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Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ Kolárovice za školský rok 

2020/2021 

 

Po ukončení šk. r. 2020/2021 predkladám zhodnotenie dosiahnutých výsledkov v správaní 

a prospechu, ako aj v prevádzke a údržbe školských budov. Výsledky, ktoré sme dosiahli nám 

poslúžia ako podklad pre prácu v školskom roku 2021/2022. 

Úlohy sme plnili podľa dlhodobého plánu práce školy a ročného plánu školy s rozpracovaním 

v mesačných plánoch. Každý mesiac sme uskutočnili jednu poradu, na ktorej sme kontrolovali 

plnenie jednotlivých úloh a podľa potreby prijímali opatrenia.  

Do školy nastúpilo 190 žiakov v 10 triedach, šk.r.  ukončilo 190 žiakov, v priebehu šk. roka  1 žiak 

prestúpil na inú školu a 1 žiak bol prijatý na primárne vzdelávanie na našej škole. Počas školského 

roka aktívne pracovali dve oddelenia ŠKD, ktoré tvorili žiaci 1. stupňa ZŠ. Po skolaudovaní 

prístavby  sa všetci žiaci už 11. rok vyučujú v jednej budove. Máme 13 pedagogických 

zamestnancov, 3 prevádzkových a sezónne je zamestnaný 1 kurič. 

Pod základnú školu ako jeden právny subjekt patrí aj MŠ, ŠKD a ŠJ. MŠ navštevovalo 54 detí       

v 2,5 triedach. Pracovalo v nej 5 pedagogických pracovníčok a 2 prevádzkové. ŠKD navštevovalo 

v dvoch oddeleniach 40 detí. V ŠJ sa stravovalo 250 stravníkov a pracovali v nej 4 pracovníčky.  

Všetkých zamestnancov máme spolu 30, z toho 20 pedagogických a 10 prevádzkových 

zamestnancov, prepočítané na úväzky 29,25 zamestnanca. 

Údržba a opravy boli zabezpečované prostredníctvom Obecného úradu v Kolároviciach. Mzdy 

spracovávala p. Gajdošíková, so sídlom v ZŠ Bytča, Ul. mieru, ekonomickú agendu spracovávala                  

p. Drličiaková na OcÚ v Kolároviciach. 
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I. Úroveň  správania žiakov 

Správanie žiakov bolo väčšinou v súlade so školským poriadkom školy. Priestupky sme sa snažili 

riešiť okamžite, v prípade potreby boli do školy prizývaní rodičia. Za menšie priestupky bolo 

udelených 11 pokarhaní triednym učiteľom a žiadne pokarhanie riaditeľom školy. Zníženú známku 

zo správania nemáme žiadnu.  

Výborné vyučovacie výsledky a vzorné správanie  odmeňujeme pochvalami, diplomami a vecnými 

cenami. Pochvala triednym učiteľom bola udelená 64 žiakom, riaditeľom školy 48 žiakom. 

Správanie vyhodnocujeme priebežne na tried. hodinách, štvrťročne na spoločnom zhromaždení 

žiakov školy. Prostredníctvom žiackych knižiek sú informovaní aj rodičia. Jednotným prístupom 

vyučujúcich sa nám darí udržiavať dobrý stav výchovy a vzdelávania našich žiakov. Priestupky, 

ako poškodzovanie majetku školy, neslušné správanie na verejnosti, neúcta voči dospelým, časté 

neplnenie povinností žiaka, by sme radi znížili na čo najmenšiu mieru. 

Našim spoločným cieľom je mať na škole slušných a vzdelaných žiakov, ktorí sa vedia správať 

primerane veku, potrebný je tu však aj väčší záujem zo strany rodičov.  

 

II. Úroveň vzdelávacích výsledkov 

Celkovo hodnotíme vedomostnú úroveň žiakov ako dobrú až veľmi dobrú. Dosiahnutá 

vedomostná úroveň žiakov zodpovedá klasifikácii.  

Z počtu 190 žiakov, 190 žiakov prospelo. 

