Správa
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a
podmienkach za školský rok 2020/2021
Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.
§ 2. ods. 1 a

Základné identifikačné údaje
Základná škola Petrovce
Názov školy
Adresa školy Petrovce 114
0948 591 811
Telefón
zspetrovce114@gmail.com
E-mail
WWW stránka zspetrovce.edupage.org
Obec Petrovce
Zriaďovateľ

Vedúci zamestnanci školy
Priezvisko, meno
Telefón
Služ. mobil
e-mail
Riaditeľ Mgr. Júlia Ivanová 0911 415 805 0948591811 julkaivanova24@gmail.com

Rada školy
Titl., priezvisko, meno
PaedDr. Ľudmila Zaťková
predseda
ostatní zamestnanci Katarína Baranová
zástupcovia rodičov Marek Balog
Mgr. Ľudmila Rozkošová
zástupca zriaďovateľa Kvetoslava Velčková

Údaje o počte žiakov
Počet žiakov školy: 15
Počet tried: 1
Ročník: 1. 2. 3. 4.
počet tried 1 1 1 1
počet žiakov 4 6 1 5
z toho ŠVVP 0 0 0 0
z toho v ŠKD 4 6 0 3

Spolu
1
15
0
13
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Zapísaní žiaci ZŠ
Počet zapísaných prvákov k 30.6.2021: 4
Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2021: 4
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0

Prospech žiakov 2020/2021
Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní
4
0
0
I. (1. r.) 4
6
0
0
I. (2. r.) 6
1
0
0
I. (3. r.) 1
4
0
0
I. (4. r.) 4

Dochádzka žiakov
Trieda Počet
I. 1.r.
I. 2.r.
I. 3.r.
I. 4.r.

4
6
0
3

Zamešk.
hod.
235
329
0
371

Zam. na
žiaka
58,75
54,83
0
123,67

Ospravedlnené
235
329
0
371

Ospr. na
žiaka
58,75
54,83
0
123,67

Neospravedlnené
0
0
0
0

Neosp. na
žiaka
0,00
0,00
0,00
0,00

Výsledky externých meraní
Z dôvodu epidemiologických opatrení sa Monitor T5 nekonal.
Zamestnanci
Pracovný pomer
Pracovný pomer Počet pedag. prac. Počet nepedag. prac.
2
1
TPP
0
0
DPP
0
Znížený úväzok 2
0
0
ZPS
0
0
Na dohodu

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov
počet
nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu
0
3
3
učiteľov
1
1
vychovávateľov 0
4
4
spolu
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Vzdelávanie zamestnancov
Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov
1.kvalifikačná skúška 0
2.kvalifikačná skúška 2
Dosiahnuté kontinuálne vzdelanie:
Druh
vzdelávania:
Funkčné
Funkčné inovačné
Špecializačné
Inovačné
Inovačné
Aktualizačné

Názov vzdelania:

Meno pracovníka:

Strategické ciele
Inovácie v riadení školy a školského zariadenia
Koordinátor drogovej prevencie
Vyučovanie informatickej výchovy
Inovačné vzdelávanie vychovávateľov školských
výchovno-vzdelávacích zariadení

Mgr. Júlia Ivanová

Aktivizujúce metódy vo výchove
Rozvoj čitateľskej gramotnosti v primárnom
vzdelávaní

