
 

 Základná škola s materskou školou 

985 01  Kalinovo 

 
 

 
 

 
 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej 
činnosti, 

jej výsledkoch a podmienkach 

za školský rok 2021/2022 

 
 
 

V Kalinove   15.10.2022                              
                  Vypracoval : Mgr.Vladimír Melo 
 



 
 

 

                                                               
 V zmysle ustanovenia § 7, ods.7, písm. a)  zákona č.  596/2003  Z.z. o štátnej správe  
v školstve a školskej samospráve Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti  

Základnej školy s materskou školou  v Kalinove 
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Vypracovali: 

1. Mgr.Vladimír Melo     riaditeľ školy 
2. PaedDr. Jarmila Jackuliaková 
3. Ved. MZ, PK, VP, ŠKD. 

 
Východiská a podklady: 
Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva, veda, výskumu a športu SR č. 435/2020  Z.z.   
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 
a podmienkach škôl a školských zariadení. 

2. Koncepcia školy na roky 2020 - 2024 
3. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých  metodických združení 

a predmetových komisií. MZ, PK 
4. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ v Kalinove 

 
S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti  
 Základnej školy s materskou školou v Kalinove na školský rok 2021/2022. 

I. 
a) Základné identifikačné údaje o škole: (§ 2ods. 1 písm. a) 
 

1. Názov školy:         Základná škola s materskou školou Kalnovo 

2. Adresa školy:         SNP  158/20  985 01  Kalinovo 

3. telefónne číslo:       047 4390323               faxové číslo:         0474390323 

4. Internetová adresa: www.zskalinovo.sk  e-mailová adresa: riaditel@zskalinovo.sk 

5. Zriaďovateľ:          Obec Kalinovo 

 
Vedúci zamestnanci školy a ich funkcie: 
 

Meno a priezvisko Funkcie 

 Mgr. Vladimír Melo riaditeľ školy 

PaedDr.Jarmila Jackuliaková zástupca riaditeľa  pre ZŠ 

       Helena Bartošová zástupca riaditeľa pre materskú školu 
 
 
Rada školy: 
Rada školy pri ZŠ s MŠ v Kalinove 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 . Funkčné obdobie začalo dňom    27.09.2021 na obdobie 4 rokov.  

 
Členovia rady školy: 

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

1. Zdenka Királyová Členka     Za rodičov ZŠ 

2. Ján Urbašík Člen     Za rodičov ZŠ 

3. Mária Fajčíková Člen     Za rodičov ZŠ 

4. Erika Obročníková Členka     Za rodičov MŠ 

5. Janka Fáberová Členka   Za pedagogických  zamestnancov ZŠ 

6. Veronika Pretáková Členka   Za pedagogických zamestnancov MŠ 

7. Zdenka Mičodová Členka Za nepedagogických zam.  ZŠ 

8. Iveta Dojčiarová Podpredsedkyňa Za zriaďovateľa 

9. Július Karásek Člen Za zriaďovateľa 

http://www.zskalinovo.sk/


 
 

10. Zuzana Šárkanová Členka Za zriaďovateľa 

11. Marcel Kuriš Člen Za zriaďovateľa 

               

               

                  

§ 2 ods. 1 písm. b) Údaje o zriaďovateľovi 
školy 

                          

Zriaďovateľ   Obec Kalinovo 

Adresa   SNP 138/14, 985 01 Kalinovo 

Telefónne číslo   0474390205 

Adresa elektron. pošty   obec@kalinovo.sk 

                          

 
 § 2 ods. 1 c) Informácie o rady školy o predmetových komisiách a metodických 
združeniach - poradných orgánoch riaditeľa školy:  
 

1. Prehľad (zoznam)  poradných orgánov riaditeľa školy: 
 

Metodické združenie 1.- 4.ročník    Mgr. Anna Pivková 

Predmetová komisia – SJ, AJ, NJ, VV   Mgr. Kamila Šulajová 

Predmetová komisia – M, F, TchV, Z,   Mgr. Alena Havranová 

Predmetová komisia – EV, HV, D, OV  Mgr. Judita Karáseková 

Predmetová komisia – TV, P, CH,               PaedDr. Radomír Gálik 

Metodické orgány školy  pracujú na základe ročného plánu činnosti, plánu zasadnutí. 
Vypracúvajú a riadia výchovno-vzdelávací proces z hľadiska metodického. Vyhodnocujú 
a analyzujú výsledky za predchádzajúce vzdelávacie obdobie, stanovujú ciele a úlohy, systém 
a formy vzdelávanie, kontroly a hodnotenie  práce žiakov. Spracúvajú  podklady do ročného plánu 
práce, štvrťročne robia odpočet úloh – ich plnenie, za klasifikačné obdobie spracúvajú analýzy, 
východiská a doporučenia pre správu o VVČŠ 

 
§ 2 ods. 1 písm. d) Údaje o žiakoch 
 
 

Ročník Triedy Žiaci 
z toho 

Chlapci Dievčatá ŠVVP SZP ŠKD 

  prípr.                 

  0.                 

  1.   1 22 9 13     18 

  2.   1 14 5 9     13 

  3.   1 19 6 13     12 

  4.   1 17 9 8 1   5 

  5.   1 28 14 14 1     

  6.   1 19 11 8 3     

  7.   2 30 10 20 6     

  8.   1 24 8 16 1     

  9.   1 25 12 13 4     

Spolu 10 198 84 114 16   48 



 
 

§ 2 ods. 1 písm. e)  
Údaje o počte pedagogických zamestnancov, odborných zamest-
nancov a ďalších zamestnancov školy 

                       

                                                            

Kategória Počet 
 

 

Pedagogickí zamestnanci 28  

Odborní zamestnanci 1  

Ostatní zamestnanci    

Spolu 7  

                                 

§ 2 ods. 1 písm. f)  
Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedago-
gických zamestnancov školy    

                          

                                

Kategória Počet 
z toho 

začínajúci samostatní 
1. ates-

tácia 
2. ates-

tácia 

Pedagogickí zamestnanci 28   15 6 7 

Odborní zamestnanci 1   1     

Ostatní zamestnanci           

Spolu 7   16 6 7 

                                

 

§ 2 ods. 1 g) Aktivity a prezentácia školy na verejnosti            

                                

