
 

 

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, VÝSLEDKOCH 

A PODMIENKACH  ŠKOLY / ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA 

Základná škola Volkovce 

Školský rok 2019/2020 

 

 

 

1.Základné identifikačné údaje o škole  

 

 

Názov školy:           Základná škola Volkovce 

 

Adresa:                                           Školská 1, 951 87 Volkovce 

web. stránka                                   https://zsvolkovce.edupage.org/ 

Telefón:              037 630 42 26 

 

Fax: 

 

e-mail:                                          zsvolkovce@gmail.com 

 

Zriaďovateľ:  Obec Volkovce 

 

Riaditeľ školy: PaedDr. Mária Považanová 

 

Vyučovací jazyk:  slovenský 

 

Učebné plány: 1. stupeň  ISCED 1 – 1. – 4. roč.  inovovaný ŠKVP 

 

2. stupeň:  ISCED 2 – 5.-  9. roč. inovovaný ŠKVP 

 

Rada školy: pri ZŠ Volkovce – predsedníčka Mgr. Marta Kostolániová 

Členovia  :  

Mgr . Miroslava Chrenová, Daniela Husárová,  Janka Frajková, Alica Kvaššayová ,  

Eva Stopperová , Peter Kozolka , Monika. Kováčová, Mgr. Jana Hoksová 

 

Metodické orgány školy : 

 

I. Stupeň:  Metodické združenie – vedúca MZ – Mgr. Andrea Jakabová 

II. Stupeň:  Predmetová komisia – vedúca PK – Mgr. Viera Krajčiová 
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1 Zamestnanci školy 

 

Celkový počet zamestnancov k 30.06.2020 13 

Z toho pedagogickí zamestnanci 1. stupeň 2 

.  2. stupeň 6 

ŠKD 1 

SPOLU: 9 

Z toho nepedag. zamestnanci: administrat. ved . ŠJ 1 

 kuchárka 1 

Pomocná kuchárka 1 

prevádz. zam. 1 

SPOLU: 4 

 

2.   Počet žiakov/tried v škole k 30.6.2020 

 

Triedy/žiaci 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried  1 1  1 1 1 1 1 7 

Počet žiakov 6 9 11 4 8 15 8 11 8 80 

Z toho 

integrovaní 

0 0 0 0 0 2 0 1 2 2 

Z toho nadané 

deti 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Z toho počet 

detí v ŠKD 

6 6 

 

10 2 0 0 0 0 0 24 

Z toho počet žiakov odchádzajúcich na stredné a iné školy (5. a 9. Ročník 

) 

 8 

        

Počet oddelení v ŠK : 1                     Pozn. : 1.-2.Spojené ročníky 

                                                                   

                                                                       3. – 4.Spojené ročníky 

 2.1 Zápis do 1. ročníka 

       Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka :    apríl 2020   6 

       Počet detí s odloženou školskou dochádzkou:  0 

 

 

 2.2 Prijatie žiakov do základnej školy a na stredné školy 

Počet prihlásených a prijatých žiakov do tried (so športovou prípravou, mimoriadne nadané 

deti, rozšírené vyučovanie jazykov, rozšírené vyučovanie matematiky a prírodovedných 

predmetov atď.):  

Počet prihlásených žiakov do OGY:  0 

Počet prijatých žiakov do OGY:        0                               % úspešnosti:0 

Počet žiakov odchádzajúcich z 9. ročníka ZŠ     8 žiakov  

 



 

Dochádzka za šk. rok 2019/2020   

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet 

vymeškaných 

hodín 

595 432 

 

665 

 

205 

 

224 

 

944 

 

947 

 

577 

 

619 

Z toho 

ospravedlnených 

595 432 665 205 224 

 

944 

 

937 

 

660 619 

Z toho 

neospravedlnené 

0 0 0 0 0 0 0 17 0 

Z toho počet 

vymeškaných 

hodín žiakov zo 

soc. znevýh. 

prostredia 

0 43 0 0 0 0 0 

 

225 0 

 

3.  Hodnotenie a klasifikácia žiakov – 2. polrok šk. r. 2019/2020 

 

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

Počet žiakov 6 9 11 4 8 15 8 11 8 80 

Prospeli 6 9 11 4 8 15 8 10 8 79 

Neprospeli 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

Z toho 

neklasifikovaní 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Hodnotení 

slovne 

6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

Z toho 

štúdium v 

zahraničí 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 SOŠ 

zdrav. 

SOŠ 

SNP 

Zlaté 

Moravce 

OA 

Biling. 

z 9. r 

SOŠ 

OaS 

SOŠ  

Technická 

Zlaté 

Moravce 

 Gym . 

J. Kráľa 

Zlaté 

Moravce  

 

OA 

Zlaté 

Moravce 

Spolu 

Prihlásení 

žiaci 

0 2 0 3 1 2 0 8 

Prijatí 

žiaci 

0 2 0 3 1 2 0 8 

% 

úspešnosti 

0         

100% 

0 100% 100% 100% 0 100% 



 

 

Priemerné známky 1. – 4. ročníky 

 

 SJL MAT PRÍROD. 

Prvouka 

VLA INV VYV ANJ HUV TSV PRAC. V. 

