Východiská a podklady:
Správa je vypracovaná v zmysle:
1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 435/2020 Z. z. o štruktúre a obsahu správ o
výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských
zariadení
2. Metodické usmernenie MŠ SR č. 10/2006-R k vyhláške MŠ SR č. 9/2006 Z. z.
3. Plán práce Základnej školy na školský rok 2020/2021
4. Vyhodnotenia plnenia plánu práce metodického združenia
5. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ Turčianske Kľačany
6. Vyhodnotenie činnosti pedagogickej rady ZŠ Turčianske Kľačany
7. Ďalšie podklady a školské materiály

§ 2. ods. 1 a,b

Základné identifikačné údaje o škole:
Názov školy:
Adresa školy:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa školy:

Základná škola
Turčianske Kľačany 210, 038 61
043/4 220 151
skolaklacany@skolaklacany.sk

Zriaďovateľ školy:

Obec Turčianske Kľačany 179, 038 61
043/428 14 89

Vedúci zamestnanci školy:
PaedDr. Viera Barbuščáková, riaditeľka ZŠ, zamestnaná do 30.11.2020
Mgr. Renáta Lepetová, poverená riaditeľka školy v období do 16.5.2021
Mgr. Lívia Šimková, poverená riaditeľka školy od 17.5.2021
Andrea Hirschnerová, vedúca školskej jedálne
Externí pedagogickí zamestnanci školy: Mgr. Peter Both– učiteľ NVK
Mgr. Tatiana Beňuchová – učiteľ NVE
Ing. Milan Markovič, učiteľ IV
Odborný zamestnanec školy:
PaedDr. Viera Barbuščáková , špeciálny pedagóg
zamestnaná do 30.11. 2020
Nepedagogickí zamestnanci školy:

p. Zuzana Kubisová - kuchárka
p. Miroslava Butkajová - upratovačka

§ 2. ods. 1c:

Údaje o činnosti Rady školy
Rada školy pri Základnej škole Turčianske Kľačany je zriadená podľa § 24 zákona NR
SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a § 9 ods.1 Vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č.
291/2004 Z.z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej
samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení. Funkčné obdobie,
na ktoré je súčasná rada školy zvolená, je štvorročné, od 4.10.2017 do 4.10.2021.
Plán práce RŠ od 16.3.2020 do 18. novembra 2020 nebol plnený vzhľadom na
mimoriadnu situáciu COVID19. Na rok 2021 plán Rady školy nebol predložený , schválený ,
nakoľko Rada školy pre mimoriadnu situáciu COVID 19 nezasadala.
Rada školy v školskom roku 2020/2021 zasadala v nasledovných termínoch :
1. Zasadnutie: 18. 11. 2020 (prerokované body viď Zápisnica zo zasadnutia
a uznesení RŠ)

•

Prijaté uznesenia: RŠ predkladá návrh na odvolanie riaditeľky školy
PaedDr. Viery Barbuščákovej v zmysle §24 ods.5 písm c) zákona
č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
zriaďovateľovi Základnej školy Turčianske Kľačany 210, 03861 Vrútky.
- Schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej
činnosti za šk.rok 2019/2020
2. Zasadnutie: 8. 6. 2021 (prebehla voľba riaditeľa ZŠ Turčianske Kľačany, viď
Zápisnica z volieb)
• Prijaté uznesenia: Výberové konanie prebehlo podľa prijatých kritérií
a v súlade s príslušnými právnymi prepismi. Na základe výsledkov
výberového konania rada školy navrhuje zriaďovateľovi nevymenovať do
funkcie riaditeľa školy uchádzača Mgr. Ivana Kráľa.
3. Zasadnutie: 16.8.2021 (prebehla voľba riaditeľa ZŠ Turčianske Kľačany, viď
Zápisnica z volieb)
• Prijaté uznesenia: Výberové konanie prebehlo podľa prijatých kritérií
a v súlade s príslušnými právnymi prepismi. Na základe výsledkov
výberového konania rada školy navrhuje zriaďovateľovi vymenovať do
funkcie riaditeľa školy uchádzača Mgr. Líviu Šimkovú.
Rada školy bola na všetkých zasadnutiach uznášaniaschopná.

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Členovia Rady školy:
Mgr. Purdová Lucia, predseda RŠ
Ing. Vojtas Štefan, podpedseda RŠ
Mgr. Dagmar Kralovancová, člen
Mgr. Dušan Maršala, člen delegovaný za rodičov, zvolený tajným hlasovaním na
triednych schôdzkach, dňa 29.9.2020 nakoľko členka Ing. Martina Baniari sa vzdala
členstva.
p. Miroslava Butkajová, člen delegovaný za nepedagogických zamestnancov
p. Piták Dušan, člen delegovaný za zriaďovateľa
Ing. Veronika Kollárová, člen delegovaný za zriaďovateľa

§ 2. ods. 1c:

Správa o činnosti pedagogickej rady v školskom roku 2020/2021
Pedagogická rada v školskom roku 2020/2021 zasadla celkovo 10x. Jej členmi sú p.riaditeľka
PaedDr. Viera Barbuščáková- predsedkyňa pedagogickej rady, členovia pedagogického
zboru: Mgr. Dana Grenová, Janka Lahitová, Mgr. Renáta Leptová, Mgr. Lucia Purdová a
Mgr. Lívia Šimková. Počas šk.roku došlo k personálnym zmenám z čoho vyplývali aj zmeny
na pozícií predsedkyne pedagogickej rady.