Názov akcie Miesto konania Konaná v dňoch 
Počet 

žiakov 

Slávnostné otvorenie školského roka Škola 02.09.2021  188 

Lyžiarsky kurz Ždiar 31.01.2022 04.02.2022 37 

 Škola v prírode Krpáčovo  25.04.2022  29.04.2022  29  

 Deň narcisov  Kalinovo 28.04.2022    15  

 Marec mesiac knihy Kalinovo      121  

 Obecné oslavy Dňa učiteľov  Kalinovo 28.03.2022    12  

 Mesiac úcty k starším  Kalinovo 04.10.2021  23.10.2021  42  

 Deň zeme  Kalinovo  22.04.2022    64  

 Deň detí Kalinovo  01.06.2022    186  

 Olympijský deň  Kalinovo 24.06.2022    184  

 Svetový deň stolného tenisu Kalinovo        

 Letná škola športu ( futbalový, tenisový 
camp) 

Kalinovo  
04.06.2022  15.06.2022  84  

 

 

 § 2 ods. 1 h) Projekty do ktorých je škola zapojená  
   Škola sa zapojila, alebo dlhodobejšie je zapojená do nasledovných projektov : 

 Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva – Digi škola 



 
 

 Aktivizujúce metódy vo výchove, 

 Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických 
javov v školskom prostredí, 

 Spolu múdrejší 2, 

 V základnej škole úspešnejší- zvýšenie inkluzívneho vzdelávania žiakov ZŠ Kalinovo, 

 Zlepšenie kľúčových kompetencii žiakov v ZŠ, 
 Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ s využitím elektronického testovania, E-TEST, 

 Podpora zdravia a správneho vývoja detí, 

 Ako sa učiť, Ja a moja kariéra 

 Zber papiera, 

 Zber elektroodpadu, 

  Čitateľská gramotnosť, finančná gramotnosť, 

 Školy pre budúcnosť, 

 Modernejšia škola 

 Záložka do kníh spája knih, 

 Cesta emocionálnej zrelosti, 

 Starý mobil sem, 

 Mikuláš v škole, 

 Projekt proforient „Čím budem?“, 

 Detský čin roka, Bubnujeme, aby deti bolo počuť, 

 Európsky týždeň boja proti drogám, Deň bez fajčenia 

 Deň detí, 
 Predmetové projekty, Rodostrom, Moja rodina, ... 

 „Poďme spolu campovať 2021“, Stolný tenis do škôl, 

 Biela pastelka, 

 Deň narcisov, 
 
   § 2 ods. 1 i)  Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou. – 
posledná školská inšpekcia 
 
 V školskom roku 2017 -2018 bola v škole komplexná školská inšpekcia : Stav a úroveň  
pedagogického riadenia, procesu a podmienok výchovy a vzdelávania na základnej 
škole. 
Zistenia a ich hodnotenie 
Základné údaje 
Kontrolovaným subjektom bola plnoorganizovaná štátna  základná škola s vyučovacím 
jazykom slovenským. Komplexná inšpekcia sa vykonala v organizačnej zložke základná škola 
(ZŠ), ktorá mala 9 ročníkov, 9 tried a navštevovalo ju 195 žiakov. Škola evidovala 12 žiakov 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami- všetci boli so zdravotným znevýhodnením. 
Žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ani marginalizovaných rómskych komunít 
škola neevidovala, nemala zriadený nultý ročník ani špeciálne triedy. Výchovu a vzdelávanie 
zabezpečovala 16 pedagogických zamestnancov, 1 asistent učiteľa, 2 vychovávateľky a 1 
odborný zamestnanec- školský psychológ. Súčasťou školy bol školský klub s 2 oddeleniami, 
ktoré navštevovalo 50 detí. 
Závery 
Škola realizovala výchovu a vzdelávanie v súlade s vytýčenými zámermi a cieľmi podľa ŠkVP, 
iŠkVP pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie s motivačným mottom „Otvorená škola, ktorá 
učí žiakov pre život“. S ohľadom na aktuálne podmienky boli reálne, vyhodnocované 
s podrobnou analýzou ako aj s návrhmi opatrení na zlepšenie stavu. Štruktúra ŠkVP 
obsahovala náležitosti podľa požiadaviek školského zákona. Deklaroval aj úpravu podmienok 
výchovu a vzdelávania žiakov so ŠVVP. Učebný plán a učebné osnovy boli vypracované, 
prierezové témy integrované do obsahu jednotlivých predmetov, v rámci mimoškolských aktivít 



 
 