1. 1,75 1,5 1,13 _ _ 1,0 1,25 1,0 1,0 _ 

2. 1,37 1,42 1,19 - - 1,0 1,25 1,0 1,0 _ 

3. 1,5 1,25 1,0 1,0 1,0 1,0 1,25 1,0 1,0 1,0 

4. 23,3 1,89 1,67 1,89 1,33 1,33 2,22 1,22 1,0 1,11 

 

Priemerné známky 5. – 9. ročníky 

 

 SJL ANJ MAT BIO DEJ GEO CHEM FYZ INF VYV OBN TECH. TSV HUV 

5. 2,29 2,29 2,14 1,86 1,64  1,86   1,14 1,14  1,21 1 1 

6. 2,86 2,43 2,29 2,29 2,29 2,43  2,23 1,43 1 1,29 1,71 1,14 1,86 

7. 3,08 3,31 2,69 2,62 2,69 2,46 2,46 2,69 1,69 1 1,23 1.46 1,31 1,23 

8. 2,89 2,75 2,75 2,58 1,88 2 2,75 2,75 1,63 1 1 1 1,13 1,38 

9.               

 

Z celkového počtu 80 žiakov prospelo 79 žiakov a postupujú do vyššieho ročníka .  

 

4.1  Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

 Počet pedagógov na 1. stupni:       kvalifikovaných: 2  nekvalifikovaných:  0 

 Plnenie kvalifikačného predpokladu: 

 Počet pedagógov na 2. stupni:         kvalifikovaných: 6   nekvalifikovaných : 0 

Plnenie  kvalifikačného predpokladu:  0 

Počet pedagógov v ŠKD: 1          kvalifikovaných: 1     nekvalifikovaných: 0 

Plnenie kvalifikačného predpokladu: 

Ukončené inovačné funkčné vzdelávanie : 

Ukončené kontinuálne vzdelávanie :   

 

 

 



PVPZ 1.kvalif. sk./náhr. 2.kvalifikačná sk. 

Dátum 

ukončenia 

4.12. 

2003 

2.12.1999  

Vzdeláv. 

inštitúcia 

MC - 

Bratisla

va 

FPV – UKF Nitra  

Dátum 

ukončenia 

 0 0 

Vzdeláv. 

Inštitúcia 

 0 0 

 

Počet pedagógov z 1. stupňa, ktorí majú 1. Kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu: 1 

Počet študujúcich učiteľov ( uviesť názov školy a formu štúdia) : 0 

Počet pedagógov z 2. stupňa, ktorí majú 1. Kvalifikačnú skúšku alebo jej náhradu: 0 

Počet študujúcich učiteľov ( uviesť  názov školy a formu štúdia) : 0 

Počet pedagógov, ktorí majú 2. Kvalifikačnú skúšku: 1 

Študujúce vychovávateľky: 0 

 

 

Prehľad výsledkov súťaží  a olympiád v školskom roku 2019/2020 

V školskom roku sa žiaci 5. ročníka pripravovali na olympiádu z Biológie, žiaci 3.- 9. 

ročníka na Pytagoriádu a olympiádu z Matematiky. Z dôvodu mimoriadnej situácie 

COVID-19 boli všetky súťaže a olympiády MŠVVaŠ SR zrušené. 

 

Por. č.  Názov  

Súťaže 

Počet ž. 

Družstvo 

Umiestnenie/ úspešní riešitelia 

 Okres. 

Kolo 

Kraj. 

Kolo 

Národ. 

kolo 

Medzinárod. 

kolo 

1. Informatická 

súťaž 

iBOBOR 

30   9 

úspešní 

riešitelia 

 

2. Brána jazykov 

otvorená 

1     

 

 

 

    V školskom  roku 2019/2020 pracovali v ZŠ  Volkovce tieto  záujmové krúžky : 

 

       Zabavme sa   -    Mgr. Jakabová   Žiaci sa naučili základné tanečné kroky moderného 

tanca a nacvičili si choreografie tancov ktoré predviedli v programoch  v obci ale aj v škole . 

Vystúpili na Mikuláša , na Vianoce , a svoj kultúrny program predviedli aj na oslavách Dňa 

matiek .  

  Akadémia M. Tótha -  pod vedením Mgr. Chrenovej žiaci podnikli viaceré športové 

a oddychové aktivity v závislosti od počasia.  U žiakov sa rozvíjajú pohybové aktivity,  

zamerané na upevňovanie zdravia, využitie voľného času, rozvoj telesnej zdatnosti a cieľom 



krúžku bolo poskytnúť žiakom priestor na aktívny oddych v kruhu ich spolužiakov. Počas 

letných mesiacov využívali žiaci areál základnej školy. 

 

Krúžok ruského jazyka–   Mgr. Krajčiovej . Krúžok bol  pre úplných alebo miernych 

začiatočníkov. Stretnutia sa konali obyčajne raz do týždňa. Na krúžku sa žiaci oboznamovali, 

príp. si opakujú azbuku, učia sa základnú gramatiku a slovnú zásobu, či frázy z každodenného 

života, spievali si piesne, čítali a počúvali rozprávky, či filmy. Naozaj celkom bohatý 

program,  

 

Počítačový krúžok –   v dnešnej dobe zohráva veľkú úlohu výpočtová technika a aj v našej 

škole sa žiaci v počítačovej učebni zdokonaľujú a rozvíjajú si svoje zručnosti v oblasti IKT 

nielen na hodinách informatiky,  ale aj vo svojom voľnom čase. Celý školský rok po vedením 

Ing. Lešťákovej pracujú s programom Windovs, Excel, Word, využívajú výučbové  CD, 

DVDa pracujú s interaktívnou tabuľou . 