Na I. aj II. stupni, v ŠKD a MŠ  sme vyučovali podľa ŠkVP. Rozhodnutím pedagogickej rady zo 

dňa 30.8.2019 sme neklasifikovali predmet NAV, ostatné výchovné predmety boli klasifikované. 
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Prehľad o správaní , prospechu a dochádzke za školský rok 2020/2021 

 

Správanie I.polrok II.polrok Spolu  

Znížená známka zo správania 0 0 0 

Pochvaly TU 31 33 64 

Pochvaly RŠ 16 32 48 

Pokarhania TU 11 1 12 

Pokarhania RŠ 0 0 0 

 

Prospech  I.polrok II.polrok 

Celkový počet žiakov          190          190 

Z nich prospelo          190   (100%)          190  (100%) 

Neprospelo              0              0   

Prospelo s vyznamenaním            101    (53,2%)           117 (61,5%) 

Prospelo veľmi dobre            42  (22,1%)            44 (23,2%) 

Prospelo            46    (24,2%)                   29  (15,3%) 

Neklasifikovaní žiaci              1    (0,5%)             0 

 

Dochádzka I.polrok II.polrok Spolu 

Zameškané hodiny spolu 4069 4546 8615 

Ospravedlnené 4069 4546 8615 

Neospravedlnené 0 0 0 

Priemer na žiaka 21,5 23,9 45,4 

Rodinné návštevy 0 0 0 

Pohovory s rodičmi 70 81 151 

Počet rozhodnutí RŠ 0 34 34 
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Porovnanie prospechu a dochádzky s vlaňajším školským rokom:                             

S vyznamenaním prospelo na konci šk. roka 117 žiakov. Prospelo veľmi dobre  44 žiakov 

a prospelo 29 žiakov. Prospech v porovnaní s vlaňajším školským rokom sa výrazne zlepšil.  

Dochádzka do marca 2021 bola približne rovnaká ako v predchádzajúcom školskom roku. Sme radi, 

že nemáme neospravedlnené hodiny. 

Zo strany vedenia školy sme sa snažili vytvárať čo najlepšie podmienky pre kvalitné vyučovanie. 

Dopĺňali sme kabinety nevyhnutnými pomôckami, metodickou literatúrou, odbornými časopismi. 

Výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu sme kontrolovali aj formou testov a hospitáciami. 

Prípravu vyučujúcich na hodiny hodnotíme ako veľmi dobrú, rovnako aj interpersonálny vzťah ku 

žiakom s humánnym prístupom je veľmi dobrý. Vyučujúci uplatňovali tvorivé, problémové 

vyučovanie a teoretické poznatky vhodne spájali s praxou.  

Vo väčšine tried je úroveň sledovaných predmetov dobrá. Za dosiahnuté výsledky vo väčšine 

predmetov, ktoré boli dobré až veľmi dobré, patrí poďakovanie všetkým vyučujúcim, ktorí sa na 

nich podieľali. Naďalej je veľa dostatočných známok, treba sa zamerať na zníženie ich počtu, no nie 

na úkor kvality. 

Testovanie 

Testovanie žiakov 5. a 9. ročníka sa neuskutočnilo v dôsledku prerušenia vyučovania pre 

koronavírus.  

Na I. stupni sa vyučujú žiaci v 4 triedach. Dosiahnuté výsledky hodnotíme ako veľmi dobré. 

Vyučujúce využívali vlastný fond učebných pomôcok a snažili sa o zaujímavé vyučovacie hodiny. 

Počas roka pracovali 2 oddelenia ŠKD s počtom detí 40. Vychovávateľky p. Ďurajková a p. Fanová 

sa snažili v ŠKD o pestrú a zaujímavú činnosť.  Výhodou je, že celý I. stupeň mohol v plnej miere 

využívať vybavenie školy – telocvične, ihriská, počítačové učebne a pod. Na I. stupni sa vyučuje ako 

povinne voliteľný predmet náboženská výchova. 