sa realizovali aj inými formami. Disponibilné hodiny boli v súlade s cieľmi využité na posilnenie 
a rozšírenie obsahu povinných predmetov a na zavedenie nového predmetu v 9.ročníku. 
Pedagogická a ďalšia dokumentácia súvisiaca s organizáciou a riadením školy, procesom 
výchovy a vzdelávania bola vedená na požadovanej úrovni. 
Vedenie školy podporovalo ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov. Poradné orgány, 
metodické združenie a predmetové komisie boli zriadené. Prehlbovaniu profesijného rastu 
pedagógov formou interného vzdelávania sa venovali len dve predmetové komisie. 
Pedagogickými a výchovno-vzdelávacími otázkami a problémami sa na svojich zasadnutiach 
zaoberali, ich podiel na skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu však znižovalo 
analyzovanie písomných prác žiakov bez hodnotiaceho stanoviska (popisná forma) 
a neprijímanie konkrétnych opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Vnútroškolská 
kontrola bola realizovaná podľa plánu, zameraná na všetky oblasti činnosti školy. Zistenia 
z kontrolnej činnosti boli vyhodnocované v súvislosti s plnením vymedzených cieľov 
a pedagogických stratégií v ŠkVP, absentovala ich prezentácia pre pedagogických 
zamestnancov s analýzou výsledkov kontroly. Zapájanie sa do projektov stimulujúcich plnenie 
vytýčených cieľov patrilo k pozitívnym stránkam školy. Prispievala k tomu aj realizácia 
spoločenských, kultúrnych podujatí, ktorými sa škola zviditeľňovala na verejnosti. Školu 
charakterizovala otvorená klíma, na sledovaných hodinách prevládala pokojná atmosféra. 
Výchovný poradca poskytoval žiakom poradenskú, metodickú a informačnú pomoc 
v kooperácii s triednymi učiteľmi a poradenskými zariadeniami ako aj žiakom so ŠVVP a ich 
zákonným zástupcom. Žiaci so ŠVVP mali rozpracované špecifiká ich vzdelávania 
v individuálnych vzdelávacích programoch. 
V oblasti podmienok výchovy a vzdelávania patrili k pozitívam personálne a materiálno-
technické podmienky. Exteriér a interiér školy umožňoval realizáciu ŠkVP. Škola disponovala 
základnými učebnými priestormi, mala vybudovanú telocvičňu s posilňovňou, učebne 
výpočtovej techniky, cudzích jazykov, školskú knižnicu, dielňu, vonkajší športový a relaxačný 
areál, ktorý ponúkal možnosti športového vyžitia, bezbariérové prostredie nebolo vytvorené. 
Výchovno-vzdelávací proces bol zabezpečovaný pedagogickými zamestnancami a vedúcimi 
pedagogickými zamestnancami spĺňajúcimi kvalifikačné požiadavky a osobitné kvalifikačné 
predpoklady na výkon pedagogickej činnosti a výkon činnosti vedúceho pedagogického 
zamestnanca. Odbornosť vyučovania bola zabezpečená na 82,50 % (1.stupeň: 97,17% 
a 2.stupeň 74,33%). Dostatok učebníc, učebných textov a materiálno-technické vybavenie 
školy napomáhalo k plneniu stanovených cieľov, podľa požiadaviek a finančných možností sa 
postupne dopĺňali, čím podporovali plnenie stanovených cieľov. Rozvrh hodín rešpektoval 
psychohygienické potreby žiakov. 
V oblasti priebehu a výsledkov výchovy a vzdelávania učitelia zohľadňovali vzdelávacie 
potreby žiakov vytváraním priaznivej pracovnej atmosféry, v triedach so začlenenými žiakmi 
rešpektovali ich rozdielne individuálne vzdelávacie potreby. Vo vzťahu k vyučovanej téme 
využívali učebnice, pracovné zošity, pracovné listy, na väčšine hodín učebné pomôcky 
a didaktickú techniku na podporu názornosti a zefektívnenie vyučovania. Poznatky 
sprístupňovali spravidla zrozumiteľným spôsobom, žiakom kládli otázky a zadávali im úlohy 
na úrovni zapamätania, pochopenia a aplikácie. Úlohy na rozvíjanie vyšších myšlienkových 
procesov zadávali približne na tretine hodín, čím bolo menšou mierou rozvíjané ich kritické 
myslenie. Individuálne potreby žiakov so ŠVVP boli na hodinách rešpektované. Učitelia 
využívali učebné pomôcky, s ktorými žiaci so záujmom pracovali. Priebežne motivovali žiakov 
pozitívnym verbálnym hodnotením, viedli ich k dokončovaniu úloh v dohodnutom čase, 
dodržiavaniu správnych postupov. Málo uplatňovali hodnotenie klasifikáciou, čím nebola 
zabezpečená spätná väzba žiakom o úrovni ich dosiahnutých vedomostí. Pri rozvíjaní 
komunikačných kompetencií vyžadovali od žiakov aktívne vyjadrovanie sa, kládli im otázky 
podnecujúce zvedavosť. Na približne troch štvrtinách hodín boli žiaci vedení k práci s textom 
pri čítaní alebo počúvaní. Na väčšine hodín učitelia zisťovali úroveň osvojenia poznatkov 
vyplývajúcich zo stanovených cieľov, v závere ich dosiahnutie aj overovali. Na viac ako polovici 
hodín učitelia rešpektovali rozdielne učebné štýly, vzdelávacie schopnosti a zručnosti 
intaktných žiakov. Na viac ako polovici hodín rozvíjali ich sociálne kompetencie podporovaním 



 
 

práce vo dvojici alebo v tíme. Rozvoj hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností žiakov 
a vytváranie príležitostí na prezentovanie ich hodnotových postojov sa vyskytol približne na 
polovici hodín. Zlepšenie si vyžaduje najmä zadávanie úloh podporujúcich vyššie myšlienkové 
procesy, ktoré učitelia zadávali asi na 36% hospitovaných hodinách. 
V porovnaní s výsledkami z komplexnej inšpekcie vykonanej v škole v školskom roku 
2007/2008 bolo zistené, že úroveň riadenia mala stúpajúcu tendenciu, zlepšili sa podmienky 
pre výchovu a vzdelávanie z priemernej úrovne na veľmi dobrú, ako aj vnútorný systém 
kontroly a hodnotenia. Vyučovací proces bol počas aktuálnej komplexnej inšpekcie na dobrej 
úrovni. Na základe zistení z predchádzajúcej komplexnej inšpekcie boli prijaté opatrenia, 
ktoré mali pozitívny dopad najmä na vedenie pedagogickej a ďalšej dokumentácie školy. 
 
Školská inšpekcia na hodnotenie škôl/školských zariadení 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 
otvorená klíma školy – je charakteristická vzájomnou dôverou v učiteľskom zbore,    
                          súdržnosťou kolektívu, angažovanosťou učiteľov, demokratickým štýlom  
                          riadenia školy, pričom systém riadenia je pevný a stabilný 
uzavretá klíma školy – je charakteristická nedôverou medzi učiteľmi a ich slabou  
                          angažovanosťou; v riadení školy je cítiť formalizmus, riaditeľ si udržiava   
                         odstup, chod školy a smerovanie školy sú učiteľom nejasné. 
 

 
Zamestnanci, ktorých sa príslušné inšpekčné zistenia týkajú, boli s výsledkami 
a závermi oboznámení. 
 