 

Testovanie – 9 Mgr. Kostolániová 

 

Krúžková činnosť a záujmové aktivity boli žiakom poskytované do 13. marca 2020.  Od 16. 

marca 2020 až do odvolania počas krízovej situácie  COVID -19 neprebiehala krúžková 

činnosť. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrem krúžkov v našej škole sa snažíme žiakov zapájať aj do rôznych iných aktivít  

 

Celý školský rok prebiehal na škole zber papiera. Užitočné sa spojilo s príjemným a za 

finančnú odmenu sa rozpútal boj o prvenstvo jednotlivcov a tried.  

 

Workshop v ZSS Svetlo Olichov 

Dňa18.9.2019sa žiaci 6. ročníka spolu s triednou pani učiteľkou 

zúčastnili tvorivého workshopu v ZSS Svetlo Olichov, kde v rámci ich 

projektu "Tvoríme spoločne" pomohli skrášliť areál ZSS. Pri vstupe do 

areálu nás privítala pani Simona Blažková, ktorá deťom poukazovala areál 

ZSS a priblížila im život klientov v ňom. Potom sa deti rozdelili na 2 

skupiny. Chlapci pomáhali vysádzať ovocné a okrasné dreviny a dievčatá 

si vyskúšali vyrábanie rôznych výrobkov v ich tvorivých dielňach. Po 



práci deti dostali chutné občerstvenie a plní zaujímavých zážitkov sa 

vrátili späť do školy. 

 

Brána jazykov otvorená 

V septembri sa už tradične zúčastňujeme súťaže Brána jazykov otvorená, ktorú organizuje 

GJK Zlaté Moravce pri príležitosti Európskeho dňa jazykov. Ani tento rok nebol výnimkou, a 

tak sa vo štvrtok, 26.9.2019,  šesť žiakov z našej školy popasovalo s úlohami zameranými na 

európske jazyky a geografiu. Tento rok bol trochu špeciálny, keďže na stanovištiach boli aj 

rakúski študenti a naši žiaci s nimi museli komunikovať po anglicky. V silnej konkurencii 

sme obsadili stredné priečky. 

Európsky deň jazykov 

V rámci osláv Európskeho dňa jazykov sa naša škola zapojila do súťaže, ktorú 

organizovala  Obchodná akadémia v Zlatých Moravciach. Našu školu reprezentovali žiaci 9. 

ročníka – Natália Považanová, Kristína Kováčová a Jakub Škodáček. Žiaci riešili zaujímavé 

otázky a úlohy týkajúce sa európskych jazykov a Európskej únie. Umiestnili sa na krásnom 2. 

mieste. 

 

Tvoríme spoločne II 
28.10.2019 žiaci 3. a 4. ročníka pokračovali v realizácii projektu Tvoríme spoločne, ktorý pre 

žiakov ZŠ Volkovce pripravili pracovníci ZSS-Svetlo Olichov. Žiakov privítala pani  Simona 

Blažková, ktorá im porozprávala o projekte a priblížila im život v ZSS. Naši žiaci svojou 

prítomnosťou spríjemnili klientom pondelňajšie dopoludnie. Jedna skupina žiakov hrala 

záhradný šach s klientmi, iní  pracovali s hlinou, plietli košíky, vytvárali krásne vianočné 

ozdoby. Čas ubehol veľmi rýchlo a my sme sa museli  rozlúčiť a vrátiť  do školy. 

Ďakujeme za zapojenie do projektu 
 

Exkurzia Červený Kameň- jaskyňa Driny 

 29. 10. 2019 sa žiaci zúčastnili exkurzie do Červeného Kameňa a jaskyne Driny.  

 

Polydron 

V rámci modernizácie vyučovacieho procesu matematiky, ZŠ Volkovce spolupracuje 

s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre. Dňa 6. 11. 2019 nás navštívili RnDr. Kitti 

Páleníková, PhD., a PaedDr. Júlia Záhorská, PhD., aby žiakom priblížili inovatívnym hravým 

spôsobom vyučovanie matematiky na 2. stupni. Žiaci boli rozdelení do skupín, v ktorých 

pracovali so stavebnicou Polydron. Vyskúšali si poskladať stavby rôznych telies, hľadali 

a nachádzali siete telies a Platónske telesá. Žiakov táto aktivita zaujala a preto sme sa rozhodli 

v spolupráci pokračovať. Najbližšie navštívia naši žiaci UKF v Nitre, kde budú pre nich 

pripravené ďalšie hravé aktivity zamerané na zlepšenie vyučovacieho procesu na 2. stupni ZŠ. 

Zároveň si žiaci prezrú priestory a okolie univerzity. 

 
 

 MathCityMap 
Dňa 20. 11. 2019 navštívili žiaci druhého stupňa ZŠ Volkovce Univerzitu Konštantína 

Filozofa v Nitre, kde boli pre nich pripravené zaujímavé aktivity v rámci modernizácie 

vyučovania matematiky na druhom stupni základných škôl. Žiaci riešili matematické úlohy 

s reálnym kontextom v aplikácii MathCityMap prostredníctvom mobilných telefónov. Pri 

matematických prechádzkach priestormi univerzity si žiaci uvedomili dôležitosť 

matematických poznatkov v reálnom živote a v reálnom prostredí. 