Zasadnutie pedagogickej rady bolo prevažne prezenčné, no nakoľko došlo k mimoriadnemu
prerušeniu vyučovania z dôvodu pandémie COVID-19, 2x prebehlo zasadnutie
prostredníctvom online aplikácie ZOOM, konkrétne dňa 13.11.2020 a 22.1.2021
Harmonogram pedagogických rád v školskom roku 2020/2021
I. polrok
31.august 2020 – vstupná pedagogická rada
Schválený program rokovania:
1. Privítanie
2. Vnútorný poriadok školy
3. Organizácia vyučovania, školského roka 20202021
4. Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za uplynulý školský rok
5. Vnútorný predpis Prevencia a riešenie šikanovania žiakov
6. Plán práce základnej školy a školského klubu detí
7. Oboznámenie sa s dokumentom Sprievodca školského roku2020/2021
8. Krúžková činnosť
9. Plán kontrolnej a hospitačnej činnosti
10. Iné:
- dozory na chodbách a v školskej jedálni
- úvodné triedne rodičovské stretnutia
- diskusia
11. Uznesenia
12. Záver
Prijaté uznesenia:
• Informovať žiakov o Vnútornom poriadku školy pre školský rok 2020/2021, rovnako tak
o pokynoch vyplývajúcich z BOZP.
Termín: 2. 9. 2020
zodpovední: jednotliví triedni učitelia
• Zrealizovať úvodné triedne rodičovské stretnutie prvého ročníka v termíne 2. september
2020.
zodpovední: Mgr. Lepetová Renáta
termín: 2.9. 2020
• Priebežne sledovať situáciu v súvislosti s COVID-19, pohotovo reagovať na odporúčania
MŠVVaŠ a RÚVZ.
zodp. Mgr. Lepetová Renáta
termín: trvá
• Vypracovanie poriadku pedagogických dozorov na dolnej a hornej chodbe, pedagogických
dozorov v školskej jedálni.
zodp: Mgr. Lucia Purdová
termín: 2. 9. 2020
• Predloženie školských dokumentov:
- plány zasadnutí pedagogickej rady, metodického združenia a pedagogických porád
v nadchádzajúcom školskom roku,

- plány práce koordinátora drogovej prevencie, environmentálnej výchovy a plán práce
koordinátora finančnej gramotnosti
Termín: do 14.9. 2020
zodpovední: viď delegovanie úloh
• Vypracovanie tematických výchovno-vzdelávacích plánov k vyučovacím predmetom
v jednotlivých ročníkoch.
Termín: do 14.9. 2019
zodpovední: jednotliví učitelia
Prítomní členovia vstupnej pedagogickej rady berú na vedomie úlohy vyplývajúce z uznesení
presne tak, ako boli predložené a menovite delegované.
14.september 2020- mimoriadna pedagogická rada
Schválený program rokovania:
1. Privítanie, cieľ rokovania
2. Plán dištančného vzdelávania počas mimoriadneho prerušenia vyučovania
3. Diskusia
4. Uznesenia
5. Záver
Prijaté uznesenia:
• Na základe výsledkov hlasovania v 2.bode zápisnice zo zasadnutia pg.rady, berú všetci
prítomní vypracovaný návrh dokumentu na vedomie a zaväzujú sa ho v prípade
mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v šk.roku 2020/2021 dodržiavať.
22.september 2020 – mimoriadna pedagogická rada
Schválený program rokovania:
1. Cieľ rokovania
2. Kontrola uznesení
3. Návrh na zmenu formy vzdelávania žiaka 4.A triedy
4. Diskusia
5. Uznesenia
6. Záver
Prijaté uznesenia:
• Na základe výsledkov hlasovania písomne oznámiť zákonnému zástupcovi žiaka 4.A
triedy vyhovenie žiadosti o individuálne vzdelávanie.
Zodp. Mgr.Lepetová
termín: do 25.9.2020
28. september 2020-mimoriadna pedagogická rada
Schválený program rokovania:
1.
2.
3.
4.

Cieľ rokovania
Kontrola uznesení
Návrh na zmenu v rozvrhu 2.A triedy
Diskusia

5. Uznesenia
6. Záver
Prijaté uznesenia:
• Mgr. Lívia Šimková oboznámi zákonných zástupcov žiakov 2.A triedy so zmenou
v rozvrhu.
Termín: 29.9.2020
5. október 2020- mimoriadna pedagogická rada
Schválený program rokovania:
1. Cieľ zasadnutia pedagogickej rady
2. Kontrola uznesení
3. Plán profesijného rozvoja a kariérneho postupu pedagogických zamestnancov
4. Diskusia
5. Uznesenia
6. Záver
Prijaté uznesenia:
• Dodržiavať a snažiť sa naplniť vlastný plán profesijného rozvoja a kariérneho postupu
podľa aktuálne ponúkaných aktivít prostredníctvom rôznych organizácií a spoločností.
zodp.: všetci pedag. zamestnanci
termín: do 30.6 2021
13.november 2020- hodnotiaca pedagogická rada, online prostredníctvom ZOOM
Schválený program rokovania:
1.Cieľ rokovania
2. Kontrola uznesení
3. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za I. štvrťrok šk. roku 2020/2021,
slaboprospievajúci žiaci
4. Hodnotenie správania, výchovné opatrenia, adaptácia žiakov 1.ročníka
5. Návrh na odbornú diagnostiku žiakov s prejavmi špecif. porúch učenia
6. Hodnotenie dochádzky žiakov /dodatočne bude prílohou k zápisnici/
7. Informácie o vvp počas karantény /covid/
8. Správa o výsledkoch za rok 2019/2020
9. Diskusia
10. Uznesenia
11. Záver
Prijaté uznesenia:
• Prevziať od všetkých žiakov Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
zodp: vyučujúci vykonávajúci dozor
termín:18.11.2020
• Doplniť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej
školy Turčianske Kľačany 210 za školský rok 2019/2020 o body spomenuté v bode 8
zápisnice.
zodp.: PaedDr.Viera Barbuščákovú
termín: 17.11. 2020
• Pripraviť na zasadnutie Metodického združenia formy písania diktátov.