  
 § 2 ods. 1 j) Priestorové a materiálno-technické podmienky školy  
             
Výchovno-vzdelávací proces sa realizoval v troch budovách ZŠ. V budove č.2 ZŠ, sme 
obnovili vyučovanie. Interiér  budovy bol zrekonštruovaný 4 triedy, školské dielne, učebňa pre 
CJ a školský klub. Do tried sme nakúpili nové tabule Dubno a IKT tabule. V budove sa učia 
žiaci ročníkov 1.-3., sú v nej 2 oddelenia ŠKD a vyučuje sa aj tanečný odbor ZUŠ, v školskej 
knižnici hodiny SJL.  V budove č.1 sa vyučovali žiaci ročníkov 4.-9.   Podarilo sa nám 
z finančných prostriedkov školy  zrekonštruovať 3 triedy budovy, nakúpiť  školské tabule, 
počítače, notbooky,  tabule na IKT. Urobili sme nevyhnutné opravy, doplnili sme školský 
nábytok. Daním do prevádzky budovu č.2 ZŠ sa nám výrazne podarilo zlepšiť organizáciu 
vyučovania, hlavne na predmety kde sa žiaci delia na skupiny, v 6.ročníku sme vyučovali 
v dvoch triedach, , pri nižšom počte žiakov vyučovanie je efektívnejšie a úspešnejšie. 
V ostatných ročníkoch ostáva po jednej triede. 
 Naďalej nám chýbajú kabinety pre učiteľov, kabinetné zbierky nie sú dostatočne vybavené, 
chýbajú moderné UP, ďalšie špeciálne  učebne 2 učebne informatiky, jazyková. Do budúcna 
ostáva vybudovať prírodovednú triedu, vylepšiť interiér budovy č.1, fasádu budovy č.2.  
Škola na zabezpečenie výchovy a vzdelávania využíva 13 učební, 2 učebne výpočtovej 
techniky spojenú s multimediálnou technikou, školské dielne ( rekonštruujú sa ), učebňu 
cudzích jazykov ( nevybavenú ),  telocvičňu s posilňovňou. Okrem týchto učební škola pri 
vyučovaní TSV využívame školské dvory , antukové hádzanárske , multifunkčné ihrisko, 400 
m atletickú dráhu,  2 trávnaté ihriská. V rámci našich finančných možností sa postupne 



 
 

snažíme vylepšovať a dopĺňať didaktickú techniku, kabinetné zbierky a aj učebnice, 
kompenzačné pomôcky pre žiakov so ŠVVP.  Zapojili sme sa do projektu digitalizácie školy. 
Urobili sme analýzu stavu vybavenia digitálnou technikou a zadefinovali potrebu jej obnovy. V 
súčasnosti je škola zapojená do digitálnej vybavenosti škôl. Nevyhnutné je nakúpiť nové PC. 
Tie, ktorými je škola vybavená sú zastaralé, pomalé a nekontabilné s vyučovacími softvérami. 
Je veľmi ťažké je ich používať vo výchovno-vzdelávacom procese. V ich funkčnej prevádzke 
pozitívnu úlohu zohráva školský digitálny koordinátor. 
Pri dopĺňaní učebných pomôcok a vybavenia školy  je nám veľmi nápomocná obec, rodičovské 
združenie. O finančné prostriedky sa usilujeme získať zapájaním sa do rôznych projektov. 
Veríme, že prostriedky EÚ na Plán obnovy sa dostanú aj na kapitolu školstva a z nich budeme 
môcť čerpať hlavne na rozvojové projekty, vybavenie digitálnej techniky. Našim zámerom je 
získať prostriedky v oblasti školstva na  vybavenie učební ,  opraviť fasádu telocvične, 
vyregulovať kúrenie, rekonštruovať rozvody teplej vody v budove č.1 ZŠ. 
 
§ 2 ods.1 k)  Oblasti s dobrými výsledkami: 
 

1. základné obsahové štandardy vo všetkých predmetoch a ročníkoch boli splnené, 
dostatočne precvičené a utvrdené, 
pri vzdelávaní sme využívali aj  portál www.zborovna.sk 

2. pri vzdelávaní sme využívali  portál www.zborovna.sk   tiež iných rôznych free portálov 

– www.datakabinet.sk; www.programalf.sk;  http://planetavedomosti.iedu.sk,  

3. Posilňovanie čitateľskej gramotnosti na vyučovacích hodinách s dôrazom na knihu, 

prednášku, úlohy,, mimo čítankovým čítaním, činnosťami v knižniciach, získavanie in-

formácii k učivu z internetu, 

- Posilňovanie matematickej a finančnej gramotnosti aktivitami na vyučovacích hodinách, 

vypracúvaním projektov, využívanie vhodných demonštračných pomôcok – modely 

geometrických útvarov, nástenných máp, ...) 

4. Výsledky žiakov v celoslovenských testovaniach  T9 a hlavne T5 – výrazne nad celo-

slovenský priemer, aj v iných formách testovania 

5. Využitie IKT vo výchovno-vzdelávacom procese, počítačová gramotnosť žiakov, žiaci, 

ale aj vyučujúci sa naučili využívať IKT  na vzájomnú komunikáciu, používanie interne-

tových učebníc, pravidelné a úspešné vypracúvanie online testov, 

6. Používanie inovatívnych, moderných prvkov vo vyučovaní, vnášanie prvkov tvorivosti, 

nápaditosti a kreativity žiakov, vyjadrenie vlastného názoru,  

7. Využívanie viacerých foriem spätnej väzby, najmä tzv. formatívne hodnotenie- 

vyzdvihovanieť toho, čo žiak dokázal, poukazovanie v čom a ako sa má  ešte  zlepšiť. 

8. Systém doučovania slabo prospievajúcich žiakov, práca v projekte „Spolu múdrejší“ 

9. Aktívne zapájanie sa žiakov pri príprave na vyučovanie (nosenie požadovaných pomô-

cok na realizáciu pokusov), 

10. Práca s talentovanými žiakmi a príprava na olympiády, súťaže a dosiahnuté výsledky 

v nich, 

11. Práca žiakov počas dištančnej formy vzdelávania, 

12. Štruktúra mimoškolského vzdelávania žiakov,  

13. Zvýšenie počtu asistentov učiteľa , ich práca so  začlenenými žiakmi, slabšie 
prospievajúcimi žiakmi, so žiakmi, ktorí sa vzdelávali v zahraničí, výborná súčinnosť 
vyučujúcich a ich asistentiek, 

14. Zvýšenie povedomia žiakov v oblasti separácie odpadkov,prevencie proti 

znečisťovaniu a poškodzovaniu   životného prostredia, úprava tried, chodieb a okolia 

školy, pokračovanie v separovaní odpadu v   jednotlivých triedach, zapájanie sa do  
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http://www.programalf.sk/
http://planetavedomosti.iedu.sk/


 
 

Oblasti s  nedostatkami: 

 

1. Slabšie výsledky pri rozvíjaní čitateľskej gramotnosti a jej uplatňovania při čítaní 
s porozumením a riešení úloh, 

2. Nepravidelná a nedostatečná domáca príprava, najmä slaboprospievajúcich žiakov, 
absentujúca kontrola rodičov,  

3. Vedomé, klamlivé infornácie rodičov o povinnostiach žiakov, 
4. Neschopnosť samostatne pracovať u slabšie prospievajúcich žiakov, 
5. Povrchnosť při riešení zložených slovných a nepriamo formulovaných úloh, chybové 

zápisy, časté a opakované chyby z nepozornosti  v  snahe rýchleho riešenia danej 
úlohy, 