 
 

Deň boja za slobodu a demokraciu 
17. november 1989 je síce nedávna história, ale naši žiaci v tomto období ešte nežili. Preto si 

deviataci na hodinách dejepisu pripravili stručné informácie o tomto dni a na chvíľu sme si 

zaspomínali na Nežnú revolúciu. Zaštrngali sme kľúčmi, zaspievali pieseň Sľúbili sme si 

lásku či dokonca ukázali legendárnu „budajku“. Aj takto sme si pripomenuli významné 

výročie našej histórie 
  

iBOBOR 

Aj naša škola patrila medzi 979 škôl, ktoré sa zapojili do internetovej súťaže iBOBOR. 7 

7 799 žiakov základných škôl spolu s našimi žiakmi si zmerali sily v riešení rôznych 

zaujímavých úloh s použitím informačných a komunikačných technológií. Kompletné 

výsledky budú sprístupnené koordinátorom, v našej škole p. uč. Lešťákovou. Súťažiaci budú 

mať možnosť prezrieť si riešenia svojich úloh. Na webovom sídle súťaže je už zverejnené 

štatistické vyhodnotenie. My už však teraz vieme, pretože počet bodov sa žiaci dozvedia 

ihneď po skončení testu, že medzi najúspešnejších riešiteľov naše školy patrí 9 žiakov. 

 

Testovanie5 žiaci piateho ročníka abslvovali Testvanie 5 z predmetov Matematika a 

Slovenský jazyk. 

 Mikuláš v škole 

 Aj do našej školy zavítal  sv..Mikuláš spolu s anjelmi , ale aj čertami . Navštívil každú triedu 

a žiakov potešil balíčkom sladkostí. 

 

 Mikuláš v obci 

Najkrajšie sviatky roka sú predo dvermi. Vianoce sa nezadržateľne blížia a vo Volkovciach 

sme ich odštartovali práve v stredu 5. decembra príchodom Mikuláša. Do KD vo Volkovciach 

prišiel Mikuláš v sprievode anjela a čerta. Žiaci ZŠ a MŠ vystúpili s programom a po 

vinšovačkách a sprievodnom programe Mikuláš rozdával všetkým deťom sladkosti. 

 

 Vianoce v škole  

Posledný vyučovací deň starého roka sme si pripomenuli prichádzajúcu atmosféru Vianoc 

slávnostnou vianočnou besiedkou pod ozdobeným stromčekom. Žiaci si s pomocou svojich 

triednych učiteliek pripravili pre svojich spolužiakov vianočný program, ktorým nás preniesli 

do čarovného Betlehema, zavinšovali vinše, zaspievali koledy, zatancovali tančeky a pobavili 

zábavnými scénkami .Vianočný program bol odmenený potleskom a taktiež dobrotami , ktoré 

napiekli žiaci na krúžku varenia .  Nakoniec sme sa rozlúčili pred zimnými prázdninami 

a zároveň aj s kalendárnym rokom 2019. 

 

Karnevalová noc 

  Fašiangy Turíce... ,tak sa spieva v známej ľudovej piesni. Všetci dobre vieme, že fašiangy sú 

obdobím zábav, plesov a karnevalov. Po nich príde obdobie pôstu, kedy až do Veľkej noci 

utíchne zábava. Keďže zábavu majú radi nielen dospelí, ale milujú ju aj deti  nezabudli sme 

ani tento rok na karneval, ktorý sme sa rozhodli zorganizovať v ZŠ pod názvom Karnevalová 

noc. Program bol nasledovný :prehliadka masiek žiakov ZŠ , vyhodnotenie karnevalových 

masiek, zábava , tanec masiek a všetkých prítomných, tombola, ukončenie. Karnevalu sa 

zúčastnili deti, ktoré si samé alebo za pomoci svojich rodičov zhotovili karnevalovú masku. 

Ani tento rok nesklamali.  Všetci sme sa dobre zabávali a deti ukázali , že sú naozaj dobrí 

http://ibobor.sk/vyhodnotenie2018.php


tanečníci. Diskotéka trvala do polnoci a potom unavení tanečníci spokojne zaspali vo svojich 

triedach. 

13. 3. 2020 mimoriadna situácia prerušenie vyučovania z dôvodu pandémie COVID -19 

Vyučovanie prebiehalo dištančnou formou prostredníctvom TEAMS, EDUPAGE . 

apríl.2020 Zápis do 1. ročníka 

Zápis do 1. ročníka prebiehal v čase mimoriadnej situácie z dôvodu COVID - 19 netradične 

bez účasti detí.  

 Slávnostné ukončenie školského roka 2019/2020 spojené s odovzdávaním vysvedčení bolo 

30. júna 2020. 

Všetkým pedagógom , žiakom , ZRPŠ , OÚ Volkovce, PPD Volkovce a sponzorom  

ďakujeme za celoročnú prácu, reprezentáciu školy . 

