%

rád som sa 
učil len 

niektoré 
učivo, na 

učenie musím 
mať …

väčšinou ma 
učenie 

nebavilo, išlo 
mi to ťažko

30%

nerád, nemal 
som chuť učiť 

sa
10%

nepripravoval 
som sa 

pravidelne
10%

online 
vzdelávanie 

prebehlo 
dobre
50%mali sme len 

dištančné 
vzdelávanie 

20%

online 
vzdelávanie s 
problémami -
"sekalo nám"

30%
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5. otázka: Mal si počas pandémie doma prístup na internet? 

 

6. otázka: Podčiarknite slová, ktoré vyjadrujú Vaše pocity vo vzťahu k úrovni a 

spôsobu vyučovania na našej škole počas pandémie. Vyjadrenie žiakov bolo: 

 

POZITÍVNE: zaujímavé, veľmi dôležité, užitočné, veľmi ľahké 

NEGATÍVNE: jednotvárne, veľmi ťažké, nudné, neužitočné 

 

7. otázka: Súčasťou vyučovania je aj príprava žiakov pomocou riešenia domácich 

úloh. Povedzte, koľko domácich úloh Vám zadávali učitelia. 

 

 

ÁNO
90%

NIE
10%

POZITÍVNA 
ODPOVEĎ

60%

NEGATÍVNA 
ODPOVEĎ

40%

veľa
50%

primerane
30%

málo
20%
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8. otázka: Ako sa tvoji rodičia zaujímali o tvoju prácu počas vyučovania na 

diaľku? 

 

 

9. otázka: Ako by si sa ohodnotil ty sám za toto obdobie? 

 

 

10. otázka: Čo pozitívne podľa tvojho názoru priniesla táto situácia? 

 

 

 

až priveľmi
60%

primerane
30%

málo, nemali 
čas
10%

negatívne
30%

pozitívne
70%

rodina spolu
30%

nový spôsob 
učenia

50%

oddychovali 
sme
20%
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11. otázka: Čo negatívne ti priniesla táto situácia? 

 

 

12. otázka: Uveďte Vaše nápady a návrhy, ktoré by sa dali zrealizovať 

v budúcnosti, ak by táto situácia znova nastala. Najčastejšie odpovede žiakov boli:  

 

 

13. otázka: Ohodnoť stupnicou od 1 po 7 celkovú kvalitu školy. 

Slabý  (20%)        1     2      3      4     5      6      7          Výborný (80%) 

       
 

14. otázka: Voľný priestor na vyjadrenie toho, čo by ste ešte chceli povedať. 

BEZ  VYJADRENIA 

 
 
Poznámka: Výsledky odzrkadľujú postoj žiakov k učeniu, ku škole, k vlastným 
povinnostiam. Nie sú ukazovateľom kvality školy, ale odrážajú subjektívny postoj žiakov. 
Napriek tomu slúžia ako indikátor na zlepšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu 
školy a plánovania profesijného rastu učiteľov. Výsledky nám dávajú možnosť zlepšovať 
sa v pedagogickej praxi. Zároveň ukazujú, že pre žiakov je veľmi dôležitá motivácia 
a rôznorodosť vyučovacieho procesu a veľkú úlohu zohrávajú aj sociálne kontakty.  

 

veľa stresu pri 
učení
20%

neboli sme v 
kolektíve

70%

rúško
10%

neviem
60%

viac online 
hodín
30%

bez odpovede
10%
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Príloha A 

DOTAZNÍK PRE RODIČOV 

 
Úrad verejného zdravotníctva SR v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v 
súvislosti s COVID-I9 v SR a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, 
ktorým umožnil otvorenie zariadení pre deti a mládež podľa §24 zákona č.  355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Na základe toho Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné obnovuje 
výchovno-vzdelávací proces v priestoroch školy od 1. 6. 2020 pre žiakov 1.-5. ročníka. Pre 
nastavenie organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu školy v mimoriadnej situácii je 
potrebné vyplniť tento dotazník. 

 
MÁM ZÁUJEM O NÁSTUP MÔJHO SYNA/ DCÉRY DO ŠKOLY OD 1. 6. 2020 

                                                             ÁNO                                  NIE                                    

MENO ŽIAKA: .................................................. TRIEDA: ................................. 

TERAJŠIE ZAMESTNANIE RODIČA: matka .................................................. 

otec .................................................. 

AKTUÁLNY TELEFÓNNY KONTAKT: matka .................................................. 

 otec .................................................. 

BÝVA ŽIAK V JEDNEJ DOMÁCNOSTI S OSOBOU NAD 60 ROKOV? ÁNO NIE 

JE ŽIAK V PRAVIDELNOM KONTAKTE S OSOBOU NAD 60 ROKOV? ÁNO NIE 

JE ALEBO BOL ŽIAK V KONTAKTE S OSOBOU, KTORÁ PRIŠLA ZO 

ZAHRANIČIA A JE V KARANTÉNE? 