6. Nedostatočné prepojenie teoretických vedomostí žiakov s ich praktickým využitím 
7. Časté zabúdanie a nenosenie si učebných pomôcok, pracovná nedisciplinovanosť 

žiakov, 
8. Písanie diktátov, zabúdanie na interpunkčné znamienka, ich nesprávne umiestnenie aj 

vo vyšších ročníkoch, slabá estetická úroveň písomného prejavu 
9. Časté riešenia konfliktov medzi žiakmi – interpersonálne vzťahy  Ž –Ž. 
10. PC v učebniach informatiky sú pomalé, zastaralé nekontabilné s vyučovacími 

softwérmi, nedostatečné internetové pripojenie v triedach. 
11. Chýbajúce odborné učebne pre vyučovanie přírodovědných predmetov a techniky. 
12. Vysoká absencia žiakov na vyučovaní a nedostatečné doučenie učiva. 

    Uvedené oblasti sú problémové dlhodobo  a je snahou vyučujúcich ich eliminovať a 
postupne odstraňovať. 
 
 Návrhy opatrení na zlepšenie stavu: 
 

1. Motivovať žiakov k lepšej domácej príprave pre zefektívnenie vyučovania pre 
vytvorenie priestoru na komunikáciu a zlepšovanie komunikačních kompetencií, 

2. na začiatku budúceho školského roka sa venovať  opakovaniu, precvičeniu, upevneniu 
učiva z predchádzajúceho školského roka so zreteľom na nedostatky zistené pri pí-
somných prácach a výstupných testoch, 

3. Viesť žiakov k samostatnosti, zodpovednosti, vytrvalosti, kreativite, aktívnosti a k rie-

šeniu úloh zameraných na rozvoj kritického myslenia 

4. Naďalej zvyšovať úroveň písomného a grafického prejavu žiakov 

5. Zaraďovať  písanie nácvičných diktátov -  pre automatizáciu pravopisných cvičení, aby 
žiak premýšľal nad gramatickými pravidlami. Pravopisné javy v texte rozoberať buď 
pred diktovaním diktátu, alebo bezprostredne po jeho napísaní. Zavádzať i vzájomnú 
kontrolu s bezchybným textom pred sebou. 

6. Presne rozanalyzovať úlohu, hlavný dôraz klásť na čítanie s porozumením. 
7.  Využívať  medzipredmetové vzťahy a najmä názorné pomôcky, IKT, využívať online 

učebnice,  
8. Podnecovať žiakov na hodnotenie svojich výkonov a napredovanie v učení. 
9. Klásť dôraz na skutočnosť, že výpočtová technika sa stáva neoddeliteľnou súčasťou 

života každého z nás. Objasňovať, že všetci by sa mali venovať programovaniu, 
pretože utvorený algoritmus a vytvorenie jednotlivých príkazov programu nás vedie 
k rozvoju, 

10. Zapájať asistentky učiteľa pri práci so začlenenými žiakmi,  

11. Využívať projekty na doučovanie slaboprospievajúcich žiakov, 
12. Rozšíriť počet žiakov do olympiád a súťaží, 
13. Zlepšiť digitálnu techniku v PC triedach, 

 
 



 
 

§ 2 ods.3 a) Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 
   

                                             Počet žia-
kov 

z toho 

          chlapci dievčatá 

Žiaci so 
ŠVVP 16 13 3 

 
§ 2 ods.3 písm. b) Počet žiakov zapísaných 

                       

                              

           
Počet žiakov 

z toho          

           chlapci dievčatá          

 Zapísaní 32 16 16          

 Odklad 2 1 1          

 Prijatí 25 11 14          

                              

 § 2 ods. 3 písm. c) a d)  
Údaje o počtoch prihlásených žiakov na SŠ a úspeš-
nosti     

 

na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na štúdium na stredné 
školy      

                                  

 Typ školy                     Prihlásení Prijatí Úspešnosť  

 Gymnázium                          6           6          100 %         

 Gymnázium 5-ročné (bilingválne)         0           0                  

 Gymnázium 8-ročné                    0           0                    

 Stredná odborná škola    18       18      100 %  

 Konzervatórium                      0            0                    

 Odborné učilište                      0            0                    

 Iný                                                              

 Spolu                            24           24          100 %   

                                  

                                                           

Celkový prospech 0.  a prípr. 1. - 4. ročník 5. - 9. ročník spolu 

 Počet % Počet % Počet % Počet % 

prospel s vyznamenaním           59 81,94 64 50,79 123 62,12 

prospel veľmi dobre               4 5,56 31 24,60 35 17,68 

prospel                           4 5,56 23 18,25 27 13,64 

neprospel                         1 0,79 1 0,51 

neklasifikovaný                 5 6,94 7 5,56 12 6,06 

 
Správanie 
V  školskom roku 2021/2022  sme riešili  problémové správanie žiakov veľmi často. 
Neevidovali sme vo zvýšenej miere násilné správanie, šikanovanie, nevhodného správanie. 
V niektorých, takýchto prípadov sme vzniknuté problematické správanie riešili operatívne, 
predvolali sme rodičov a tak dosiahnuť spoločnú nápravu. V čase distančného vyučovanie    
sme riešili nedisciplinovanosť  online pripojenia sa na  internet.. V čase prezenčného 
vzdelávania sa žiaci dopúšťali porušení školského poriadku dvaja žiaci mali vymeškané, 
neospravedlnené hodiny na udelenie výchovných  opatrení a znížení známok so správania. 
V spolupráci s ÚPSVaR v Poltári a policajného zboru sme riešili násilné správanie žiaka, 
vedomé záškoláctvo. Na rodiča bol daný podnet na trestné stíhanie za podporu záhaľčivého 



 
 

spôsobu života a záškoláctvo. žiak vymeškal 204 vyučovacích neospravedlnených hodín za 
čo mu bola znížená známka zo správania 4. stupňa.  V záverečnom hodnotení a klasifikácii 
správania boli uložené nasledovné výchovné opatrenia: 
 
 

 
Správanie 

0.  a prípr. 1. - 4. ročník 5. - 9. ročník spolu 

 Počet % Počet % Počet % Počet % 

 velmi dobré                   67 93,06 117 92,86 184 92,93 

 uspokojivé                                 

 menej uspokojivé                             

 neuspokojivé          1 0,79 1 0,51 

 neklasifikované                 5 6,94 8 6,00 13 6,57 

 
 
 

Výchovné opatrenia 
0.  a prípr. 