 

 

Služby žiakom a rodičom 

 

 využívanie počítačovej učebne a internetu 

 prenájom  školského pozemku 

 možnosť zberu jabĺk a čerešní zo školského sadu 

 možnosť kosiť trávu pre domáce účely 

 využitie multifunkčného ihriska 

 

Spolupráca s ZR pri ZŠ vo Volkovciach je  na veľmi dobrej úrovni, rodičia pomáhajú riešiť 

problémy školy v oblasti financií, organizovaní súťaží a výchovných problémov. Prispievajú 

na učebné pomôcky , na  organizovanie exkurzií, LVVK , cestovné na súťaže, knižné 

odmeny, Mikulášske balíčky a sladkosti k MDD, koncoročné výlety . Výbor ZRPŠ sa už 

 každoročne organizuje fašiangovú zábavu . Tieto už tradičné a očakávané podujatia  

pomáhajú našej škole nielen finančne ale zároveň utužujú priateľstvá Rodičovské združenie 

pri Základnej škole Volkovce  môže prijímať 2% Vašich daní, čím pomáha škole pri 

vylepšení materiálneho a technického vybavenia. Z finančných prostriedkov 2% ZRPŠ  

zakúpilo nový školský nábytok do zborovne. 

 

Spolupráca s OÚ – vysoko kladne treba hodnotiť prístup Obecného úradu vo Volkovciach 

k problémom školy, či už po stránke finančnej alebo pri údržbe rozsiahleho areálu, osobitne 

starostu obce JUDr. O. Kozolku.  V tomto školskom roku OÚ zakúpilo do školskej kuchyne 

vzduchotechniku. 

 

Vyhodnotenie projektov a programov školy  

ZŠ je zapojená do piatych  projektov a z toho do troch projektov prostredníctvom ktorých 

môže získať interaktívne tabule a tak zlepšiť a modernizovať vzdelávací a výchovný proces . 

1. projekt : DIGI ŠKOLA –  1- interaktívna tabuľa , notebook, dataprojektor – technika je 

doručená do ZŠ  

2. projekt: Elektronizácia vyučovacieho procesu –  1 interaktívna tabuľa ,  reproduktori- 

jedna časť techniky je doručená do ZŠ 

3. projekt:  Aktivizujúce metódy vo výchove  – 1. interaktívna tabuľa  

4. projekt: Výchovné poradenstvo  



5. projekt. Zvyšovanie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy –  úspešný 

zapojené 4. učiteľky :PaedDr. Mária Považanová , Mgr. Marta  Kostolániová , Mgr. Jana 

Vicianová , Mgr. Andrea Jakabová –  každá zapojená účastníčka získala pre školu pomôcky 

na vyučovanie Telesnej a športovej výchovy v hodnote 468 eur.   

6. projekt: Moja prvá škola 1 interaktívna tabuľa 

7. projekt- jún 2019  Čerstvé hlavičky- Spolupráca s Kauflandom. Prostredníctvom projektu 

sa do našej školy počas celého  šk. roku 2019/2020 dostane každý týždeň 200g čerstvého 

ovocia a zeleniny pre každého žiaka ZŠ.  

8. projekt-jún 2019  Dobrá vec O2 Čo je O2 Športová akadémia Mateja Tótha?  

Kvalitná voľnočasová aktivita v podobe krúžkov na 1. stupni základných škôl. Akadémia 

pomocou prepracovanej metodiky a školených trénerov poskytuje deťom všeobecný športový 

základ, ale aj motiváciu a pozitívny vzťah k pohybu. Tréningy sú vyskladané tak, aby deti 

športovali hravo, dbá sa na ich telesný aj duševný vývin a zároveň deti zistia, na aký šport 

majú najlepšie predpoklady. Naša škola, ktorá vyhrala tento projekt, získa odborné vedenie 

jednej 20 člennej skupiny na celý školský rok zadarmo. 

9. projekt EDUNET- internetové pripojenie v ZŠ 

7.  Výsledky inšpekčnej  činnosti ŠŠI – Škola nemala v tomto školskom roku inšpekciu. 

 8. Priestorové a materiálno- technické podmienky školy – Vyučovanie je situované 

v jednej budove, ročníky 1.-4 sú spojené.  Škola nemá telocvičňu a na vyučovanie TSV 

využívajú žiaci v prípade nepriaznivého počasia školskú chodbu a novootvorené multifunkčné 

ihrisko. Škola je  pripojená na wifi . Škola podala žiadosť do projektu Infovek – modernizácia 

IKT techniky . Učebné pomôcky sú staršie , zväčša ešte vyhovujúce, ale strácajú postupne 

funkčnosť a aktuálnosť a preto sa postupne snažíme dopĺňať a modernizovať aj niektoré 

pomôcky napr. vo fyzike, geografii a anglickom jazyku , biológii. V ZŠ  sú dodržiavané  

psychohygienické požiadavky počas  vyučovacieho  procesu. Triedy sú priestranné, svetlé a 

doplnené  o nový, moderný školský nábytok, interaktívne tabule , podlahy, ktoré zodpovedajú 

hygienickým vekovým požiadavkám.   

 

9. Finančné a hmotné zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

9.1 Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov – Rozpočet bol vypočítaný podľa počtu žiakov 

– podľa platnej legislatívy. ZŠ prostredníctvom zriaďovateľa vstúpila do dohodovacieho 

konania. 

9.2 Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy 

od rodičov alebo inej osoby, ktorá má vyživovaciu povinnosť. 

9.3 Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich použitia v členení 

podľa financovaných aktivít  80žiakom boli vydané vzdelávacie poukazy a  vzdelávacích 

poukazov bolo prijatých do našej ZŠ na záujmové krúžky.  