Na II. stupni sa vyučovali žiaci v 6 triedach a výsledky hodnotíme tiež ako dobré až veľmi dobré. Pri 

riadení výchovno-vzdelávacieho procesu sme vychádzali z pedagogicko-organizačných pokynov 

a zamerali sme sa na kvalitné vyučovanie s prepojením na praktické využitie vedomostí. V 5. - 9. 

roč. sme uplatňovali iŠkVP. Ani v jednom vyučovacom predmete sme napriek dištančnému 



6 

 

vzdelávaniu nemali problémy s dodržiavaním tematicko výchovno-vzdelávacích  plánov. Ako cudzí 

jazyk sme vyučovali nemecký jazyk v roč. 7. - 9. roč. a anglický jazyk v 3. - 9. ročníku. Odbornosť 

vyučovania na II. stupni presahovala 75 %. 

Všetci vyučujúci majú vysokoškolské vzdelanie.  ŠKD a MŠ majú 100 % kvalifikovanosť. 

Z povinne voliteľných predmetov sme vyučovali 14 hodín NAV, ETV sa nevyučuje. Na vyučovanie 

jednotlivých predmetov máme základné vybavenie, ktoré sa podľa finančných možností snažíme 

vylepšovať.  

Ku skvalitneniu vyučovania a jeho prepojeniu so životom prispeli                                                                                                                                                                                                                            

akcie pre žiakov počas šk. roka: 

 Mikuláš pre 1.-4. ročník 

 Podujatie k medzinárodnému dňu detí 

 od 26. októbra 2020 do 22. apríla 2021 bolo prerušené vyučovanie na II. stupni ZŠ z dôvodu 

koronavírusu, I. stupeň pokračoval v prezenčnom vzdelávaní.. Vyučovali sme dištančne 

prostredníctvom MSTeams, niektorým žiakom vyučujúce aj osobne odovzdávali úlohy. 

Ďalšie akcie v rámci vyučovania: 

Zápis žiakov do 1. roč. pre školský rok 2021/2022 sa nekonal za prítomností detí a rodičov, ale na 

diaľku. Rodičia vypísali zápisné lístky a následne im boli poštou odoslané rozhodnutia o prijatí do 

školy od septembra 2021. Spolu sa prihlásilo 12 detí, všetky sú zapísané do 1. roč. Všetky deti boli 

zaškolené v MŠ.  
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V tomto školskom roku ukončilo školskú dochádzku 14  žiakov 9. ročníka. 

Rozmiestnenie žiakov na stredné školy bolo nasledovné : 

Názov školy Počet žiakov Percentuálne 

 

SOŠ s maturitou  

12 žiaci 

 

85,7 % 

SOŠ  

3 ročné učebné odbory 

2 žiaci 14,3 % 

   

Všetci žiaci boli rozmiestnení a prijatí na stredné školy na základe známok na vysvedčení z 8. a 9. 

ročníka. Prijímacie pohovory sa konali a naši žiaci uspeli veľmi dobre. Pomohlo doučovanie, 

projekt aj komparo. Poďakovanie patrí p. Bialoňovej a p. Klimovi. 

Povinnosti výchovného poradcu si veľmi dobre plnila p. uč. Lőrinczová, ktorá vhodne pracovala 

s rodičmi pri usmerňovaní žiakov. Náročná príprava a prístup ku žiakom sa ukazujú ako správna 

cesta pre uplatnenie našich žiakov medzi ostatnými absolventmi ZŠ. Žiakov musíme pripraviť na 

skúšanie testami, aby obstáli v konkurencii svojich vrstovníkov. Ako úspešné sa ukázalo aj 

doučovanie a konzultácie z profilových predmetov. Bez obetavej práce učiteľov by výsledky boli 

oveľa slabšie, pretože domáca príprava žiakov neuspokojuje požiadavky učiteľov. 

K zvyšovaniu pedagogického a odborného rastu vyučujúcich prispieva aktívna práca MZ a PK. 

Jednotlivé zasadnutia s konkrétnym programom sa sústredili na výmenu skúseností, rozbory 

výsledkov písomných previerok, doplňovanie časovo-tematických plánov, realizáciu 

environmentálnej výchovy. 