PaedDr. Ľ. Zaťková

Školské projekty a medzinárodné partnerstvá cez
internet

PaedDr. Ľ. Zaťková
Mgr. Júlia Ivanová
PaedDr. Ľ. Zaťková

Mgr. Júlia Ivanová

Technika hrou

Aktivity a prezentácia na verejnosti
1. Beseda o obľúbených knihách
2. Po stopách partizánov
3. Medzinárodný deň finančnej gramotnosti
4. Dopravné ihrisko – bezpečne na ceste
5. Deň mlieka
6. Jesenné tvorivé dielne
7. Didaktické hry v prírode
8. Nepečené dobroty
9. Úcta k starším – popoludnie so starými rodičmi online
10. Pesničkový Mikuláš
11. Predvianočné zvyky a tradície – na Luciu, na Ondreja
12. Vianočné tvorivé dielne
13. Vianočné vinšovanie –
14. Multikultúrna výchova – čajovňa sveta
15. Rodinný rozpočet – beseda
16. Pietna spomienka pri príležitosti 75.výročia oslobodenia obce
17. Drogová pyramída
18. Školský ples
19. Beseda – čím chcem byť
20. Fašiangové „kreple“
21. Hviezdoslavov Kubín
22. Detský karneval
23. Marec mesiac knihy –marec 2020
24. Tradície v našej obci – púšťanie Moreny
25. Deň vody – 22. 03. 2021
26. Deň Zeme - 22.04. 20201
27. Deň detí v tvorbe našich žiakov
28. Archeopark Hanušovce n/T
29. Deň tradícií – projektový deň k MDD – 01.06.2020
30. Deň priateľstva -25. 06. 2021
31. Zbieram baterky – celoročný enviro-projekt
32. Rozlúčková diskotéka so žiakmi 4. ročníka – 26.06.2021
33. Športový deň 29.06.2021
34. Slávnostné ukončenie šk. roka – 30.06.2021

§ 2. ods. 1 j

Projekty
Škola realizuje projekty v súlade so strategickými cieľmi školy a s dlhodobými výchovno –
vzdelávacími cieľmi:
Škola bola zapojená do projektov Infovek, Bádacie laboratórium, Zasaď strom.
Škola sa pravidelne a každoročne zapája do vyhlasovaných projektov a grantov - Liga
proti rakovine /zameraný na onkologické ochorenie a pomoc chorým účasťou na
dobrovoľnej zbierke finančnej podpory /. Biela pastelka /projekt zameraný na pomoc
nevidiacim/. Detský čin roka /projekt podporujúci pozitívne detské činy/.
Zbierame baterky /projekt zameraný na ochranu životného prostredia zberom nefunkčných
batérií/.
Škola sa v roku 2012/2013 zapojila do projektu MPC „tablety do zborovní“, získala
jeden notebook s príslušenstvom.
Škola sa v školskom roku 2013/2014 a 2014/2015 zapojila do Národného projektu
Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (ďalej len „projekt
DigiŠkola.sk“), v ktorom pre školu získala jednu interaktívnu tabuľu, dataprojektor k tabuli
s držiakmi a notebook. Do projektu sa za našu školu zapojila PaedDr. Ľudmila Zaťková. Pre
získanie techniky bolo nutné vypracovať úspešný projekt.
V školskom roku 2015/2016 sa naša škola zapojila do Národného projektu AMV moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť (aktivizujúce metódy vo výchove).
Škola získala z projektu ineraktívnu tabuľu s dataprojektorom a držiakom. Do projektu sa za
našu školu zapojila PaedDr. Ľudmila Zaťková, ktorá sa zúčastnila vzdelávania.
Škola získala v školskom roku 2014/2015 v projekte Moderné vzdelávanie digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety nasledovnú digitálnu techniku:
interaktívnu tabuľu, dataprojektor s držiakom, NTB a sadu reproduktorov. Za výstupný
projekt zodpovedná Mgr. Júlia Ivanová.
V oblasti športu sa škola zapojila v školskom roku 2014/2015 do projektu
spolufinancovaného z prostriedkov Európskej únie pod názvom Zvýšenie kvalifikácie
učiteľov telesnej a športovej výchovy. Do projektu sa zapojila Mgr. Júlia Ivanová, ktorá
svojou účasťou na vzdelávaní získala pre školu športové náradie a náčinie.
V rámci projektu Školské ovocie škola v školskom roku 2014/2015, 2015/2016
spolupracovala s firmou A.O.D.Trade s.r.o., pre žiakov odoberala ovocie a džúsy 1x za jeden
týždeň. V projekte chce škola aj naďalej pokračovať.
V školskom roku 2018/19 sa ZŠ Petrovce zapojila do projektu „Tenis do škôl“,
v ktorom získala tenisový balíček v hodnote 272,40 eur.
V školskom roku 2019/20 sa ZŠ Petrovce zapojila do projektu Technika do škôl, ZŠ
získala balíček technických pomôcok na vyučovanie prírodovedných predmetov. Do väčších
projektov sa ZŠ nezapájala, pretože nespĺňala podmienky na aktívnu účasť, napr. nedostatok
žiakov, žiaci so ŠVVP atď.
V školskom roku 2020/2021 sa ZŠ Petrovce zapojila do projektu „Čítame radi“, kde
získala 200 eur na nákup detskej literatúry.
Tieto projekty zaraďujeme do kategórie dlhodobé, ich realizácia sa ustavične sleduje
a hodnotí prostredníctvom zakladateľských inštitúcií.
Zdravá škola - Projekt "Škola podporujúca zdravie" (ŠPZ) je súčasťou NPPZ od roku
1992.Výchovou žiakov ku zdraviu sa chce dosiahnuť, aby žiak bol schopný rozlíšiť, čo je
zdraviu prospešné a čo je škodlivé, vedel si zvoliť cestu k zachovaniu zdravia, konal