zodp.: Mgr. Lepetová Renáta

termín: do najbližšieho zasadnutia MZ

• Doplniť vymeškané hodiny a priemery z nich vyplývajúce za jednotlivé triedy v období
2.9.2020- 12.11. 2020
zodp.: jednotliví tr.učitelia
termín: 30.11. 2020
NA POLROK
22.január, 2021 – polročná klasifikačná pedagogická rada, online prostredníctvom ZOOM
Schválený program rokovania:
1. Cieľ polročnej klasifikačnej porady
2. Kontrola uznesení
3. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v jednotlivých triedach,
slaboprospievajúci žiaci
4. Hodnotenie správania, výchovné opatrenia
5. Hodnotenie dochádzky
6. Vyhodnotenie práce individuálne začlenených žiakov
7. Záverečné hodnotenie jednotlivých vyučovacích predmetov, Vydávanie výpisov
hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020/2021.
8. Smernica Edupage
9. Diskusia
10. Uznesenia
11. Záver
Prijaté uznesenia:
• Na základe výsledkov hlasovania v bode 7 hodnotiť jednotlivé vyučovacie predmety, tak
ako je popísané v danom bode.
zodp.: všetky vyučujúce
termín: trvá
• Zaslať zákonným zástupcom výpisy hodnotenia za 1.polrok šk.roka 2020/2021
prostredníctvom edupage školy.
Zodp.: triedne p.učiteľky
termín: 29.1.2021
• Na základe výsledkov hlasovania v bode 7 odovzdať výpisy hodnotenia za 1.polrok
šk.roka 2020/2021 k rukám žiakov dňa 1.2.2021
Zodp.: triedne p.učiteľky
termín: 1.2.2021
• Oboznámiť sa s bodmi a rešpektovať obsah smernice Práca so školským informačným
systémom a elektronickou dokumentáciou školy
Zodp. všetci vyučujúci
termín: trvá
II.POLROK
14.apríl 2021- mimoriadna pedagogická rada
Schválený program rokovania:
1. Cieľ mimoriadnej pedagogickej rady
2. Kontrola uznesení
3. Hodnotenie výsledkov žiakov počas prezenčného vyučovania- priebežné i záverečné
4. Návrh na Individuálny vzdelávací plán žiaka 3.ročníka

5.
6.
7.
8.

Objednávanie učebníc na školský rok 2021/2022
Diskusia
Uznesenia
Záver

Prijaté uznesenia:
• Na základe výsledkov hlasovania v bode 3. rešpektovať a riadiť sa spôsobom priebežného
a záverečného hodnotenia žiakov v 1.-4.ročníku ZŠ.
Zodp.: všetky vyučujúce
termín: od 15.4.2021
• Vyzvať zákonného zástupcu žiaka 3.A triedy k osobnému stretnutiu za účelom
oboznámenia a podpísania schváleného Individuálneho vzdelávacieho plánu žiaka F.B.
Zodp.: Mgr. Purdová
termín:
• Na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka F.B., (3.A) vydať rozhodnutie o povolení
Individuálneho štúdia žiaka v ZŠ.
Zodp. Mgr. Lepetová
termín: do 21.4.2021
• Vybrať z ponúknutých titulov hradených Ministerstvom školstva tie, ktoré budú využívané
v jednotlivých ročníkoch v školskom roku 2021/2022.
Zodp. Jednotlivé vyučujúce
termín: do 30.4. 2021

26. apríl 2021-hodnotiaca pedagogická rada
Schválený program rokovania:
1. Cieľ trištvrteročnej klasifikačnej porady
2. Kontrola uznesení
3. Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov v jednotlivých triedach,
slaboprospievajúci žiaci
4. Hodnotenie správania, výchovné opatrenia
5. Hodnotenie dochádzky
6. Vyhodnotenie práce individuálne začlenených žiakov
7. Diskusia
8. Uznesenia
9. Záver
Prijaté uznesenia:
Zo zasadnutia pedagogickej rady dňa 26.4.2021 nevyplynuli žiadne uznesenia.
21. jún 2021- klasifikačná pedagogická rada
Schválený program rokovania:
1. Cieľ zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Hodnotenie
výchovno-vzdelávacích
slaboprospievajúci žiaci