ÁNO NIE 

꙳ VAŠU ODPOVEĎ ZAKRÚŽKUJTE 

POZNÁMKA: Pri nástupe do školy je rodič povinný zabezpečiť dieťaťu 2 rúška, papierové 

jednorazové vreckovky, osobne odovzdať dieťa pre prípad, žeby dieťa neprešlo ranným filtrom, 

odovzdať čestné prehlásenie a podpísaný dotazník. Ak sa v priebehu dňa objavia príznaky 

choroby, žiak bude odvedený do hygienickej miestnosti, budeme kontaktovať rodičov a rodič je 

povinný vyzdvihnúť si dieťa v čo najkratšej dobe.  Rodič je povinný dodržiavať príchody 

a odchody do školy určené školou kvôli dodržiavaniu hygienických predpisov. RANNÝ FILTER BUDE 

VYKONÁVANÝ PRI VSTUPOCH DO ŠKOLY PODĽA ORGANIZÁCIE ŠKOLY POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE 

OD 1. 6. 2020 DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020. 

 

DÁTUM:                                                             PODPIS RODIČA:          
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Príloha B 
 

GDPR 
dotknutej osoby s informáciami potrebnými k spracúvaniu osobných údajov podľa článku 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a 

Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), resp. podľa § 19 ods. 1 a 2 zákona č. 18/2018 Z. 

z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Súhlasím so spracovaním osobných údajov môjho syna/ mojej dcéry: 

 

........................................................................................................... žiaka / žiačky ................................ 

triedy povereným pracovníkom Základnej školy, Hrnčiarskej 13 v Humennom za ÚČELOM OCHRANY 

ŽIVOTA A ZDRAVIA DOTKNUTÝCH OSÔB Z DÔVODU HROZBY KORONAVÍRUSU. 

  

Spracúvané osobné údaje: meno, priezvisko, trieda, záznam o meraní telesnej teploty 

 

Kategórie dotknutých osôb: žiaci                             Doba uchovania:1 rok        

Príjemca:  osobné údaje sa neposkytujú príjemcom  

Právny základ spracúvania: čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov - spracúvanie je 

nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ si spracúvaním osobných údajov 

dotknutých osôb plní povinnosť vyplývajúcu z rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 

8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov v súlade s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR č. OLP/4204/2020 z 22. 5. 2020 

Poskytovanie osobných údajov tretím stranám: súdy, orgány činné v trestnom konaní, orgány štátnej správy a 

verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), iný oprávnený subjekt v súlade so všeobecným 

nariadením o ochrane údajov a zákonom o ochrane osobných údajov. resp. iným osobitným právnym predpisom. 

 

Práva dotknutej osoby: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, 

právo na opravu alebo vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať proti spracúvaniu 

osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, právo podať sťažnosť alebo návrh na začatie konania 

dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. 

  

Zákonný zástupca žiaka č. 1 ........................................................................... (meno a priezvisko) týmto potvrdzuje, 

že bol prevádzkovateľom oboznámený o spracúvaní osobných údajov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane 

údajov. 

V Humennom                                                                                                        Dátum:........................................................... 

                                                                                                                    Podpis:..........................................................                                        

Zákonný zástupca žiaka č. 2 ........................................................................... (meno a priezvisko) týmto potvrdzuje, 

že bol prevádzkovateľom oboznámený o spracúvaní osobných údajov v súlade so všeobecným nariadením o ochrane 

údajov. 

V Humennom                                                                                                     Dátum:...........................................................    

                                                                                                                    Podpis:..........................................................                                        

 

Upozornenie: Ak niektorý zo zákonných zástupcov žiaka/žiačky nemôže tento súhlas podpísať, oboznámi s uvedenou skutočnosťou aj druhého 

zákonného zástupcu v zmysle zákona č. 36/2005 Z. z. zákona o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
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Príloha C 
 

 

             SMERNICA NA HODNOTENIE ŽIAKOV 

ZÁKLADNEJ ŠKOLY HRNČIARSKEJ 13 V HUMENNOM 

V ČASE MIMORIADNEJ SITUÁCIE 

 

 

 

Na základe usmernenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na 

hodnotenie žiakov základných škôl zo 6. apríla 2020 /Usmernenie na hodnotenie žiakov 

základných škôl v čase mimoriadnej situácie pôsobenej prerušením vyučovania v 

školách v školskom roku 2019/2020/ vydáva riaditeľka školy Smernicu na hodnotenie 

žiakov Základnej školy Hrnčiarskej 13 v Humennom v čase mimoriadnej situácie 

spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020. 

 

ZÁKLADNÉ PRINCÍPY HODNOTENIA ŽIAKOV V ČASE PRERUŠOVANÉHO VYUČOVANIA 

V ŠKOLÁCH: 

- zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych 

  podmienok na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie,  

- sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby,  

- akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie.  

 

ZÁSADY HODNOTENIA: 

1. Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v školách nerealizuje formou 

klasifikácie. Priebežné hodnotenie má mať charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej 

žiakom počas učenia sa. Má mať motivačný charakter, pomenovať žiakom chyby, ktoré robia a 

navrhnúť postup pri ich odstraňovaní. Priebežné hodnotenie má mať značne individualizovaný 

charakter, zohľadňovať vekové a individuálne osobitosti žiaka a prihliadať na jeho momentálnu 

psychickú i fyzickú disponovanosť.  

2. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa prihliada predovšetkým na osobitosti, 

možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v 

školách.  

3. Riaditeľ školy oznámi nehodnotenie tých predmetov, ktoré pôvodne boli hodnotené, 

avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňujú naplniť ciele predmetu 

kvalitnou/plnohodnotnou realizáciou (napr. výchovy). O tejto skutočnosti oboznámi žiakov a 

ich zákonných zástupcov do 30.4.2020.  
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4. Vo všetkých ročníkoch základnej školy sa v čase mimoriadnej situácie môže realizovať 

záverečné hodnotenie aj formou slovného hodnotenia, je možné využiť aj kombinované 

hodnotenie.   

5. V prvom ročníku sa v čase mimoriadnej situácie priebežné aj záverečné hodnotenie 

realizuje formou slovného hodnotenia.  

7. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sa odporúča zohľadniť aj sebahodnotenie žiaka.  

8. O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne v čase 

mimoriadnej situácie riaditeľ školy po prerokovaní s pedagogickou radou elektronicky, v 

súlade s vyššie uvedenými bodmi.  

9. Po ukončení mimoriadnej situácie škola následne vypracuje stručnú správu o priebehu výučby 

a hodnotenia na základe zápisníc z predmetových komisií a metodických združení a priloží ju ako 

prílohu k školskému vzdelávaciemu programu.  

 

Mimoriadna situácia, zapríčinená prerušením vyučovania v školách od 16.3.2020, 

pretrváva aj v prípade, že by vyučovanie v školách bolo obnovené ešte pred ukončením 

školského roka, t. j. pred 30. 6. 2020.  

 

ZÍSKAVANIE PODKLADOV NA HODNOTENIE 

1. Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov získava učiteľ v čase 

prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác a rozhovormi so žiakmi, príp. 

konzultáciou s rodičmi. Podkladmi môžu byť projekty, riešenia komplexných úloh, samostatné 

praktické práce spracované žiakmi počas domácej prípravy s prihliadnutím na individuálne 

podmienky každého žiaka.  

2. Počas prerušeného vyučovania v školách sa neodporúča hodnotiť žiakov na základe testov a 

písomných skúšok.  

3. V čase mimoriadnej situácie sa ruší povinnosť realizovať predpísané kontrolné písomné práce, 

vyplývajúce z výkonového štandardu štátneho vzdelávacieho programu.  

4. Po obnovení vyučovania v školách sa písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne 

od nástupu žiakov do školy.  

 

PEDAGOGICKÁ RADA 

1. Pedagogická rada, ktorá spravidla rokuje do 15. apríla (hodnotiaca pedagogická rada) sa počas 

prerušeného vyučovania v školách nekoná.  

2. Ak termín pedagogickej rady, zameranej na hodnotenie žiakov za druhý polrok (klasifikačná 

pedagogická rada) pripadne na obdobie prerušeného vyučovania v školách, náhradný termín 

bude najneskôr do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania v školách. V prípade, že sa 
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vyučovanie v školách neobnoví do 15.6., riaditeľ zabezpečí konanie pedagogickej rady online a 

jej hlasovanie elektronickou formou tak, aby žiaci mohli dostať vysvedčenie v riadnom termíne.  

 

UKONČENIE STUPŇA VZDELANIA 

1. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania pre prvý stupeň základnej školy získajú primárne vzdelanie aj s 

doložkou: „Žiak získal primárne vzdelanie.“  

2. V čase mimoriadnej situácie všetci žiaci po absolvovaní posledného ročníka vzdelávacieho 

programu odboru vzdelávania pre druhý stupeň základnej školy získajú nižšie stredné vzdelanie 

aj s doložkou: „Žiak získal nižšie stredné vzdelanie.“ V prípade, že by žiakovi deviateho ročníka 

z objektívnych príčin hrozilo prepadnutie (napr. na polroku mal nedostatočnú z dvoch a viacerých 

predmetov alebo bol neklasifikovaný), bude mu určený termín na preskúšanie pred začiatkom 

nasledujúceho školského roka.  

POSTUP DO VYŠŠIEHO ROČNÍKA 

1. V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom 

prospechu nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t.j. nemôže opakovať ročník 

okrem prípadov, uvedených v bode 2. 

 2. V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do 

vyššieho ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili 

požiadavky vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením 

vyučovania. Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo 

do 31.8.2020. O preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.  

3. V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku 

nedostatočnú z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať 

komisionálne skúšky najneskôr do 31.8.2020.  

 

  

 

Mgr. Jitka Fiľová 

       riaditeľka školy 
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Príloha D 

USMERNENIE K PRÁCI Z DOMU  

 
 

Na základe prijatých preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 a 

opatrení Ústredného krízového štábu SR a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR o 

prerušení vyučovania na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 

odvolania, vyučovanie na školách a školských zariadeniach je prerušené. Vzhľadom na danú 

situáciu vydáva vedenie školy usmernenie k práci z domu.  

 

Pri posudzovaní podmienok pre prácu z domu vychádzame z § 52 ods. 5 Zákonníka práce. 