uvedomene, efektívne a zodpovedne a aby si tieto návyky preniesol do dospelosti a
vychovával k nim svoje deti. Je potrebné viesť žiakov k tomu, že zdravie je dôležité a je
skutočnou hodnotou.
Strom Života - Strom života pôsobí ako mimovládna, dobrovoľná a nezisková organizácia,
nezávislá na politických subjektoch, registrovaná ako občianske združenie. Strom života sa
vyvinul z prvého ochranárskeho hnutia detí a mládeže na Slovensku a má za sebou 30 ročnú
históriu s pôsobnosťou na celom území Slovenskej republiky (www.stromzivota.sk)
Infovek - Zmyslom Projektu Infovek je pripraviť mladú generáciu na Slovensku pre život a
uplatnenie sa v informačnej spoločnosti XXI. storočia. Projekt má však vyšší a rozsiahlejší
cieľ: napomôcť celkovej civilizačnej premene industriálneho Slovenska na modernú
informačnú spoločnosť nového tisícročia.(www.infovek.sk).......EDUNET
Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety - Národný
projekt bude uskutočňovať obsahovú prestavbu vzdelávania na základných školách a
stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby. Realizuje ho Ústav
informácií a prognóz školstva a financovaný je z prostriedkov operačného programu
Vzdelávanie.(http://www.digitalnevzdelavanie.sk/
Krátkodobé - Liga proti rakovine
- Plody Zeme
- Biela pastelka (náhradný termín)
- Deň vody
- Deň Zeme
- Biele stužky
- Deň narcisov (náhradný termín)

§ 2. ods. 1 k

Výsledky inšpekčnej činnosti
Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 15. 01. 2020 – 17. 01. 2020, 06. 05. 2021, 25. 05. 2021
Druh inšpekcie: Komplexná inšpekcia
Na základe zistení a hodnotení vedúci zamestnanec kontrolovaného subjektu Mgr. Júlia
Ivanová akceptuje odporúčania ŠŠI:
1.

a)

V spolupráci s okolitými ZŠ vytvoriť spoločné obvodové
metodické združenie.
ZŠ Petrovce v zastúpení vedúceho pedagogického zamestnanca vynaloží úsilie
vytvoriť v spolupráci s okolitými málotriednymi ZŠ a obvodným školským úradom
v Hanušovciach nad Topľou spoločné obvodové metodické združenie.
Termín: do 30. júna 2020

b)

Na zlepšenie materiálno-technických podmienok školy zabezpečiť vhodné učebné
pomôcky najmä na výučbu prírodovedných a spoločenskovedných predmetov.
Riaditeľka školy v spolupráci so zriaďovateľom školy - OÚ Petrovce zabezpečí
nákup vhodných učebných pomôcok.
Termín: do 30. júna 2020

c) Výchovno-vzdelávaciu činnosť zamerať na rozvoj kľúčových kompetencií vytváraním
priestoru na vyjadrovanie vlastných názorov a hodnotových postojov, na prácu vo
dvojici alebo v skupine a na rozvoj ich hodnotiacich kompetencií.
Vo výchovno-vzdelávacej činnosti vytvoríme podmienky na vzájomnú interakciu,
komunikáciu a kooperáciu. Pre rozvoj sociálnych a hodnotiacich kompetencií
aplikujeme prácu v skupine alebo vo dvojici.
Termín: od 17. februára 2020
Vedúci zamestnanec kontrolovaného subjektu Mgr. Júlia Ivanová splnila uložené
opatrenia:
2.
a) V školskom poriadku upraviť podrobnosti o pravidlách vzájomných vzťahov
a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy.
V školskom poriadku boli upravené podrobnosti o pravidlách vzájomných vzťahov
a vzťahov s pedagogickými zamestnancami a ďalšími zamestnancami školy.
Podrobne boli rozpracované kritéria a výchovné opatrenia.
b) Školský poriadok prerokovať v rade školy.
Upravený školský poriadok bol prerokovaný
- na zasadnutí rodičovského združenia dňa 23. 01. 2020
- na zasadnutí pedagogickej rady dňa 24. 01. 2020
- na zasadnutí rady školy dňa 27. 02. 2020
Školský poriadok nadobúda platnosť 01. 03. 2020.
§ 2. ods. 1 l