výsledkov

v jednotlivých

triedach,

4. Analýza chýb v záverečných písomných prácach
5. Hodnotenie správania, výchovné opatrenia
6. Hodnotenie dochádzky
7. Vyhodnotenie práce individuálne začlenených žiakov
8. Návrh na celkové hodnotenie žiakov ZŠ
9. Organizačné pokyny k uzatvoreniu pedagogickej dokumentácie
10. Diskusia
11. Uznesenia
12. Záver
Prijaté uznesenia:
• Nahrať cez školský edupage záverečné hodnotenie žiakov v jenotlivých vyučovacích
predmetoch
Zodp.: triedni učitelia
do: 25.6. 2021
• Skontrolovať údaje žiakov, ktoré sa zobrazia na vysvedčeniach
Zodp.: triedni učitelia
do: 25.6. 2021
• Informovať zákonných zástupcov o spôsobe záverečného hodnotenia, podľa bodu 5
zápisnice.
Zodp.: Mgr. Šimková
do:23.6.2021

§ 2. ods. 1c:

Informácie o činnosti metodického združenia
Metodické združenie 1.– 4.ročníka pracovalo v školskom roku 2020/2021 v tomto zložení:
Vedúca MZ : Mgr. Renáta Lepetová
Členovia MZ : Mgr. Viera Barbuščáková (do 30.11. 2020), Mgr. Dana Grenová, Janka
Lahitová, Mgr. Lucia Purdová, Mgr. Lívia Šimková
Metodické združenie zasadalo podľa Plánu zasadnutí MZ, päťkrát počas školského roku
2020/2021 v termínoch: 31.8. 2020, 30.11. 2020 (online stretnutie), 25.1. 2021 (online
stretnutie), 28.4. 2021, 1.7. 2021. V každom stretnutí sa postupovalo podľa schváleného
programu rokovania.
Náplň práce jednotlivých stretnutí:
Zasadanie 31.8. 2020
Oboznámenie s návrhom PP MZ na šk. rok 2020/2021, delegovanie úloh, určenie triednictva
a pracovné zadelenie zamestnancov školy, určenie počtov žiakov v triedach v školskom roku
2020/2021, integrov. žiaci, informácia o zozname učebníc pre jednotlivé ročníky používané
v školskom roku 2020/2021, úlohy a ciele MZ v školskom roku 2020/2021 rozpracované na
základe úloh vyplývajúcich z Plánu práce školy a z dokumentu Sprievodca školským rokom
2020/2021 schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu Branislavom Gröhlingom.
Nadobúdajú účinnosť 1. septembra 2020, zmeny vo vyučovacom procese v školskom roku
2020/2021, hodnotiace kritériá na školský rok 2020/2021 pre 1. – 4. ročník, príprava
vstupných písomných previerok, čitateľská gramotnosť, informácia o dozoroch v školskej
jedálni a na chodbách v budove školy.

Uznesenia:
1.Vedúca MZ ukladá:
Splniť úlohy podľa bodov
5 – Vypracovať IVVP pre žiaka 4.A MŠ
Termín: do 14.9. 2020
Zodp. Mgr. Grenová
7 – Úlohy a ciele MZ v školskom roku 2020/2021
Termín: viď termíny v danom bode zodp. viď v danom bode
10 – Príprava vstupných písomných prác
Termín: do 2.9. 2020
Zodp. vyučujúci
11 – Vypracovať Plán koordinátora čitateľskej gramotnosti na školský rok 2020/2021
Termín: do 14.9. 2020
Zodp. Mgr. Lepetová
12 – Vypracovať dozory na chodbách a školskej jedálni
Termín: do 2.9. 2020
Zodp. Mgr. Purdová
2. Členovia MZ súhlasia:
s úlohami zadefinovanými v bodoch
2 – Prerokovanie Plánu zasadnutí MZ na školský rok 2020/2021
3 – Delegovanie úloh na školský rok 2020/2021
4– Triednictvo a pracovné zadelenie zamestnancov školy v školskom roku 2020/2021
6– Používať schválené učebnice a pracovné zošity pre jednotlivé ročníky a predmety
v školskom roku 2020/2021
8 – Zmeny vo VVP v školskom roku 2020/2021
9 – Hodnotiace kritériá na školský rok 2020/2021
13 –Ospravedlnenie žiaka od rodiča počas opatrení ohľadom COVID 19
3.Členovia MZ berú na vedomie:
informácie definované v bodoch
4 – Informácie o externých pedagogických a interných nepedagog. zamestnancoch
5 – Počty žiakov v triedach v školskom roku 2020/2021
13 – Adaptačný týždeň žiakov 1. ročníka
Zasadanie 30.11. 2020 (online)
Vyhodnotenie prospechu, správania a dochádzky žiakov za 1. štvrťrok školského roku
2019/2020, analýza štvrťročných písomných prác, práca s individuálne začlenenými žiakmi,
adaptácia žiakov 1. ročníka do školského prostredia, súťaže, priebežné plnenie Plánu aktivít
na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti.
Uznesenia:
Členovia MZ berú na vedomie:
informácie definované v bodoch
3 – informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiakov za 1. štvrťrok
4 – plnenie IVVP programu
5 – priebeh adaptácie žiakov 1.ročníka
6 – súťaže organizované pre žiakov 2.,3. a 4. ročníka
7 – plnenie Plánu aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti
8 – druhy diktátov a ich hodnotenie