1. - 4. roč-
ník 

5. - 9. roč-
ník spolu 

Počet % 
Po-
čet % 

Po-
čet % 

Po-
čet % 

pochvala od tried. učiteľa           64 
98,4

6 53 
44,5

4 117 
63,5

9 

pochvala od riaditeľa školy               26 
21,8

5 26 
14,1

3 

iné ocenenie                                       

napomenutie od 
tried. učiteľa                           1 1,54 15 

12,6
1 16 8,70 

pokarhanie od 
tried. učiteľa                               18 

15,1
3 18 9,78 

pokarhanie od riaditeľa školy             7 5,88 7 3,80 

celkový počet udelených VO         65 
100,

0 119 
100,

0 184 
100,

0 

 
 
 

Zameškané hodiny 
0.  a prípr. 1. - 4. ročník 5. - 9. ročník spolu 

Počet % Počet % Počet % Počet % 

ospravedlnené     7521 100,00 14025 98,35   98,92 

neospravedlnené         235 1,65 235 1,08 

 

 

Priemerný prospech z jednotlivých predmetov 

    Ročník 

    0. a prípr.   1.     2.     3.     4.     5.     6.     7.     8.     9.   

SJL -   1.05   1.23   1.47   2.00   1.79   2.22   2.40   2.26   2.43 

ANJ - - -   1.21   1.23   1.42   2.00   1.83   1.74   1.73 

NEJ - - - - - - -   2.07   1.83   1.38 

MAT -   1.05   1.31   1.53   1.77   1.75   2.33   2.43   2.30   2.45 

PDA - - -   1.05   1.15 - - - - - 

VLA - - -   1.16   1.54 - - - - - 

ETV -   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.11   1.00 



 
 

NBV -   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00 

PVC - - -   1.00   1.00 - - - - - 

HUV -   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00 - 

VYV -   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00 

INF - - -   1.00   1.00   1.00   1.00   1.10   1.00 - 

FYZ - - - - - -   1.44   1.90   1.74   1.77 

CHE - - - - - - -   1.93   2.00   1.68 

BIO - - - - -   1.50   1.61   2.07   1.83   1.68 

DEJ - - - - -   1.67   1.67   2.07   2.13   1.61 

GEG - - - - -   1.54   1.72   1.87   2.26   1.78 

OBN - - - - - -   1.28   1.30   1.13   1.09 

THD - - - - -   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00 

TSV -   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.00   1.10   1.09   1.00 

VIP - - - - - - - - -   1.14 

PVO -   1.00   1.08 - - - - - - - 

CGT - - - - - - - - -   1.78 

FIG - - - - - - - - -   1.67 

 

e 3.) Výsledky externých meraní – celoslovenské testovanie žiakov 5.roč. T-5/2022  

 

Trieda 

5.A 

Počet 

žiakov 

Z toho 

písalo 

Matematika 

Ø v % v SR 

Matematika 

Ø  

v % triedy 

Slovenský 

jazyka Ø v % 

v SR 

Slovenský 

jazyk Ø v % 

triedy 

Celkom 24 24 61,0 72,8 69,2 83,3 

 

 

 Výsledky externých meraní – celoslovenské testovanie žiakov 9.roč. T-9/2022 

 

Trieda 

9.A 

Počet 

žiakov 

Z toho 

písalo 

Matematika 

Ø v % v SR 

Matematika 

Ø  

v % triedy 

Slovenský 

jazyka Ø v % 

v SR 

Slovenský 

jazyk Ø v % 

triedy 

Celkom 22 22 55,3  65,7 58,4 62,4 

 

 

e5) Výsledky – celoslovenské testovanie žiakov 9.roč. KOMPARO 2021/2022 

 

Trieda 

9.A 

Počet 

žiakov 

Z toho 

písalo 

Matematika 

Ø v % v SR 

Matematika 

Ø  

v % triedy 

Slovenský 

jazyka Ø v % 

v SR 

Slovenský 

jazyk Ø v % 

triedy 

Celkom 22 21 41,9 38,6 57,7 57,9 

 

 Výsledky externých meraní – celoslovenské testovanie žiakov eTest – jeseň 2021 

 

Trieda 
Počet 

žiakov 

Z toho 

písalo 
Ø v % v SR Ø v % triedy 

5.A -SJL  23 23 66,1 81,5 

5.A-MAT  23 23 56,8 62,6 



 
 

9.A-SJL 22 22 57,2 61,8 

9.A-MAT 22 22 43,9 49,0 

Využitie disponibilných hodín     UP  2021/2022 

Vzdelávacia oblasť Predmet/ročník 
1. 2. 3

. 
4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Spolu 

Jazyk a komunikácia slovenský jazyk 
a  literatúra 

 1     1   2 

prvý cudzí jazyk     1    1 2 

druhý cudzí jazyk       2 2 2 6 

Príroda a spoločnosť 
 

prírodoveda           

vlastiveda           

Človek a príroda fyzika           

chémia           

biológia      1   1 1 

Človek a spoločnosť dejepis     1 1    2 

geografia      1    1 

občianska náuka 
 

          

Človek a hodnoty etická výchova 
/náboženská výchova 

          

Matematika  a práca 
s informáciami 

matematika 1 1 1  1 1 1 1  7 

informatika           

informatická výchova           

Človek a  svet práce Prac. vyučovanie           

VIP         1 1 

technika           

 SEE          1 

Umenie a kultúra výtvarná výchova           

hudobná výchova           

výchova umením           

Zdravie a pohyb telesná výchova 
telesná a športová 
výchova 

1 1 1 1      4 

Spolu : voliteľné 
hodiny 

 2 3 2 1 3 4 4 3 5 27 

 Poznámky k učebným plánom ZŠ s MŠ Kalinovo 

PRIMÁRNE VZDELÁVANIE  ISCED – 1 : 

1. Maximálny počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov prvého a druhého 
ročníka nesmie byť vyšší ako 23, pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka nesmie byť vyšší ako 
26. 
2.Na vyučovaní cudzieho jazyka anglického sa trieda 3.A  sa trieda delí a vytvárajú sa skupiny 
do najvyššieho počtu 17. 
3. Pri vyučovaní informatickej výchovy sa triedy 3.A 4.A  delí na dve skupiny. 
4. Pri vyučovaní NBV/ETV sa vytvárajú nasledovné skupiny žiakov : 
 a.) Kat.nábož. – vytvárajú sa 4 odd.   
           b.) ETV – vytvárajú sa 2 oddelenie ročníkov : 1.-2.a 3 -4. roč 
 c.) ECAV – vytvárajú sa 2 oddelenie ročníkov 1.-2. a 3.- 4. 
5. V ročníkoch 1.-4. sme zvýšili počet TEV na 3 hodiny týždenne. 
6. Všetky vyučovacie predmety sú klasifikované. 