Podmienky výkonu práce z domu za mimoriadnych okolností Zákonník práce neupravuje. Ich 

nastavenie je preto aj z hľadiska vykazovania vecou zamestnávateľa. Riaditeľka počas 

mimoriadnej situácie zabezpečuje vzdelávanie z domu rôznymi dištančnými formami podľa 

podmienok a možností žiakov a učiteľov.  Samotné spôsoby vzdelávania sú v kompetencii 

pedagógov a ich realizáciu kontrolujú zástupcovia riaditeľky školy.  

 

Učitelia, ktorí zabezpečujú vyučovanie na diaľku vykonávajú prácu mimo pracoviska, prácu z 

domu, alebo tzv. „home office“. Podľa § 99 Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný viesť 

evidenciu pracovného času tak, aby bol zaznamenaný začiatok a koniec časového úseku, v 

ktorom zamestnanec vykonával prácu. Je potrebné mať na zreteli, že výkon práce z domu je 

riadne plnenie pracovných povinností rovnako, ako na pracovisku, len s rozdielom iného miesta 

výkonu práce. Vedenie Základnej školy Hrnčiarskej 13 v Humennom určuje pracovný čas 

pedagogických zamestnancov počas HOME OFFICE  podľa pracovného poriadku školy, t.j.  v čase 

od 7.30 do 15.30. V tomto čase bude zamestnanec k dispozícii zamestnávateľovi na telefónnom 

čísle alebo formou mailovej komunikácie či videohovorov. Samotné dištančné vzdelávanie by 

malo prebiehať podľa rozvrhu, no v redukovanej forme. Formy vzdelávania sú v kompetencii 

učiteľa po dohode so žiakmi jednotlivých tried a rodičmi. Vedenie školy odporúča komunikáciu 

formou triednych mailov, Edupage, ZOOM, sociálne siete, telefón... 

Úlohou triednych učiteľov je najmä komunikovať s triedou, udržiavať v dobe mimoriadnej 

situácie sociálny kontakt a riešiť vzniknuté problémy. Pri zadávaní úloh je potrebné výrazne 

zredukovať učivo. Výchovno-vzdelávacie ciele niektorých predmetov ani nebude možné naplniť. 

Pri zadávaní úloh je potrebné brať ohľad na viaceré fakty. Žiaci nemajú doma rovnaké podmienky 

na vzdelávanie /technické prostriedky, internet.../, mnohí žiaci nemajú podporu rodičov 
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z rôznych dôvodov, čo vplýva aj na vysvetlenie učiva či komunikáciu so školou alebo učiteľom. 

Pri vzdelávaní z domu je potrebné využívať pravidelnú slovnú spätnú väzbu, najmä slovné 

hodnotenie a portál www.ucimenadialku.sk. 

 

Z dôvodu, že výkon práce z domu je riadne plnenie pracovných povinností rovnako, ako na 

pracovisku, len s rozdielom iného miesta výkonu práce, zamestnanec má nárok na zabezpečenie 

stravovania zo strany zamestnávateľa. podľa § 91 ods. 1 Zákonníka práce. Naša škola bude 

v tejto mimoriadnej situácii poskytovať stravné lístky tým zamestnancom, ktorí vykonávajú 

HOME OFFICE viac ako 4 hodiny denne.  

 

V súčasnej mimoriadnej situácii nemôže nastať prípad, že učiteľovi počas práce vykonávanej z 

domu vznikne práca nadčas. Pedagogickí zamestnanci nevykonávajú priamu výchovno-

vzdelávaciu činnosť. Počas práce vykonávanej z domu podľa § 52 ods. 5 Zákonníka práce 

zamestnanci dodržujú ustanovený týždenný pracovný čas, ktorý je 37, 5 hodiny týždenne pri 

jednozmennej prevádzke a štandardne im nadčasová práca nevznikne. V tejto mimoriadnej 

situácii nie je možné dodržať rozvrh hodín konkrétneho učiteľa v plnom rozsahu, ktorý bol 

vypracovaný na účely výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. Zamestnanec pracujúci z domu 

nemá nárok ani na príplatok za prácu v noci, vo sviatok a mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon 

práce. Neprináleží mu ani mzda za iné prekážky v práci na jeho strane, ako je návšteva lekára, 

narodenie dieťaťa a podobne. 

 

Použitie vlastných PC, notebookov, videokonferencie z domu nie je porušenie GDPR. Porušením 

by bolo, keby sa cez videokonferenciu zbierali osobné údaje o žiakoch, učiteľoch prípadne 

rodičoch.  

 

Ak zamestnanec školy počas vykonávania práce z domu prejaví príznaky ochorenia COVID-19, je 

povinný postupovať podľa pokynov orgánu verejného zdravotníctva, t. j. prestane vykonávať 

prácu z domu z dôvodu, že ochorel. Ide o dočasnú pracovnú neschopnosť, pri ktorej mu vznikne 

nárok na náhradu príjmu od zamestnávateľa počas prvých 10 dní podľa § 4 zákona č. 462/2003 

Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a od 11. dňa nárok na nemocenské od Sociálnej 

poisťovne podľa § 33 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších 

http://www.ucimenadialku.sk/
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predpisov. Pri ospravedlnenej neprítomnosť v práci sa postupuje na základe ustanovenia § 141 

ods. 1 Zákonníka práce o dôležitých osobných prekážkach v práci.  