Vedúcim MZ a PK p. uč. Pinďákovej, p. uč. Bialoňovej a p. uč. Klimovi ďakujem za odvedenú 

prácu v uplynulom školskom roku. Každý vyučujúci má k dispozícii odborné časopisy ako sú: 

Škola, Geografia, Historická revue. Dôležité je priebežne študovať, oboznamovať sa s novými 

poznatkami v pedagogike, nezabúdať na prepojenie školy so životom, humanistický prístup ku 

žiakom. Učiteľ musí ukazovať smer v životnej orientácii pre žiakov a vhodne ovplyvňovať aj 

rodičov. Výchova k rodičovstvu, získavanie praktických skúseností a návykov, ktoré sa budú dať 

uplatniť v živote je hlavným poslaním základnej školy. 
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V školskom roku sme uskutočnili 3 pracovné porady a 6 pedagogických rád. Každú poradu sme 

začínali kontrolou uznesenia a končili prijatím konkrétnych opatrení. Za písanie zápisníc ďakujem 

p. uč. Čadovej a p. uč. Gottliebovej. Náplňou pracovných porád bolo aj školenie BOZ a PO, 

školenie prvej pomoci, ako aj dosahované výsledky vo vyučovacích predmetoch podľa PK. Všetci 

zamestnanci boli odborne preškolení pánom Papánkom z predpisov BOZ a PO s platnosťou do 

roku 2022 a PZS Probenefit z Púchova v oblasti prvej pomoci. 

V tomto šk. roku sme mali registrovaný len 1 žiacky úraz. Bezpečnosti pri práci venujeme trvalú 

pozornosť, dochádzka do práce bola dobrá. 

Vo svojej vzdelávacej a výchovnej činnosti sme sa zapojili do plnenia Komplexného programu 

boja so zločinnosťou a ďalšími negatívnymi javmi ako sú drogová, alkoholová, hráčska závislosť, 

prejavy extrémizmu, rasovej neznášanlivosti a úplatkárstva formou triednických hodín, 

zážitkovým učením na hodinách OBN a NAV. 

Výsledky v súťažiach a reprezentácií v šk. roku 2020/2021 

Martin Drličiak: 1. miesto Hviezdoslavov Kubín -  okresné kolo  

Učebné pomôcky nakúpené v šk. roku 2020/21 z prostriedkov školy a 2% obohatili vybavenie 

takmer pre všetky predmety.  

Počas šk. roka 2020/2021 pribudli učebné pomôcky pre väčšinu predmetov, boli to pracovné zošity 

zo SJL a MAT pre všetkých žiakov, učebnice z ANJ, hry do ŠKD,  vyukové projektory, aSc 

agenda, KEO a VEMA, pre učiteľov programy Komensky – virtuálna knižnica, program Alf a 

Datakabinet, športové vybavenie pre TSV, mapy pre DEJ, ANJ, GEO a CD čítanky pre SJL, spolu 

v hodnote 9 100€ z prostriedkov školy a pomôcky z projektu „Učíme sa pre život“ v hodnote        

20 314€. 

Starostlivosť o zamestnancov 

 všetkým zamestnancom prispieva na DDP – 2 % zo mzdy 

 príspevok na stravovanie od zamestnávateľa 

 príspevky na okuliare, zub. náhrady a pod.  

 jednorazový príspevok zo SF - 2x nákupné poukážky  v hodnote 60 € pre každého 

            zamestnanca. 
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Zamestnávateľ uzavrel zmluvu s firmou Probenefit Púchov – o poskytnutí Zdravotnej pracovnej 

služby, s ktorou už bolo uskutočnené školenie o prvej pomoci pre všetkých zamestnancov. 

 

Údržba a prevádzka budov 

Škola spravuje dve budovy ZŠ a MŠ, obidve sú v dobrom stave aj napriek priebežnej údržbe si 

vyžadujú neustálu pozornosť a prispôsobovanie sa meniacim situáciám, či už v počte žiakov, 

modernizácii alebo vylepšovaní podmienok. 

Finančná situácia je zložitá a získať potrebné financie na údržbu je čím ďalej, tým ťažšie. 

Prevádzkové náklady boli hradené z normatívov a údržba v kombinácii zdroje školy a havarijný 

fond MŠ SR a príspevky od zriaďovateľa. Pri riešení údržby je nám nápomocný zriaďovateľ 

Obecný úrad Kolárovice na čele so starostom p. Ing. J. Hruštincom. Spoločnými silami sme 

vykonali veľa brigádnickej práce, čím sme ušetrili finančné prostriedky, ktoré sme potrebovali  pre 

odborné práce, ktoré  vykonávali firmy po výberovom konaní. 