 
 

7. Disponibilné hodiny sme využili vo vyučovacích predmetoch na rozšírenie a prehĺbenie 
obsahu predmetov zaradených do ŠVP. 

NIŽŠIE STREDNÉ  VZDELÁVANIE – ISCED 2 : 
1.Počet vyučovacích hodín v týždni pre žiakov 5.roč. je 27 h., 6. Roč. – 29 h., 
 pre žiakov 7., 8. a 9. ročníka je 30 hod. 
2.Vyučovanie cudzích jazykov  sa delí v každom ročníku na skupiny nasledovne :       

 5.A 6.AB 7.A 8.A 9.A 

ANJ 2 sk. 2.sk. 2.sk. 2.sk. 2.sk. 

NEJ   2.sk. 2.sk. 1.sk 

Škola ponúkla žiakom v 7. a v 8. ročníku  druhý cudzí jazyk - nemecký jazyk s týždennou 
dotáciou 2 hodiny- , v 9.ročníku budeme pokračovať vo vyučovaní 2.CJ – 13 žiakov, druhá 
skupina   1 hod. na čitateľskú gramotnosť, 1 hodinu finančnú gramotnosť 
3. Na vyučovanie predmetu náboženská výchova alebo etická výchova sa 
vytvárajú skupiny s najvyšším počtom 20 žiakov nasledovne : 

 5.A 6.AB 7.A 8.A 9.A 

ETV 1.sk   1.sk. 1.sk. 

NBV/ KAT 1.sk. 1.sk 1.sk 1.sk. 1.sk 

NBV ECAV 1 odd. 1 odd. 

4. Na vyučovacích predmetoch informatika a technika sa vytvárajú skupiny, 
5.Na vyučovacích predmetoch chémia, biológia a fyzika sa pri nadobúdaní a overovaní 

praktických vedomostí sa trieda delí na skupiny , 
6. Triedy v tom istom ročníku sa na vyučovanie predmetu telesná a športová výchova delia  na 
skupinu chlapcov a skupinu dievčat. 
7.Disponibilné hodiny sme využili vo vyučovacích predmetoch na rozšírenie a prehĺbenie 
obsahu predmetov zaradených do ŠVP. V 9.ročníku pokračuje vo vyučovaní predmetu Viac 
ako peniaze  - 1 hod., alternatívne vyučovanie druhého cudzieho jazyka Finančná 
gramotnosť – 1 hod., Čitateľská gramotnosť – 1 hod.  
8. Vyučovacia hodina má 45 minút. Škola si môže zvoliť vlastnú organizáciu 
vyučovania, 
9. Všetky vyučovacie predmety sú klasifikované. 
 

Predmet Počet učiteľov neodborne vyučujúcich daný predmet 

Fyzika                2                         7 h 

Chémia                1                         8 h 

Geografia                1                         8 h 

Technika                3                         8 h 

Výtvarná výchova                1                         6 h 

Informatická výchova                3                         4 h 

 SPOLU :                11                       41 h 

Odbornosť vyučovania bola  87,03 % 
 

h)  Údaje o profesionálnom  rozvoji  pedagogických zamestnancov školy ( §2 ods.1 písm.  

      ( uvádzať za školský rok 2021/2022) 

 

Forma vzdelávania Počet vzdelávaných 
Priebeh vzdelávania/počet 

ukončilo pokračuje začalo 

Predatestestačné     

Inovačné 1 1   

Kvalifikačné 1 1 1  

Aktualizačné 18  18  



 
 

 
m) Údaje o finančnom a hmotnom zabezpečení výchovno-vzdelávacej činnosti školy (§ 
2 ods. 1 písm. m). {  ť Správa   o hospodárení za kalendárny rok 2021.}. 
 
Kód zriaďovateľa: O 511 471 
Názov a adresa zriaďovateľa: Obec Kalinovo, SNP 138/14, 985 01 Kalinovo 
Kraj: Banskobystrický 

 

 
Komentár k správe o hospodárení za rok 2021 

         V zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kalinovo je Základná škola s materskou školou 
s právnou subjektivitou. Na základe zákona NR SR č.597/2003 Z. z. o financovaní základných, 
stredných škôl a školských zariadení ods.1 škola a školské zariadenia, ktoré sú právnickými 
osobami, vypracúvajú správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok. 

Poskytnuté finančné prostriedky od OÚ v sídle kraja  

Číslo 
oznámenia 

Dátum úpravy 
Finančná 

čiastka v €           Účel 

Bežné výdavky spolu: 590 515   

Normatívne: 553 345   

 2021-000270-002  02.02.2021  526 489  Vˍ1  schválený rozpočet   

 2021-000270-089  09.11.2021  3 050  Vˍ8  upravený rozpočet 

 2021-000270-089  09.11.2021 2 745  Vˍ9  upravený rozpočet 

 2021-000270-090  09.11.2021 4 137  Vˍ11 upravený rozpočet 

 2021-000270-097  23.11.2021  5 520  Vˍ12 upravený rozpočet 

 2021-000270-099  07.12.2021  1372  Vˍ14 upravený rozpočet 

 2021-000270-100  21.12.2021 10 032  Vˍ 17 upravený rozpočet 

Nenormatívne: 37 170   

 2021-000273-001  16.02.2021  1 810  Dopravné 

 2021-000273-024  11.11.2021  99  Dopravné 

 2021-000273-026  29.12.2021 -799  Dopravné 

 2021-000272-001  02.02.2021  12 192  Asistent učiteľa 

 2021  02.12.2021 1 000  Rozvojové projekty ,,Múdre hranie 2" 