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu bude zamestnancom školy v dňoch 9. apríl 2020 a 14. apríl 

2020 v zmysle § 111 Zákonníka práce nariadené čerpanie dovolenky. 

 

V zmysle § 7 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných 

zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka školy povoľuje  

pedagogickým zamestnancom vykonávať činnosti súvisiace s priamou výchovno-vzdelávacou 

činnosťou, špecializovanými činnosťami a činnosťami vedúceho pedagogického zamestnanca 

mimo pracoviska.  

 

KONTROLA PRÁCE Z DOMU  

 

Kontrolu práce z domu pedagogických zamestnancov, asistentov, špeciálnej pedagogičky 

a psychologičky budú vykonávať zástupcovia riaditeľky školy. Kontrolu práce z domu vedúcich 

zamestnancov vykonáva riaditeľka školy.  

Pri pedagogických zamestnancoch sa kontroluje:  

1. včasné a primerané zadávanie úloh žiakom podľa jednotlivých predmetov; 

2. komunikácia a jej formy so žiakmi; 

3. komunikácia a jej formy s rodičmi; 

4. spätná väzba žiakom; 

5. problémy a spôsoby ich riešenia; 

6. vedenie triednických hodín /veľký dôraz na sociálne kontakty v období mimoriadnej situácie/. 

  

Pri vedúcich zamestnancoch sa kontroluje: 

1. pravidelná pedagogická činnosť /ako pri pedagogických zamestnancoch/ 

2. pravidelná a častá komunikácia s pedagogickými pracovníkmi; 

3. rýchle riešenie problémov počas mimoriadnej situácie. 
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VYKAZOVANIE PRÁCE Z DOMU 

Zamestnanci sú povinní krátkymi správami podľa vzoru v prílohe informovať svojich 

nadriadených o výkone práce z domu. Prvá správa bude za obdobie od 16. 3. 2020 do 8.4. 2020 

z dôvodu nábehu pedagógov a žiakov na online vyučovanie. Druhá správa bude vykázaná za 

obdobie od 15. do Ďalšie správy budú odovzdávané nadriadenému raz týždenne a budú slúžiť 

ako podklad pre hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu v rámci PK a MZ. Pri hodnotení sa 

zamerať najmä na problémových žiakov, ktorí nekomunikujú a neodovzdávajú zadania 

/menovite ich uviesť/, hľadať riešenia, uviesť kroky, ktoré sme podnikli a nezabudnúť aj 

pochváliť. 

Vedúci zamestnanci sú povinní vykazovať prácu z domu formou krátkych správ ako pedagógovia 

a vykazovaním kontroly pedagogických zamestnancov v pracovnom čase či inými riadiacimi 

činnosťami počas dňa. 

 

 

Usmernenie sa môže priebežne upravovať podľa pokynov a usmernení z MSVVaŠ SR. 
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SPRÁVA O VYKONÁVANÍ PRÁCE Z DOMU PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA I. STUPŇA V DOBE                                      
PRERUŠENIA VYUČOVANIA V ŠKOLÁCH OD 16. 3. 2020 NA ZÁKLADE MIMORIADNEJ SITUÁCIE 

 
              /súhrné informácie za triedu, ale špecifikácia problémov podľa jednotlivých predmetov, ak nejaké sú/ 
 

 

Meno pedagóga  Dátum /od – do/  

ZADÁVANIA ÚLOH 

Forma  

 

Pravidelnosť  

 

KOMUNIKÁCIA SO ŽIAKMI + SPÄTNÁ VÄZBA 

Forma  

 

Pravidelnosť  

 

KOMUNIKÁCIA S RODIČMI + SPÄTNÁ VÄZBA 

Forma  

 

Pravidelnosť  

 

TRIEDNICKÉ HODINY 

Forma  

 

Pravidelnosť  

 

PROBLÉMY A ICH RIEŠENIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČO SA PODARILO 
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SPRÁVA O VYKONÁVANÍ PRÁCE Z DOMU PEDAGOGICKÉHO PRACOVNÍKA II. STUPŇA V DOBE 
PRERUŠENIA VYUČOVANIA V ŠKOLÁCH OD 16. 3. 2020 NA ZÁKLADE MIMORIADNEJ SITUÁCIE 

/súhrné informácie za predmet, ale špecifikácia problémov podľa jednotlivých tried, ak nejaké sú/ 

 

 

Meno pedagóga  Dátum /od – do/  

Predmet    

ZADÁVANIA ÚLOH 

Forma  

 

Pravidelnosť  

 

KOMUNIKÁCIA SO ŽIAKMI + SPÄTNÁ VÄZBA 

Forma  

 

Pravidelnosť  

 

KOMUNIKÁCIA S RODIČMI + SPÄTNÁ VÄZBA 

Forma  

 

Pravidelnosť  

 