Zasadanie 25.1. 2020 (online)
Vyhodnotenie prospechu, správania a dochádzky žiakov za 1. polrok školského roku
2020/2021, zhodnotenie práce s integrovanými žiakmi, analýza polročných písomných prác,
kontrola plnenia TVVP, kontrola triednej dokumentácie, príprava Dňa otvorených dverí,
príprava tradičných i príležitostných súťaží, zápis do 1. ročníka, stav učebníc na školský rok
2021/2022 a potreba ich doplnenia.
Uznesenia:
1. Vedúca MZ ukladá:
Splniť úlohy podľa bodu
7 – vykonať kontrolu triednej dokumentácie
termín: trvá
zodp. Mgr. Lepetová
10 -- vytvoriť plagát k zápisu do 1. ročníka, uverejniť ho na stránke školy
termín: do 28. február
zodp. Mgr.Purdová
- tlač plagátu k zápisu do 1. ročníka
termín: do 15. marec
zodp. Mgr.Grenová
-

uverejnenie v Živote Turca a propagácia v MŠ
termín: do 20. marec

11 – objednať učebnice pre školský rok 2021/2022
termín: trvá

zodp. Mgr.Lepetová
zodp. Mgr. Lepetová, Mgr. Purdová

2. Členovia MZ berú na vedomie:
informácie definované v bodoch
3 – informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a dochádzke žiakov za 1. polrok
4 -- hodnotenie integrovaného žiaka
5 – informáciu o polročných písomných prácach
6 – informácie o plnení TVVP
7 – informácie o kontrole triednej dokumentácie
8 – informáciu o Dni otvorených dverí
10 – informácie o učebniciach pre šk. rok 2021/2022
Zasadanie 28.4. 2021
Vyhodnotenie prospechu, správania a dochádzky žiakov za 3. štvrťrok školského roku
2020/2021, analýza trištvrteročných písomných prác, vyhodnotenie práce s integrovanými
žiakmi, priebežné hodnotenie spolupráce s ŠKD, zápis do 1. ročníka, úroveň rozvoja
čitateľskej a finančnej gramotnosti, príprava školského výletu a ďalších školských akcií.
Uznesenia:
1. Vedúca MZ ukladá:
Splniť úlohy podľa bodu
9 – aktivity k MDD
termín do: 24.5. 2021
zodp. Mgr. Šimková
- zorganizovať koncoročný výlet
termín do: 30.5. 2021
zodp. Mgr. Purdová
2. Členovia MZ berú na vedomie:
informácie definované v bodoch
3 – informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a dochádzke žiakov za 3. štvrťrok
4 -- analýzy trištvrteročných písomných prác
5 – hodnotenia integrovaného žiaka
6 – prácu v ŠKD

7 – zápis žiakov do 1. ročníka
8 – plnenie Plánu aktivít na podporu rozvoja čitateľskej gramotnosti a Plánu finančnej
gramotnosti
10 – Individuálny plán F. Baniariho, priebežné hodnotenie žiakov
Zasadanie 1.7. 2021
Vyhodnotenie prospechu, správania a dochádzky žiakov za 2. polrok školského roku
2020/2021, analýza výstupných písomných prác, vyhodnotenie práce s integrovanými
žiakmi, kontrola plnenia TVVP, prijatie opatrení, kontrola triednej dokumentácie,
zhodnotenie práce MZ v školskom roku 2020/2021, námety, požiadavky k budúcemu
školskému roku.
Uznesenia:
1. Vedúca MZ ukladá:
Splniť úlohy podľa bodu
7 – uzavrieť triednu dokumentáciu a odovzdať ju na kontrolu Mgr. Šimkovej
termín: do 2.7. 2021
zodp. všetci vyučujúci
2. Členovia MZ berú na vedomie:
informácie definované v bodoch
3 – informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch a dochádzke žiakov za 1. polrok
4 -- analýzy výsledkov výstupných písomných prác
5 -- hodnotenie integrovaného žiaka
6 – splnenie TVVP
7 – zhodnotenie Plánu MZ

§ 2. ods. 1d:

Údaje o žiakoch za školský rok 2020/2021
Údaje k 15. septembru 2020: bolo 41 detí
Ročník:
1.
počet tried
1
počet žiakov 9
z toho ŠVVP z toho v ŠKD 9

2.
1
12
8

3.
1
10
4

4.
1
10
1
4

5.
-

6.
-

7.
-

8.
-

9. Spolu
4
41
1
25

Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka: 15
Umiestnenie žiakov z končiaceho 4. ročníka:
- ZŠ s MŠ Priehradná 11, Martin
1 žiak
- ZŠ H. Zelinovej, Vrútky
6 žiakov
- Spojená škola, o.z. Základná škola, ul. M.R. Štefánika 1, Vrútky
1 žiak
- Evanjelická spojená škola v Martine, M.R. Štefánika 19
2 žiaci
Údaje o mieste trvalého bydliska žiakov:
Počet žiakov z Lipovca:
Počet žiakov z T. Kľačian:

6
30

Počet žiakov z Vrútok:
Počet žiakov z Martina:

3
2

§ 2. ods. 1e,f:

Údaje o počte pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších
zamestnancov
PaedDr.Viera Barbuščáková, tr. učiteľ 3. A, riaditeľka školy, špeciálny pedagóg, zamestnanec
s 2.atestáciou, zamestnaná do 30.11. 2020
Mgr. Lívia Šimková, tr. učiteľ 2.A, zamestnanec s 1.atestáciou, poverená riaditeľka ZŠ
Mgr. Renáta Lepetová, tr.uč. 1.A, zamestnanec s 1. atestáciou, poverená riaditeľka ZŠ
Mgr. Dana Grenová, tr. uč. 4.A, zamestnanec s 1.atestáciou
Mgr. Lucia Purdová, vychovávateľ, učiteľ prírodovedy a vlastivedy, tr.uč 3.A v zastúpení
Janka Lahitová– asistent učiteľa, vychovávteľ
Externí pedagogickí zamestnanci školy: 3
Mgr. Peter Both– učiteľ NVK
Mgr.Tatiana Beňuchová – učiteľ NVE
Ing. Milan Markovič, učiteľ IV
Nepedagogickí zamestnanci: 3
p.Andrea Hirschnerová - vedúca kuchyne
p.Zuzana Kubisová – kuchárka
p.Miroslava Butkajová - upratovačka
Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov školy v šk. roku 2020/2021
Mgr. Dana Grenová

– rigorózna práca, neukončené

§ 2. ods. 1g:

Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti
V období september – december 2020 sa uskutočnili tieto akcie:
1.10.2020 – zaslanie literárnych práce do súťaže organizovanej spoločnosťou Panta Rei, zodp.
Mgr. Lívia Šimková
1.10 – 9.10. 2020 – výstava Plody Zeme, zodp. Mgr. Lucia Purdová
9.10.2020 – účasť žiakov 4.A na environmentálnej výchove v Turčianskej Štiavničke, zodp.
Mgr. Lucia Purdová
9.11. – 13.11.2020 – účasť žiakov na súťaži v aplikácii wocabee, zodp. Mgr. D. Grenová
vyhodnotenie okresného kola:
1.miesto – 3.A
2.miesto – 4.A
3.miesto – 2.A
10.11.2020 – účasť žiakov 3.A na informatickej súťaži iBobor (dištančne), zodp. Ing. Milan
Markovič
13.11.2020 – účasť žiakov 4.A na informatickej súťaži iBobor (dištančne), zodp. Ing. Milan
Markovič
17.11 – 20.11.2020 - účasť žiakov na súťaži v aplikácii wocabee, zodp. Mgr. Dana Grenová
vyhodnotenie krajského kola:
9.miesto – 3.A

december 2020 – zapojenie žiakov do literárnej súťaže Čitateľský oriešok, zodp. Mgr. Dana
Grenová
december 2020 – január 2021 – účasť na projekte Knižné kamarátstva, zodp. Mgr. Lívia
Šimková
2.12.2020 – školské kolo vedomostnej súťaže Všetkovedko pre 2. – 4.ročník, zodp. Mgr.
Dana Grenová
7.12.2020 – Mikuláš v spolupráci so ZRPŠ, zodp. Mgr. Renáta Lepetová
9.12.2020 – účasť žiakov 3.A a 4.A na školskom kole matematickej súťaže Pytagoriáda, zodp.
Mgr. Dana Grenová
20.12.2020 – ukončenie súťaže v programe interaktívnej školy Alfiáda.
vyhodnotenie celoslovenskej súťaže:
1.miesto ako škola, výhra: interaktívna tabuľa
2.miesto ako trieda 4.A
V mesiacoch január – apríl 2021 sa neuskutočnili žiadne akcie vzhľadom na
epidemiologickú situáciu v Slovenskej republike.
V období mesiacov máj – jún 2021 sa uskutočnili tieto akcie:
13.5.2021 – účasť žiakov 3.A a 4.A na návšteve Múzea Andreja Kmeťa v Martine a exkurzii
po pamätihodnostiach mesta Martin, zodp. Mgr. Lucia Purdová
13.5.2021 – organizácia výtvarnej súťaže Vojaci očami detí, zodp. Mgr. Lucia Purdová
14.5.2021 - návšteva 2.A v Múzeu Andreja Kmeťa v Martine, zodp. Mgr. Lívia Šimková
27.5.2021 – zapojenie žiakov 4.A do programu Komparo, zodp. Mgr. Dana Grenová
1.6.2021 – hry spojené s oslavou MDD, zodp. Mgr. Lívia Šimková
9.6.2021 – účasť na vzdelávacom programe Alík, zodp. Mgr. Lívia Šimková
18.6.2021 – rozlúčka so žiakmi 4.A, zodp. Mgr. Dana Grenová
21.6.2021 - účasť žiakov 4.A na environmentálnej výchove v Turčianskej Štiavničke, zodp.
Mgr. Lucia Purdová
22.6.2021 – účasť žiakov 3.A a 4.A na programe Kyberšikanovanie, zodp. Mgr. Lívia
Šimková
23.6.2021 – časť žiakov 1.A a 2.A na predstavení knihy Brezulienka v Múzeu Andreja Kmeťa
v Martine, zodp. Mgr. Lívia Šimková
24.6.2021 – fotenie žiakov, zodp. Mgr. Lívia Šimková
28.6.2021 – koncoročný výlet do Čierneho Balogu, zodp. Mgr. Lucia Purdová
29.6.2021 – účasť žiakov 1. – 4.ročníka na dopravnej výchove na dopravnom ihrisku pri ZŠ
A. Dubčeka v Martine, zodp. zodp. Mgr. Dana Grenová
30.6.2021 – slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021

§ 2. ods. 1h:

Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená
• Program ALF
• KOMPARO – skúšobné testovanie žiakov 4.ročníka
• Projekt cez Nadáciu KIA Zamestnanecký grantový program Šport v regióne 2021neúspešný žiadateľ
• Projekt „Jednota Program podpory lokálnych komunít“- neúspešný žiadateľ
• Wocabee
• Školské ovocie
Environmentálna výchova - školský zber papiera a plechoviek

§ 2. ods. 1i:

V školskom roku 2020/2021 nebola Základná škola Turčianske Kľačany predmetom
inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou.