Údržba a opravy v šk. roku 2020/21 : 

V priebehu šk. roka 2020/2021 sme v oblasti údržby a obnovy urobili tieto práce: 

 výmena okien na  WC - ŠJ a jeho rekonštrukcia, 

 vymaľovanie všetkých priestorov školy, 

 výmena obehového čerpadla ústredného kúrenia v ZŠ, 

 nákup bezkontaktných teplomerov a dezinfekcie, 

 výmena dúchadla ČOV, 

 nové dvere do počítačovej učebne, 

 pracovné odevy zamestnancov ŠJ a MŠ, 

 nákup plynového sporáka do ŠJ, 

 dvere, okná, vzduchotechnika do učebne 

Spolu v hodnote: 21 950 €. 
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Zrealizovali sme projekt „Polytechnická učebňa“ v hodnote 90 000 €, s podporou EÚ, SR 

a spoluúčasťou obce - 4 500 €. 

 

Veľa finančných prostriedkov sme ušetrili vykonávaním svojpomocných prác. Pomohli nám však 

aj obecný úrad a sponzori. Naďalej musíme šetriť a snažiť sa udržiavať budovy v prevádzky 

schopnom stave. Závady odstraňovať priebežne, aby nevznikali veľké škody a dalo sa primerane 

vyučovať. Poďakovanie patrí všetkým, obecnému zastupiteľstvu, starostovi Kolárovíc 

a prevádzkovým zamestnancom. 

Spolupráca – škola najviac spolupracovala s Obecným úradom v Kolároviciach (zriaďovateľom 

školy), vzájomne sme si vychádzali v ústrety predovšetkým v ekonomickej oblasti. Poďakovanie 

patrí starostovi p. Ing. Jozefovi Hruštincovi, ako aj všetkým pracovníčkam OcÚ.   

Rada školy a vedenie školy spolupracovali pri riešení ekonomických problémov a hľadali spôsoby 

naplnenia zámerov školy, MŠ, ŠJ a ŠKD vhodným doplňovaním iŠkVP. 

Rada školy má 11 členov v nasledovnom zložení: 

1. Mgr. Monika Bialoňová – predsedníčka RŠ za pedagogických zamestnancov ZŠ 

2. Ing. Jozef Hruštinec – za zriaďovateľa 

3. Danica Kočišiková za pedag. zamestnancov MŠ 

4. Bc. Lýdia Dzúriková za prevádzkových zamestnancov ZŠ 

5. Mgr. Mária Fanová za rodičov žiakov ZŠ 

6. Štefan Hruštinec za rodičov žiakov ZŠ 

7. Stanislav Kaštan za rodičov žiakov ZŠ 

8. Miroslava Hrtánková za zriaďovateľa  

9. Marián Tatala za poslancov obecného zastupiteľstva  

10. Mgr. Jozefa Šupíková za poslancov obecného zastupiteľstva 

11. Mgr.Stanislava Macejíková za rodičov MŠ 

Rada školy 

Rada školy sa stretla na 1 zasadnutí, kde sme riešili aktuálne problémy vyplývajúce z realizácie 

iŠkVP, schvaľovali vyhodnocovacie správy a plány práce v ZŠ aj MŠ.  
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Spolupracovali sme s políciou a lekármi pri výchovných prednáškach, pri predchádzaní 

záškoláctvu a zlepšovaní zdravia žiakov. Spolupráca s CPPPaP v Bytči sme zamerali na 

diagnostikovanie a pomoc s problémovými žiakmi a žiakmi s poruchami učenia.  

Finančné zhodnotenie kalendárneho roka 2020 

Finančné dotácie sa skladajú z dvoch od seba oddelených položiek. Prenesené kompetencie -

financované ZŠ priamo s MŠ SR prostredníctvom KŠÚ v ŽA – odvíja sa od počtu žiakov. 

Originálne kompetencie - financované zriaďovateľom – Obcou Kolárovice z podielových daní a to 

MŠ, ŠJ, ŠKD a CVČ. Výška dotácie sa odvodzuje od hodnoty bodu a počtu žiakov. Iné zdroje 

tvoria projekty, vzdelávacie poukazy, vlastné príjmy, 2%, RZ a pod.   