TRIEDNICKÉ HODINY 

Forma  

Pravidelnosť  

PROBLÉMY A ICH RIEŠENIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČO SA PODARILO 
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SPRÁVA O VYKONÁVANÍ PRÁCE Z DOMU VEDÚCEHO PRACOVNÍKA V DOBE PRERUŠENIA 
SPRÁVA O VYKONÁVANÍ PRÁCE Z DOMU VEDÚCEHO PRACOVNÍKA  V DOBE PRERUŠENIA 

VYUČOVANIA V ŠKOLÁCH OD 16. 3. 2020 NA ZÁKLADE MIMORIADNEJ SITUÁCIE 

 

 

Meno pedagóga  Dátum /od – do/  

KONTROLA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKOV 

Forma  

 

 

Pravidelnosť  

 

 

KOMUNIKÁCIA S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKMI + SPÄTNÁ VÄZBA 

Forma  

 

 

Pravidelnosť  

 

 

PROBLÉMY A ICH RIEŠENIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INÁ ČINNOSŤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



- 71 - 
 

Príloha E 
 
 

 

Vec: Nariadenie na hromadné čerpanie dovolenky - oznámenie 

 

V súvislosti s mimoriadnou situáciou a osobitným režimom a prijatými 

preventívnymi opatreniami na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19 počas 

veľkonočných prázdnin v dňoch 9. apríla 2020 a 14. apríla 2020 určujem všetkým 

zamestnancom hromadné čerpanie dovolenky na zotavenie v uvedenom období, 

t. j. 2 pracovné dni. 

K hromadnému čerpaniu dovolenky pristupuje zamestnávateľ v zmysle § 

111 ods. 3 Zákonníka práce po dohode so zástupcami zamestnancov. Podľa § 

111 ods. 4 Zákonníka práce čerpanie dovolenky je zamestnávateľ povinný 

oznámiť  zamestnancovi aspoň 14 dní vopred. Toto obdobie môže byť výnimočne 

skrátené so súhlasom zamestnanca najmä v tejto mimoriadnej situácii.  

Pre zamestnanca to znamená, že dovolenka počas veľkonočných 

prázdnin sa nebude čerpať na základe žiadosti zamestnanca, ale na základe 

nariadenia zamestnávateľa a upustíme tak od administrácie vo forme 

dovolenkových lístkov. 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu je potrebné prijatie tejto správy 

potvrdiť zamestnancom zamestnávateľovi prostredníctvom elektronickej 

komunikácie s formulkou: „ Súhlasím s nariadením na hromadné čerpanie 

dovolenky počas veľkonočných prázdnin v dňoch 9. apríla 2020 a 14. apríla 2020. 

 

 

Mgr. Jitka Fiľová 

          riaditeľka školy 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



- 72 - 
 

Príloha F 
 

ÚPRAVA ROZVRHU POČAS PRERUŠENIA VYUČOVANIA V ŠKOLÁCH 

Z DÔVODU  

OCHRANY PRED ŠÍRENÍM COVID-19  NA ZÁKLADE ODPORÚČANIA VÚDPaP 

k 20. 4. 2020 do odvolania 

 

 

 

 
 
 
 

9. a 8. ROČNÍK 

 HODINY /bez udania poradia/ 

PONDELOK MAT SJL FYZ GEG 

UTOROK MAT SJL CHE ANJ 

STREDA MAT SJL BIO RUJ/NEJ 

ŠTVRTOK MAT SJL DEJ ANJ 

PIATOK TRIEDNICKÁ HODINA + 1 celoškolská úloha z výchov  
POZN.: APROGEN – 1 úloha z OHT 

7. ROČNÍK 

 HODINY /bez udania poradia/ 

PONDELOK MAT SJL BIO ANJ 

UTOROK MAT SJL GEG RUJ/NEJ 

STREDA MAT SJL DEJ ANJ 

ŠTVRTOK MAT SJL FYZ CHE 

PIATOK TRIEDNICKÁ HODINA + 1 celoškolská úloha z výchov  
POZN.: APROGEN – 1 úloha z MDV 

6. ROČNÍK 

 HODINY /bez udania poradia/ 

PONDELOK MAT SJL BIO  

UTOROK MAT SJL DEJ ANJ 

STREDA MAT SJL FYZ  

ŠTVRTOK MAT SJL GEG ANJ 

PIATOK TRIEDNICKÁ HODINA + 1 celoškolská úloha z výchov  
POZN.: APROGEN – 1 úloha /OHT, MDV – po dohode/ 

5. ROČNÍK 

 HODINY /bez udania poradia/ 

PONDELOK MAT SJL DEJ  

UTOROK MAT SJL ANJ  

STREDA MAT SJL GEG  

ŠTVRTOK MAT SJL BIO ANJ 

PIATOK TRIEDNICKÁ HODINA + 1 celoškolská úloha z výchov  
POZN.: APROGEN – 1 úloha /OHT, MDV – po dohode/ 
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Príloha G  
 

 USMERNENIE K OTVORENIU ZÁKLADNEJ ŠKOLY A ŠKOLSKÉHO 

KLUBU DETÍ  POČAS MIMORIADNEJ SITUÁCIE 

OD 1. 6. 2020 DO KONCA ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020 

 