§ 2. ods. 1j:

Údaje o priestorových a materiálnych podmienkach školy
Priestorové podmienky na súčasný počet žiakov sú vyhovujúce. Škola prešla na zmenu
v spôsobe vykurovania, v súčasnosti používa tepelné čerpadlá. Počas letných prázdnin sa
prerába nevyhovujúca časť školskej kuchyne. Škola má jednu odbornú (počítačovú) učebňu,
ktorá bola v šk. roku 2014/2015 výrazne modernizovaná z finančných prostriedkov obce
a čiastočne z prostriedkov ZRPŠ. V súčasnosti spĺňa parametre modernej učebne. Je potrebné
zakúpiť skriňu slúžiacu ako archív /uzamykaciu/, 1 skriňu slúžiacu na uskladnenie pomôcok
ako aj skrine do ŠKD. Z prostriedkov ZRPŠ sme zakúpili interaktívnu tabuľu a dataprojektor.
Vybavenie školy pomôckami je dostatočné, priebežne sa obnovujú (resp. zakupujú
nové).
Naša škola je elokovaným pracoviskom SZUŠ Dražkovce, pre ktorú poskytujeme
priestory na výučbu hry na klavír a výtvarný odbor, dramaticko- tanečný odbor.

§ 2. ods. 1k:

Oblasti, v ktorých sú nedostatky, návrhy opatrení
Naďalej škole chýba funkčné športovisko, ktoré by plnilo funkciu pre školské aj mimoškolské
aktivity žiakov školy a mládeže z obce. Chýba odborne vybavená jazyková učebňa. Chýba
vytvorenie oddychovej zóny – lavičky pri ihrisku za budovou ZŠ /čiastočne splnené/. Škola
má nevyhovujúce podlahové krytiny a kúrenie /je v riešení zriaďovateľom /. V zlom stave je
aj náter stien /zaprášenie spôsobené vydymením školy/, nutnosť vymaľovať učebne i spoločné
priestory. V blízkej budúcnosti je nutné realizovať rekonštrukciu altánku v areáli školy.

§ 2. ods.3a:

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami: 1žiak
Individuálne začlenení žiaci:
- 4.A - žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, žiak so zdravotným
znevýhodnením, žiak s elektívnym mutizmom a dysláliou. Postupoval podľa učebného
plánu ZŠ 4. ročníka, bez redukcie obsahu a rozsahu učiva, žiak postupoval podľa
Vzdelávacieho programu pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou pre
primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie, schváleného Ministerstvom školstva,
vedy výskumu a športu SR zo dňa 5.5.2016 pod číslom 2016-14674/20272:10-10FO
s platnosťou od 1.9.2016 Vzdelávací program pre žiakov chorých a zdravotne oslabených

pre primárne vzdelávanie a nižšie stredné vzdelávanie, schváleného MŠ, vedy výskumu
a športu Slovenskej republiky zo dňa 5.5.2016 pod číslom 2016-14674/20269:8-10FO
s platnosťou od 1.9.2016, Sprievodca školským rokom 2020/2021. Na základe uznesenia
pedagogickej rady dňa 22.septembra,bol žiakovi schválený individuálny plán, pričom
nastala zmena v redukcii rozsahu učiva 4.ročníka.

§ 2. ods.3b:

Počet žiakov zapísaných do 1. ročníka: 15
Umiestnenie žiakov z končiaceho 4. ročníka:
-

ZŠ H. Zelinovej, Vrútky
6 žiakov
ZŠ s MŠ Priehradná 11, Martin
1 žiak
Spojená škola, o.z. Základná škola, ul. M.R. Štefánika 1, Vrútky
1 žiak
Evanjelická spojená škola v Martine, M.R. Štefánika 19
2 žiaci

Údaje o mieste trvalého bydliska žiakov:
Počet žiakov z Lipovca:
Počet žiakov z T. Kľačian:

Počet žiakov z Vrútok:
Počet žiakov z Martina:

6
30

3
2

§ 2. ods.3e:

Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania
Trieda Počet Prospeli
1.A
2.A
3.A
4.A

9
12
10
10

9
0
0
1

Prospeli s
vyznamenaním

Prospeli veľmi
dobre

0
11
9
8

0
1
1
1

Neprospeli Nehodnotení
0
0
0
0

0
0
0
0

Žiaci 4.ročníka v počte 10žiakov získali na konci šk.roku 2020/2021 primárne vzdelanie.