Materiálno-technické podmienky
ZŠ Petrovce je škola s ročníkmi 1 - 4. Školu tvorí jedna budova s prízemím (priestory
ZŠ), jedným poschodím (priestory MŠ) a pivničnými priestormi. Na prízemí sa nachádzajú 2

triedy, hygienické zariadenia, zborovňa, sklad s učebnými pomôckami a učebnicami,
riaditeľňa , školská jedáleň (súčasťou MŠ), šatňa.
V pivničných priestoroch je umiestnená plynová kotolňa a kotolňa na drevo. Škola je bez
telocvične, nemá vyhradené priestory pre školskú knižnicu, tá sa nachádza v priestoroch
zborovne.
Areál školy je čiastočne upravený, je na ňom vybudované asfaltové viacúčelové ihrisko
a zatrávnené ihrisko.
Škola nemá zabezpečený bezbariérový prístup.
Počas rokov 2011 - 2016 sme doplnili veľké množstvo moderných učebných pomôcok,
čo umožnilo tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie. Zapojili sme sa do projektov
zameraných na modernizáciu vzdelávacieho procesu dotovaných MŠVVaŠ SR a získali tak
interaktívne tabule s príslušenstvom do každej triedy. Vybavenie kabinetu s UP je
postačujúce, ale je potrebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie,
mnohé z pomôcok pochádzajú ešte z prvotného vybavenia školy.
V mesiacoch marec až august 2018 sa v ZŠ vykonali rozsiahle úpravy a rekonštrukcie,
výmena strechy a okien, zateplenie budovy, fasádna omietka, naďalej prebiehajú terénne
úpravy okolia. V júli, v auguste 2020 sa menila elektroinštalácia v kuchyni a v jedálni ZŠ.
V ŠJ sa vymenila podlahová guma.
§ 2. ods. 2 b

Voľnočasové aktivity
Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín
Vedúci
14
1
PaedDr. Ľudmila Zaťková
Krúžok IKT

Činnosť v čase mimoriadnej situácie
Od 11. januára 2021 do 08. februára 2021 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym
spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu v dôsledku celosvetovej pandémie koronavírusu COVID-19.
O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných
miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.
Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie:
1. Metódy a formy:

-

a)

prezentácie, pracovné listy, interaktívne cvičenia, práca s videom, samostatné učenie
prostredníctvom IKT, text zameraný na čitateľskú a finančnú gramotnosť, problémové
úlohy, vyhľadávanie informácií v texte, práca s obrazovým materiálom, texty s
vysvetlením učiva, online kvízy, individuálne vysvetlenie učiva - Messenger, komiks,
samostatné práce žiakov - prezentácie, internetové stránky, projekty
Priebeh:

b)

komunikácia s rodičmi, žiakmi - zmapovanie možnosti technického vybavenia v
domácnostiach: počítač, internet
poskytnutie prihlasovacích údajov
pravidelné oboznamovanie rodičov s aktuálnou situáciou prostredníctvom mailov,
zasielanie podporných IT stránok na vyučovanie,
pravidelné vzdelávanie, pravidelná distribúcia PL, PZ prostredníctvom poštových
schránok
Komunikácia: EduPage, mail, Messenger, mobil, poštová schránka