 
Úrad verejného zdravotníctva SR v nadväznosti na zlepšenie epidemiologickej situácie v 
súvislosti s COVID-I9 v SR a v súlade s postupným plánom otvárania prevádzok vydal opatrenie, 
ktorým umožnil otvorenie zariadení pre deti a mládež podľa §24 zákona č.  355/2007 Z. z. o 
ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov. Na základe toho Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné obnovuje 
výchovno-vzdelávací proces v priestoroch školy od 1. 6. 2020 pre žiakov 1.-5. ročníka. Z toho 
dôvodu vedenie školy vydáva Usmernenie k otvoreniu základnej školy  počas mimoriadnej 
situácii od 1. 6. 2020 do konca školského roka 2019/2020. Prílohou usmernenia je Organizácia 
školy počas mimoriadnej situácie od 1. 6. 2020 do konca školského roka 2019/2020. 
 
Otvorenie základnej školy a školského klubu detí je významným krokom: 

- k znovuobnoveniu získaných návykov žiakov vo vzťahu ku vzdelávaniu, obnoveniu 
prirodzeného socializačného prežívania žiakov v rovesníckych skupinách spred obdobia 
mimoriadneho prerušenia prevádzky kvôli prevencii nákazy COVID-19; 

- k oživeniu ekonomiky a k možnosti zákonných zástupcov nastúpiť do práce; 
- k zníženiu zaťaženia zákonných zástupcov; 
- k odbremeneniu veľkej časti učiteľov, ktorí museli realizovať vyučovanie za špecifických 

a neštandardných podmienok. 
 
Tento dokument rešpektuje opatrenia a rozhodnutia relevantných úradov účinných od 1. júna 
2020, a to hlavne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR a Rozhodnutie ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu SR. 
 
 
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 

 

- na základe personálnych, materiálnych a priestorových možností a s rešpektovaním 

počtu žiakov v skupine, ktorý je uvedený v rozhodnutí ministra, t. j. najviac 20 žiakov, 

otvárame 15 trie 1.-5. ročníka; 

- žiaci budú rozdelení podľa tried tak, aby sme neprekračovali počet 20 žiakov; 

- v skupinách môžu byť spolu aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, 

kvôli prevencii nákazy COVID-19, neboli v spoločnej triede alebo aj v spoločnom ročníku; 

- vytvorená skupina sa nebude meniť, aj keď počet žiakov klesne, nebude dochádzať k 

migrácií žiakov medzi jednotlivými skupinami / k zmene môže dôjsť až v nasledujúcom 

týždni                               po dosiahnutí nízkeho počtu žiakov/; 

- metódy a obsah vzdelávacích a záujmových činností je nevyhnutné prispôsobiť zloženiu 

konkrétnej skupiny, vzhľadom na vek žiakov a úroveň ich vedomostí, znalostí 

a zručností; 
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- obsah a formu všetkých vzdelávacích a záujmových činností je nutné voliť tak, aby boli 

zaistené hygienicko–epidemiologické opatrenia; 

- pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci základnej školy v súlade s aktuálnymi 

hygienicko–epidemiologickými nariadeniami a podľa svojho uváženia a možností 

zabezpečia rozstupy medzi žiakmi pri výchovno–vzdelávacom procese; 

- nástup do školy bude rozdelený na niekoľko časových úsekov od 7:30 hod do 8:30 hod. 

/viď Organizáciu školy počas mimoriadnej situácie od 1. 6. 2020 do konca školského roka 

2019/2020/; 

- pri prvom nástupe do práce všetci zamestnanci základnej školy a školského klubu detí 

vyplnia dotazník o zdravotnom stave pred návratom do zamestnania; 

- každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov každej skupiny budú 

vykonávať poverení zamestnanci bezdotykovým teplomerom pri vstupe do základnej 

školy; 

- výchovno-vzdelávaciu činnosť zabezpečujú pedagogickí zamestnanci a odborní 

zamestnanci, ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID–

19; 

- ostatné činnosti v škole (najmä upratovanie) zabezpečia nepedagogickí zamestnanci, 

ktorí nepatria do rizikovej skupiny z hľadiska ohrozenia ochorením COVID–19; 

 

 

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA 

 

- zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka 

do základnej školy a pri odchode žiaka zo základnej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie 

odstupov, dezinfekcia rúk); 

- zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška a papierové jednorazové vreckovky; 

- dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky základnej školy                          

do konca školského roku 2019/2020; 

- predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po každom prerušení 

dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, 

že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne 

opatrenie; 

- v prípade, že u dieťaťa je podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, 

bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. 

Bezodkladne nahlási aj karanténu, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej 

zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo regionálnym hygienikom. Za týchto 

podmienok je dieťa zo školy vylúčené. 

VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PROCES 

 

Podľa platného usmernenia k obsahu a organizácii vzdelávania žiakov základných škôl počas 

mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa 

písomné a ústne skúšanie nerealizuje najmenej tri týždne „od nástupu žiakov do školy“. 