9.4 Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 

právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 



financovaných aktivít. Nedisponovali sme žiadnymi finančnými prostriedkami, získané 

takouto formou. 

9.5 Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov – žiadne 

10. Cieľom koncepčného zámeru rozvoja školy na príslušný rok – je snaha :  

 o modernizáciu technického vybavenia 

 využívanie moderných vyučovacích metód a foriem, 

 využívanie IKT – interaktívnych tabúľ vo výchovno-vzdelávacom procese 

 zabezpečiť pre výučbu cudzích jazykov kvalifikované pedagogické pracovníčky, 

 monitorovať dochádzku žiakov a predchádzať tak záškoláctvu, najmä u rómskych 

žiakov a žiakov so SZVP 

 úprava areálu – ihriská , / multifunkčné ihrisko – 

 skvalitňovať vyučovací proces a dosahovať výsledky úrovne vzdelania pri kontrolných 

testoch  

 v predmetoch, kde sa nebude dosahovať požadovaný výsledok, vyučujúci sa budú 

snažiť doučovaním odstraňovať tieto nedostatky  

 žiakov pod vedením vyučujúcich zapájať do vybraných predmetových olympiád 

a súťaže 

 prezentovanie školy v regióne 

 

 

Vypracovala riaditeľka školy :                                     PaedDr. Mária Považanová

      

                                                                                          Podpis    pečiatka 

Vo Volkovciach: 23.06.2020 

 

Prerokované v pedagogickej rade: 23.06.2020 

 

Vo Volkovciach  

Príloha č. 1: 

Vyjadrenie Rady školy : Rada školy prerokovala koncoročnú správu za šk. rok 2019/2020 

a s obsahom správy súhlasí. 

 

 

 Meno a priezvisko: Mgr. Marta Kostolániová             podpis             

 



Príloha č. 2 

 

Schválenie zriaďovateľom školy/školského zariadenia: 

 

   

  

 

 

 

Príloha č. 3 

Správa o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia 

školského vyučovania.   

Od 16. 3. 2020 sa výchovno-vzdelávacia činnosť na našej škole realizovala dištančnou 

formou. Žiakom boli zadávané úlohy cez aplikácie Edupage, Messenger, WhatsApp, 

mailovou, telefonickou formou alebo v tlačenej podobe. Od 1. 4. 2020 sa začalo s online 

výukou cez Microsoft Teams, počas ktorej vyučujúce využívali rôzne expozičné, 

motivačné, projektové, aktivizujúce a fixačné metódy. Žiaci boli hodnotení podľa 

dohodnutej klasifikácie na online porade zo dňa 8. 4. 2020:  

I. stupeň: 

1.ročník – slovné hodnotenie 

2.,3.,4.ročník – klasifikácia známkami z predmetov slovenský jazyk, matematika, 

anglický jazyk, prvouka, prírodoveda, vlastiveda  

- ostatné predmety: informatika, telesná výchova, hudobná výchova, výtvarná výchova, 

pracovné vyučovanie – absolvoval/ absolvovala. Učivo v jednotlivých ročníkoch 1.stupňa 

sme prebrali podľa učebných osnov, v júni ho v škole precvičovali a prehlbovali. Avšak 

vyučujúce žiakov 1.stupňa odporúčajú na začiatku budúceho školského roka 2020/2021 

učivo aj tak viacej zopakovať a prehĺbiť, najmä učivo z geometrie. 

II. stupeň: 

V 5. až 9. ročníku budú všetky predmety klasifikované známkou, okrem náboženskej, 

hudobnej, výtvarnej a telesnej výchovy, občianskej náuky, informatiky a techniky. 

Od 1.6. 2020 bolo zrušené online vzdelávanie žiakov 5. ročníka, nakoľko všetci žiaci 

5. ročníka nastúpili do školy. Vyučovanie v škole prebiehalo v podobe blokovej výučby, ktorá 

bola zameraná na opakovanie a utvrdzovanie učiva prebratého počas online vzdelávania.  

Online vzdelávanie žiakov 6. – 9. ročníka bolo ukončené 19.6. 2020. 



Slovenský jazyk a literatúra 

Výchovnovzdelávacia činnosť v  6., 7. a 9. ročníku sa realizovala formou online hodín cez 

Microsoft Teams a zadávaním a kontrolou úloh cez Edupage. Na Teams hodinách bolo 

vysvetlené, opakované a utvrdzované  učivo. Cez Edupage boli žiakom zasielané prezentácie, 

poznámky z nového učiva, pracovné listy a cvičenia na precvičenie učiva. Vypracované úlohy 

žiaci spätne odosielali vyučujúcej, ktorá ich skontrolovala a vyhodnotila. 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v 5. a 8. ročníku sa realizovala formou online hodín cez 

Microsoft Teams a zadávaním a kontrolou úloh cez EduPage. Na online hodinách bolo nové 

zadané učivo vysvetlené. Niektoré cvičenia na online hodinách žiaci robili priamo, iné si 

s učiteľom kontrolovali a prípadné chyby vysvetlili. Po upevnení učiva boli žiaci preskúšaní 

prostredníctvom rôznych typov úloh a cvičení. Cez EduPage boli žiakom zasielané poznámky 

a prezentácie z nového učiva, pracovné listy a cvičenia na precvičenie nových gramatických 

javov a literárnych pojmov. Na čítanie s porozumením boli žiakom zadávané texty prevažne 

z literárnej čítanky, ku ktorým bolo potrebné vypracovať cvičenia. Všetky vypracované úlohy 

žiaci spätne odosielali vyučujúcej, ktorá ich preštudovala a na online hodinách sa k nim vždy 

vyjadrila.  