-

-

-

Od 11. 01. 2021 prebiehalo u všetkých žiakov pravidelné vyučovanie dištančnou
formou prostredníctvom aplikácie Messenger, žiaci 2. a 4. ročníka absolvovali túto
formu online vyučovania bez problémov. Všetci žiaci sa pomocou aplikácie Messenger
pripojili a spolupracovali s vyučujúcim, pravidelne si plnili úlohy, ktoré následne fotili
a posielali vyučujúcemu na kontrolu. Vyučujúci každú vypracovanú úlohu vyhodnotil
slovne alebo písomne, v prípade potreby opravil chyby. Priame online školské
vyučovanie ako aj činnosť ŠKD prebiehali bez problémov, oceňujeme ústretovosť
a spoluprácu rodičov.
Žiakom 1. ročníka vyučujúci raz týždenne (každý pondelok) rozniesol do poštových
schránok pracovné listy, motivačné listy, zadania úloh, úlohy a postupnosť ich
vypracovania. Tieto vypracované PL rodičia následne fotili a posielali vyučujúcemu
na kontrolu cez dohodnuté aplikácie. U jedného žiaka sa vyskytli problémy
s nedodržaním dohodnutých termínov na odovzdanie vypracovaných PL. Po pohovore
s rodičmi sa tento problém odstránil.
Žiaci 1. ročníka (ich rodičia) pravidelne zasielali fotografie vypracovaných PL, PZ,
zasielali videá s nahrávkami čítania, iné zvukové nahrávky, fotografie výrobkov, atď....
zdroje vzdelávania: učebnice, PL, PZ, didaktické pomôcky, vlastné materiály učiteľov,
videá, materiály: Datakabinet, Zborovna, Bezkriedy,Alf testy, Fenomény sveta....
rozvoj komunikačných a sociálnych zručností žiakov, rozvíjanie čitateľských zručností,
rozvíjanie IKT, matematických, bádateľských zručností, práca s mapou, rozhovory so
žiakmi

2. Spôsob hodnotenia:
-

klasifikácia, slovné hodnotenie
ďalšie obdobie: podľa Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase
mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku
2020/2021: slovné hodnotenie - žiaci dostávali pravidelne na každú zadanú prácu,
úlohu spätnú väzbu od vyučujúceho - pochvalu, povzbudenie, vysvetlenie

3. Pedagogickí zamestnanci

-

práca z domu - Home Office

-

používanie vlastnej výpočtovej techniky: počítač, notebook, mobilný telefón
spolupráca, vzájomné konzultácie (telefonicky, Messenger, mail)

4. Materiálne podmienky:
-

žiaci, ktorí nemali dostatočné technické možnosti mali zabezpečené vzdelávanie
prostredníctvom pracovných listov
pripravené prekopírované pracovné listy, distribúcia prekopírovaných pracovných
listov, úloh

5. Vyhodnotenie plnenia cieľov
-

všetky ciele obsiahnuté v pláne ZŠ sa vzhľadom na zatvorenie škôl nepodarilo splniť súťaže, olympiády, príprava žiakov, besedy, exkurzie, sezónne aktivity
naplnenie cieľa nad rámec: prechod učiteľov na online vzdelávania; samoštúdium
učiteľov v oblasti online vzdelávania a podporných nástrojov; nové metódy a formy
práce, sebahodnotenie, samostatnosť žiakov

7. Silné a slabé stránky:
a) silné stránky:
-

pomerne rýchly nábeh na online vzdelávanie (mail, Messenger, EduPage)
veľmi dobrá komunikácia elektronickou formou, mobilom: medzi učiteľmi navzájom,
pedagogické porady online
nové metódy a formy vzdelávania
zdokonalenie v IKT - učitelia, žiaci, rodičia
väčšia zodpovednosť žiakov za vlastné vzdelávanie
zlepšenie mailovej komunikácii

b) slabé stránky:
-

strata osobného kontaktu so žiakmi
zložitá spätná väzba pri výklade nového učiva a pri oprave nesprávneho riešenia úloh
absencia, príp. slabé technické vybavenie, nedostupnosť internetu

8. Návrhy opatrení:
-

zabezpečenie digitálnej techniky učiteľov (pracovali na vlastných počítačoch)
zlepšenie digitálnych zručností učiteľov
individuálny prístup ku každému žiakovi, poznať domáce podmienky žiaka
pozitívne žiakov motivovať pochvalou, povzbudením
na začiatku školského roka 2020/2021venovať dostatok času na zopakovanie a
upevnenie učiva

Záver
Vypracovala: Mgr. Júlia Ivanová
V Petrovciach, 02. júla 2021
Správa bude prerokovaná na pedagogickej rade dňa 02 . septembra 2021.