 

- pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci, ktorí nastúpia do škôl, budú zabezpečovať 

vyučovanie v základnej škole a výchovné aktivity pre žiakov 1.-5. ročníka vrátane ŠKD; 
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- naďalej sa bude vykonávať distančné vzdelávanie pre žiakov, ktorí nenastúpili od 1. 6. 2020 do 

školy a pre žiakov 6.-9. ročníka; 

- základná škola do konca školského roku neorganizuje žiadne spoločné akcie – besiedky, 

rozlúčky so školským rokom a iné hromadné podujatia, kde dochádza k združovaniu väčšieho 

množstva osôb;  

- vyučujúci uprednostňujú zážitkové a blokové vyučovanie vo vonkajších priestoroch školy 

/podľa počasia/ zamerané na socializáciu, opätovné získanie návykov učiť sa, upevňovanie už 

prebratého učiva. 

 

OPATRENIA ŠKOLY KVÔLI PREVENCII NÁKAZY  COVID-19 

 

- pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi 

RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú. 

Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred základnou školou 

a dodržiavanie rozostupov;  

- škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov každej 

skupiny a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy; 

- zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do základnej školy, alebo po 

každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako tri dni písomné vyhlásenie o tom, že žiak 

neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie;  

- žiak musí mať v taške rezervné rúško; 

- žiak si pravidelne umýva ruky pred jedlom a po použití WC bežným spôsobom v súlade 

s aktuálnymi hygienicko-epidemiologickými nariadeniami; 

- žiak nosí rúško všade vo vnútorných priestoroch základnej školy, okrem svojej skupiny                                

v interných a externých priestoroch školy, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces; 

- nepedagogický zamestnanec školy nosí rúško alebo ochranný štít; 

- pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec majú odporučené nosiť rúško alebo 

ochranný štít pri výkone výchovno-vzdelávacieho procesu, v ostatných prípadoch nosia 

rúško alebo ochranný štít; 

- v miestnosti, v ktorej sa zdržuje skupina, je zabezpečené časté a intenzívne vetranie; 

- telesno-výchovne aktivity realizujeme v externom prostredí, nie v telocvični; 

- žiakov každé ráno opakovane upozorňujeme na dodržiavania hygienických pravidiel pri 

kašľaní a kýchaní; 

- počas presunov skupín žiakov po chodbách a návštev toaliet či spoločných priestorov  

minimalizujeme kontakty ako medzi skupinami; 

- rukavice sú nutné pri príprave jedla, likvidácii odpadov, dezinfekcii atď.; 

- toalety sú vybavené mydlom v dávkovači a jednorazovými papierovými utierkami; 

- upratovanie a dezinfekcia toaliet prebieha minimálne dvakrát denne a podľa potreby; 

- upratovací personál bol poučený o sprísnených podmienkach upratovania a o potrebe 

priebežného čistenia a dezinfekcie dotykových plôch, ostatných povrchov a predmetov; 

- dôkladné čistenie všetkých miestností, v ktorých sa žiaci, pedagogickí zamestnanci a 

odborní zamestnanci a ďalší zamestnanci školy nachádzajú, sa musí vykonávať najmenej 

raz denne; 

- dezinfekcia dotykových plôch, ostatných povrchov alebo predmetov, ktoré používa 

zvlášť veľký počet ľudí, musí byť vykonávaná minimálne dvakrát denne a podľa potreby; 



- 76 - 
 

- nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym 

príznakom COVID-19 nesmie vstúpiť do priestorov základnej školy; 

- ak žiak v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID-19, bude izolovaný 

v hygienickej miestnosti a škola bude kontaktovať zákonných zástupcov, ktorí ho 

bezodkladne vyzdvihnú; 

- o podozrení na nákazu COVID – 19 základná škola informuje príslušný RÚVZ; 

- ak sa u zamestnanca školy objavia príznaky nákazy COVID – 19 v priebehu jeho 

pracovného dňa, bezodkladne o tom informuje riaditeľa školy a opustí školu v 

najkratšom možnom čase s použitím rúška; 

- triedny učiteľ vedie presnú evidenciu prítomných žiakov; 

- od 7.30 triedni učitelia čakajú svojich žiakov v triedach a zabezpečujú, že sa nebudú 

voľne pohybovať po chodbách a aj medzi sebou budú dodržiavať bezpečné rozostupy; 

- dodržiavanie opatrení pravidelne kontrolujú vedúci pracovníci /ZRŠ/.  

 

 

STRAVOVANIE 

 

- v školskej jedálni sa budú stravovať 3 skupiny naraz tak, aby boli v bezpečnej 

vzdialenosti; 

- žiaci si sami jedlo a pitie nedokladajú a neberú si ani príbory;  

- pri príprave jedál a pri vydávaní jedál je nutné dodržiavať bežné hygienické pravidlá; 

- kuchárky sú povinné dodržiavať prísne hygienické podmienky /štíty, rúška, rukavice.../. 

 

 

V Humennom 25. 5. 2020                                                                                                  Mgr. Jitka Fiľová 

riaditeľka školy       
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Príloha H 
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 s materskou školou, Školská 2, 
Podolínec 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?  
 
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 
študentmi, 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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Príloha CH 
 

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. 

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 (TOOM, 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: 
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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. 

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. 
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