§ 2. ods.5:

Prezenčné a dištančné vzdelávanie v súvislosti s pandémiou COVID- 19
Na základe rozhodnutia RUVZ Martin, prípadne na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR bolo
vyučovanie prerušené nasledovne:
• 21.10. -1.11. 2020 kvôli pozitívne testovanému žiakovi a následne aj spolužiakom
- Žiaci sa vzdelávali dištančne, prípadne prostredníctvom prac.listov
• 7.11.- 17.11. 2020 kvôli pozitívne testovanému zamestnancovi ZŠ

•

- Žiaci sa vzdelávali dištančne
11.1.- 7.2. 2021 na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR Číslo: 2021/9418:2-A1810

-

žiaci sa vzdelávali dištančne
• 8.2.- 12.2. – na základe rozhodnutia MŠVVaŠ obnovené prezenčné vzdelávanie,
Číslo: 2021/10079:1-A1810
• 22.2.- 26.3.- dištančné vzdelávanie + škola otvorená pre žiakov rodičov pracujúcich
v kritickej infraštruktúre, prípadne ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať prácu
z domu.
• 29.3.- 30.6. 2021 obnovené vyučovanie pre všetkých žiakov ZŠ
Pracovná porada:
Účasť všetkých pedagogických zamestnancov a podľa dôležitosti aj nepedagogických
zamestnancov.
Náplň pracovných porád:
1.
1.
2.
3.
4.
5.

Oboznámenie sa s programom a jeho schválenie
Kontrola uznesení
Plány práce na jednotlivé mesiace
Informácie
Rôzne
Uznesenie

Školský rok sa začal riadne podľa plánu 2.9.2020 slávnostným otvorením školského
roka 2020/2021.
Na operatívnych poradách sme riešili otázky týkajúce sa plánu práce a aktivít na
najbližšie dva mesiace. Aktivity a akcie sme vyberali a plánovali podľa zaužívaných tradícií
i podľa aktuálnej ponuky z rôznych vzdelávacích, metodických inštitúcií, zdravotníckych
zariadení a pod. Postupovali sme podľa Náplne zasadnutí pracovných porád na šk. rok
2020/2021.
Aktivity boli naplánované na mesiace september a október 2020, aktivity v mesiacoch
november a december 2020 boli plánované priebežne podľa prichádzajúcich ponúk.
Všetky uskutočnené akcie v tomto školskom roku boli plne v súlade so ŠVP, ŠkVP,
s dokumentom Sprievodca školským rokom 2020/2021 a ostatnými záväznými dokumentmi
z MŠVVaŠ . Navyše sa uskutočnil ďalšie akcie, ktoré sú zapísané v zápisniciach
z pracovných porád v šk. roku 2020/2021.

Zoznam uplatňovaných učebných plánov
Štátny vzdelávací program pre prvý stupeň základnej školy (primárne vzdelávanie) bol
schválený na gremiálnej porade ministra školstva dňa 19. 6. 2008.
Inovovaný Štátny vzdelávací program prvý stupeň základnej školy (primárne vzdelávanie)
schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6. 2.2015
pod číslom 2015-5129/1758:1-10A0 pre základné školy s platnosťou od 1. 9. 2015.
Východiskový dokument pre úpravy na stránkach ŠPÚ bol platný k 1.3.2011.

Úpravy boli vykonané: Rámcové učebné plány – platnosť od 1.9.2011
Dodatok č.2, kt. sa mení ŠVP pre primárne vzdelávanie – 1.stupeň ZŠ chválený MŠ vedy,
výskumu a športu SR dňa 6.2. 2015 pod č. 2015-5129/1758“1-10 AO pre 1.stupeň ZŠ
s platnosťou od 1.9.2015
Štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike, ISCED 1 primárne vzdelávanie
Rámcové učebné plány - základná škola s vyučovacím jazykom slovenským

Voľnočasové aktivity školy:
V šk. roku 2020/2021 sme krúžky v spolupráci s CVČ Domino nedokázali zrealizovať,
nakoľko činnosť CVČ bola prerušená z dôvodu pandémie COVID-19.
Uskutočňovali sme však výučbu SZUŠ v odboroch:
- hudobný – hra na klavír
- Veselé blšky
- výtvarný
Spolupráca školy s rodičmi, o poskytovaní služieb deťom, žiakom a rodičom, s ďalšími
osobami:
Spolupráca s rodičmi sa prejavila pri organizovaní školských akcií a pri sponzorskej
výpomoci.
Spolupráca školy prebieha s miestnou knižnicou a s ostatnými kultúrnospoločenskými inštitúciami v okrese Martin.
Veľmi dobrá je aj spolupráca so ZRPŠ, ktoré je nápomocné pri organizovaní šk. akcií
ako aj pri modernizácii vybavenosti školy. Rada školy sa prejavuje tak isto ako nápomocný
orgán pri riešení požiadaviek a problémov školy.

Prílohy (v printovej podobe k dispozícii u riaditeľky ZŠ)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vyhodnotenie činnosti práce koordinátora drogovej prevencie v šk.r. 2020/2021
Vyhodnotenie činnosti práce koordinátora čitateľskej gramotnosti v šk.roku 2020/2021
Vyhodnotenie činnosti práce koordinátora finančnej gramotnosti v šk.roku 2020/2021
Správa o činnosti environmentálnej výchovy v šk. roku 2020/2021
Vyhodnocovacia správa ŠKD za rok 2020/2021
Vyhodnocovacia správa Rady školy pri ZŠ
Správa o činnosti pedagogickej rady v školskom roku 2020/2021
Vyhodnotenie činnosti metodického združenia v školskom roku 2020/2021
Správa o hospodárení a plnení rozpočtu za rok 2020/2021