 2021-000271-001  27.01.2021 5 824  Vzdelávacie poukazy 

 2021-000271-002  15.11.2021 26  Vzdelávacie poukazy 

 2021-000277-001  09.02.2021 3 354  Výchova a vzdelávanie detí MŠ 

 2021-000277-002  09.11.2021  1 903  Výchova a vzdelávanie detí MŠ 

 2021-000275-001  02.02.2021  900  Výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP 

 2021-000275-002  26.10.2021 -300  Výchova a vzdelávanie žiakov zo SZP 

 2021-000278-001  14.04.2021 1 318  Na učebnice 

 2021-000278-002  23.06.2021 1 965  Na učebnice 

 2021-000278-002  01.12.2021 7 878  Špecifiká 

    

Kapitálové výdavky spolu: 0   

        

Poskytnuté finančné prostriedky od OÚ v sídle kraja  

Číslo 
oznámenia 

Dátum úpravy 
Finančná 

čiastka v €           Účel 

Poskytnuté FP z POO: 3 450   

 2021-005355-008  12.11.2021  3 450  Špecifiká ,,Spolu múdrejší 2ˮ 



 
 

         Finančné prostriedky, ktoré boli zálohovo poukazované z rozpočtu MŠ SR na prenesený 
výkon štátnej správy v školstve, boli opätovne poukazované v plnej výške preddavkov za 
jednotlivé mesiace na účet školy. Čerpanie finančných prostriedkov bolo v súlade 
s rozpočtovými pravidlami, podľa určenia.   
          Zo štátneho rozpočtu bol poukázaný upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2021:  
- normatívne bežné výdavky vo výške      553 345 € 
- nenormatívne bežné výdavky vo výške    37 170 €  
- prostriedky z POO vo výške                        3 450 € 
Nenormatívne finančné prostriedky: z toho dopravné 1 110 €, príspevok asistenti učiteľa 12 
192 €, rozvojový projekt,, Múdre hranie 2 “ pre materskú školu 1 000 €, vzdelávacie poukazy 
5 850 €,  príspevok na výchovu a vzdelávanie pre 5-ročné deti MŠ 5 257 €, príspevok sociálne 
znevýhodneného prostredia 600 €, príspevok na učebnice 3 283 €, príspevok na  špecifiká   
7 878 z toho: na  digitálne technológie 1 000 €, na testovanie na COVID-19 2 885 €, OOP 
a dezinfekcia 2 305 €, Školský digitálny koordinátor 1 688 € 
          Presun  finančných prostriedkov z roku 2020 do roku 2021 :  
normatívne na prevádzku:  9 575 €  . 
nenormatívne :  rozvojový projekt ,, Čítame radi ˮ800 €   
kapitálové výdavky vo výške 26 895  
Finančné  prostriedky boli do 31.03.2021 vyčerpané. 
           Do roku 2021  boli presunuté tieto finančné prostriedky: 
- normatívne bežné výdavky na prevádzku vo výške 10 837 € 
- nenormatívne  bežné výdavky: dopravné 99 €, rozvojový projekt ,,Múdre hranie 2ˮ 1 000 €, 
Príspevok na výchovu a vzdelávanie 400 €, Špecifiká OOP, dezinfekcia 1 050 € 
              Presunuté normatívne finančné prostriedky sume 10 837 € sú určené najmä na 
vykrytie prevádzkových nákladov školy ( maľovanie, údržbu tried, energie)                           
 

 
§ 2 ods. 5 b) Voľnočasové aktivity                     

                                 

Krúžky Počet žiakov 
z toho 

chlapci dievčatá 
Školský klub 1. oddelenie 24 8 16 

Školský klub 2. oddelenie 25 10 15 

Šikovníček 21 8 13 

Angličtina hrou 13 4 9 

Štvrtáčik 14 6 8 

Tretiačik 19 6 13 

 Matematika prevažne vážne 22  10  12  

 Turistický krúžok 15  8  7  

 Slovenčina hrou 19  9  10  

 Slovenčina na slovíčko 22  10  12  

 Počítačový krúžok 17  7  10  

 Počítačový krúžok 15  8  7  

 Futbalový krúžok 1-4.roč. 12  12    

 Futbalový krúžok  5.-7. roč. 15  13  2  

 Futbalový krúžok 7.-9. roč. 14  14  1  

 Strelecký krúžok  14  7  7  

 Športové hry dievčatá 12    12  

 Športové hry 22  18  4  

 Stolnotenisový krúžok 16  8  8  

 



 
 

§ 2 ods. 5 písm. c) Informácie o spolupráci školy s rodičmi žiakov: 
 
Spolupráca školy a rodičov je dobra a je súčasťou života školy. Ide nielen o zapájanie rodičov 
do života školy prostredníctvom Rady rodičov ,Rady školy alebo o účasť rodičov na 
pravidelných informačných stretnutiach s učiteľmi v triedach, so školským psychológom, 
pracovníkmi CPPPaP LC, PT, školským psychológom výchovným poradcom, asistentkou 
učiteľa.  Snahou školy je vtiahnuť rodičov priamo do diania v škole, do diania v triedach, do 
riešenia spoločných problémov vo výchove a vzdelávaní ich detí, profesionálnej orientácie 
a prihlášok na stredné školy a do ďalších oblastí v prospech detí. Tento proces sa realizuje 
osobnými kontaktmi  s rodičmi,  vzájomnými stretnutiami a konzultáciami rodičov a učiteľov.   

Dôležitou oblasťou spolupráce je spolupráca s rodičmi pri organizovaní  školy v prírode, 
plaveckého výcviku, lyžiarskeho kurzu, spoločenských, kultúrnych a športových akciách a 
turnajoch. Rodičia sa zúčastňujú celoškolských aktivít ,zabezpečujú ich organizačne ( Mikuláš, 
, fašiangový karneval, deň detí, ,.. )   prezentácie projektov, výstavy, tvorivé dielne, 
spoločenské a športové stretnutia organizované školou. Priama účasť pri mimoškolských 
činnostiach, vedenie krúžkov, trénovanie v rámci školských  športových stredísk – futbalového, 
stolnotenisového a tenisového, zabezpečovanie dozorov pri akciách. Významná je pomoc 
rodičov pri materiálnom zabezpečení školy. Dary vo forme nových učebných pomôcok, cien 
pri rôznych súťažiach, dopravného žiakom na súťaže, zabezpečovaní cien pri koncoročnom 
odmeňovaní žiakov. 

  

Vypracoval :         Mgr. Vladimír Melo 

Miesto :        Kalinovo 

Dátum :        15.10.2022   

 