Vo všetkých ročníkoch bolo prebraté všetko učivo predpísané učebnými osnovami. 

Anglický jazyk 

Výchovnovzdelávacia činnosť v 5., 6., 8. a 9. ročníku sa realizovala formou online hodín cez 

Microsoft Teams a zadávaním a kontrolou úloh cez Edupage. Na Teams hodinách bolo 

opakované a utvrdzované prebraté učivo a bola žiakom prezentovaná nová slovná zásoba 

a vysvetlená gramatika. Cez Edupage boli žiakom zasielané poznámky z nového učiva, 

pracovné listy a cvičenia na precvičenie novej slovnej zásoby a gramatiky, nahrávky textov 

a posluchových cvičení. Na čítanie s porozumením boli žiakom zadávané rôzne texty, ku 

ktorým bolo treba vypracovať cvičenia. Vypracované úlohy žiaci spätne odosielali 

vyučujúcej, ktorá ich opravila a odoslala naspäť žiakom.Výchovnovzdelávacia činnosť v 7. 

ročníku sa realizovala formou online hodín cez Microsoft Teams, zadávaním a kontrolou úloh 

cez Edupage, používaním domény Planéta vedomostí alebo hovormi cez Messenger. Na 

Teams hodinách bolo opakované a utvrdzované prebraté učivo a bola žiakom prezentovaná 

nová slovná zásoba a vysvetlená gramatika. Cez Edupage boli žiakom zasielané poznámky 

z nového učiva, videá  a cvičenia na precvičenie novej slovnej zásoby a gramatiky. Na čítanie 

s porozumením boli žiakom zadávané rôzne texty, ku ktorým bolo treba vypracovať cvičenia. 



Vypracované úlohy žiaci spätne odosielali vyučujúcej, ktorá ich opravila a odoslala naspäť 

žiakom. 

Prebraté a neprebraté učivo v jednotlivých ročníkoch: 

5. ročník: Prebraté učivo: Slovná zásoba týkajúca sa prázdnin a cestovania, minulý čas 

slovesa byť, pravidelné a nepravidelné slovesá v minulom čase, zápor v minulom čase. 

 Neprebraté učivo: Otázka v minulom čase, výrazy some, any, a lot of, budúci čas – 

going to sa presúva do 6. ročníka.  

6. ročník: Prebraté učivo: Slovná zásoba z tematických celkov Krajina, mestá a miesta, Voľný 

čas a zábava, Čovek a príroda, stupňovanie prídavných mien, príslovky, budúci čas – going 

to, sloveso have to 

 Neprebraté učivo: Pozvania a robenie návrhov sa presúva do 7. ročníka 

7.ročník: Prebraté učivo: Slovná zásoba týkajúca sa krajiny a zdravia, predprítomný čas 

v porovnaní s minulým časom, modálne slovesá. 

 Neprebraté učivo: frázové slovesá a dialógy sa presúva do 8. ročníka. 

8. ročník: Bolo prebraté všetko učivo. 

9. ročník: Bolo prebraté všetko učivo. 

Matematika 

Výchovnovzdelávacia činnosť v 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku sa realizovala formou online hodín 

cez Microsoft Teams a zadávaním a kontrolou úloh cez Edupage, Messenger 

a prostredníctvom emailovej komunikácie. Na online hodinách bolo opakované a utvrdzované 

prebraté učivo a nové učivo bolo žiakom prezentované a vysvetľované prostredníctvom 

aplikácií MS Office. Cez Edupage boli žiakom zasielané poznámky z nového učiva, pracovné 

listy a cvičenia na precvičenie nových poznatkov. Vypracované úlohy žiaci spätne odosielali 

vyučujúcej, ktorá ich skontrolovala, slovne okomentovala a odoslala naspäť žiakom. 

Prebraté a neprebraté učivo v jednotlivých ročníkoch: 

5. ročník: Prebraté učivo: Počtové výkony s prirodzenými číslami, geometria a meranie. 

Neprebraté učivo: Riešenie aplikačných úloh a úloh rozvíjajúcich špecifické matematické 

myslenie sa presúva do 6. ročníka.  



6. ročník: Bolo prebraté všetko učivo. 

7.ročník: Bolo prebraté všetko učivo. 

8. ročník: Prebraté učivo: Kruh, kružnica, Hranol. 

Neprebraté učivo: Pravdepodobnosť a štatistika sa presúva do 9. ročníka. 

9. ročník: Prebraté učivo: Grafické znázorňovanie závislostí, Podobnosť trojuholníkov. 

Neprebraté učivo: Štatistika 

Fyzika 

Výchovnovzdelávacia činnosť v 6., 7., 8. a 9. ročníku  sa realizovala formou online hodín cez 

Microsoft Teams a zadávaním a kontrolou úloh cez Edupage. Na online hodinách bolo 

opakované a utvrdzované prebraté učivo a nové učivo bolo žiakom prezentované 

a vysvetľované prostredníctvom aplikácií MS Office.  

Vo všetkých ročníkoch bolo prebraté všetko učivo. 

Dejepis 

Výchovnovzdelávacia činnosť v 5. až 9. ročníku sa realizovala formou online hodín cez 

Microsoft Teams a zadávaním a kontrolou úloh cez Edupage. Na Teams hodinách bolo 

opakované a utvrdzované prebraté učivo a bolo žiakom vysvetlené nové učivo pomocou 

prezentácií v Microsoft Powerpoint. Cez Edupage boli žiakom posielané videá pre 

zatraktívnenie výučby, ku ktorým mali vypracovať kontrolné otázky. 

Prebraté a neprebraté učivo v jednotlivých ročníkoch: 

5. ročník: Bolo prebraté všetko učivo 

6. ročník: Prebraté učivo: Dokončenie staroveku a ríše raného stredoveku. 

Neprebraté učivo: Feudalizmus a dejiny každodennosti v stredoveku sa presúva do 7. 

ročníka. 

7. ročník: Prebraté učivo: Európsky novovek a Rakúsko-Uhorsko v novoveku. 

Neprebraté učivo: obdobie osvietenské absolutizmu Márie Terézie a Jozefa II. sa 

presúva do 8. ročníka. 

8. ročník: Bolo prebraté všetko učivo 



9. ročník: Bolo prebraté všetko učivo 

 

 

 

Geografia 

Výchovno-vzdelávacia činnosť v 5., 6., 7., 8. a 9. ročníku sa realizovala formou online hodín 

cez Microsoft Teams a zadávaním a kontrolou úloh cez EduPage. Na online hodinách bolo 

nové zadané učivo vysvetlené. Po upevnení učiva boli žiaci preskúšaní prostredníctvom 

rôznych typov úloh a cvičení, pri ktorých bolo potrebné pracovať s atlasom a ďalšou 

doplnkovou literatúrou. Cez EduPage boli žiakom zasielané poznámky a prezentácie z nového 

učiva, pracovné listy a rôzne doplnkové materiály. Ku každému učivu žiaci dostávali 

powerpointové prílohy, v ktorých sa kládol dôraz na názornosť preberaných reálií. Práve 

v týchto prílohách sa nachádzali rôzne zaujímavosti o svetadieloch a jednotlivých štátoch. 

Žiaci následne dostávali na vypracovanie aj pracovné listy, ktoré spätne odosielali vyučujúcej. 

Tá ich preštudovala a na online hodinách sa k nim vždy vyjadrila.  

Vo všetkých ročníkoch bolo prebraté učivo predpísané učebnými osnovami. 

Biológia 

Výchovnovzdelávacia činnosť v 5. a 9. ročníku sa realizovala formou online hodín cez 

Microsoft Teams a zadávaním a kontrolou úloh cez Edupage. Na Teams hodinách bolo 

opakované a utvrdzované prebraté učivo a bolo žiakom vysvetlené nové učivo pomocou 

prezentácií v Microsoft Powerpoint. 

Prebraté a neprebraté učivo v jednotlivých ročníkoch: 

5. ročník: Prebraté učivo: živočíchy vo vodnom spoločenstve  a organizmy v poľnom 

a lúčnom spoločenstve. 

 Neprebraté učivo: poľné a lúčne vtáky a cicavce sa presúva do 6. ročníka. 

9. ročník: Bolo prebraté všetko učivo. 

Výchovnovzdelávacia činnosť v 6., 7. a 8. ročníku sa realizovala formou online hodín cez 

Microsoft Teams a zadávaním a kontrolou úloh cez Edupage. Na online hodinách bolo 



opakované a utvrdzované prebraté učivo a nové učivo bolo žiakom prezentované 

a vysvetľované prostredníctvom aplikácií MS Office.  

Prebraté a neprebraté učivo v jednotlivých ročníkoch: 

6. ročník: Bolo prebraté všetko učivo. 

7. ročník: Prebraté učivo: Človek a jeho telo. 

Neprebraté učivo: z TC Človek a jeho telo neboli prebraté „ vplyvy na ľudské zdravie“ -  

presúva sa do 8. ročníka. 

8. ročník: Prebraté učivo: Dedičnosť a premenlivosť organizmov. 

Neprebraté učivo: Životné prostredie organizmov a človeka sa presúva do 9. ročníka. 

Chémia 

Výchovnovzdelávacia činnosť v  7., 8. a 9. ročníku  sa realizovala formou online hodín cez 

Microsoft Teams a zadávaním a kontrolou úloh cez Edupage. Na online hodinách bolo 

opakované a utvrdzované prebraté učivo a nové učivo bolo žiakom prezentované 

a vysvetľované prostredníctvom aplikácií MS Office.  

Prebraté a neprebraté učivo v jednotlivých ročníkoch: 

7.ročník: Bolo prebraté všetko učivo. 

8. ročník:Prebraté učivo: Významné chemické prvky a zlúčeniny. 

Neprebraté učivo: Chemické reakcie a chemické rovnice, Neutralizácia, Redoxné reakcie sa 

presúva do 9. ročníka. 

9.ročník: Bolo prebraté všetko učivo. 

Vo Volkovciach 23.6. 2020 

PaedDr. Mária Považanová 

riaditeľka školy 

 

 

 

 



 