1. Prenesené kompetencie ZŠ 

a) Príjmy    -  normatívy na žiakov                      491 530 € 

               -  vzdelávacie poukazy                        5 933 € 

               - 2% z daní                                          1 580 € 

               - cestovné                                             0 € 

              Spolu:                                                499 043 €  

                    

b)Výdavky - ZŠ mzdy, ZŠ obvody                   449 100 €  

                    - energie, 2% pomôcky, ostatné výdavky, cestovné žiakov      49 943 €  

 

2.        Originálne kompetencie MŠ, ŠKD, ŠJ, CVČ 

a) Príjmy -  normatív                                   222 300 €                  

            -  vlastné príjmy                                 6 940 € 

                                                 

b) Výdavky – mzdy, odvody                      206 300 €      

                           - energie, ostatné výdavky            22 940 € 
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3.      Financie získané nad rámec normatívov v roku 2020:                                                           

- vlastné príjmy                                                 6 940 € 

- CVČ                                                                9 000 € 

- KP+VP                                                            5 930 € 

2%                                                                    1 580 € 

Spolu                                  23 450 € + projekty „Učíme sa pre život“  

                                                                              „Polytechnická   učebňa“ 

 

Kalendárny rok 2020 sme veľmi úspešne zvládli, vyplatili sme v plnej miere mzdy a odvody. Časť 

nám ostala aj na osobné príplatky a odmeny. Všetky úhrady za rok 2020 máme vyplatené, škola 

nemá žiadne neuhradené pohľadávky. Takisto sme si splnili záväzky vyplývajúce z kolektívnej 

zmluvy pre rok 2020. 

Realizácia projektov v šk. roku 2020/2021 

V tomto šk. roku sme začali s realizáciou 1 projektu. Od augusta 2019 realizujeme projekt 

z fondov EÚ „Učíme sa pre život“ zameraný na rozvoj čitateľskej, matematickej a prírodovednej 

gramotnosti pre všetkých žiakov školy. V druhom roku realizácie sme absolvovali vzdelávania 

zamerané na matematickú, prírodovednú a čitateľskú gramotnosť, každý vyučujúci mal posilnené 

extra hodiny, zrealizovali sme zasadnutia pedagogických klubov a mimoškolskú činnosť. V rámci 

projektu sme zakúpili aj učebné pomôcky: 10 počítačov, 10 notebookov, 2 interaktívne tabule, 2 

dataprojektory, 1 fotoaparát, 1 mikrofón, výukové programy, literatúru a hry, školiaci materiál v 

celkovej hodnote 25 810 € . Projekt ukončíme v júli 2021. Prínos projektu je pre školu evidentný, 

dotáciou hodín sa viac venujeme žiakom, máme dostatok moderných učebných pomôcok a všetci 

učitelia sa vzdelávali v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti.  

Druhý projekt „Vybudovanie polytechnickej učebne v ZŠ“ s podporou EÚ bol úspešne schválený. 

V tomto školskom roku sme zrealizovali stavebné úpravy a zabezpečili vybavenie učebne. Od 

septembra 2021 môžeme učebňu používať. 
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Štúdium a vzdelávanie pedagógov 

V školskom roku 2020/2021 prebiehalo vzdelávanie učiteľov v rámci projektu „Učíme sa pre 

život“  a aktualizačné vzdelávanie. 

Aktualizačným vzdelávaním pedagógovia získali nové vedomosti a zručnosti v oblasti 

zavádzania komunikačnej platformy MS Teams do edukačného procesu a zvýšili kvalitu 

dištančného vzdelávania. 

Vedenie školy aj naďalej podporuje rozvoj pedagógov, v nasledujúcom školskom roku sa 

budeme spoločne vzdelávať v oblasti čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti. 

Na začiatku školského roka sme si pripomenuli životné jubileum p. M. Dvoráka.                      

Vyučovanie v čase pandémie koronavírusu 

V čase od 26. októbra 2020 do 26.apríla 2021  bolo vyučovanie úplne prerušené pre žiakov II. 

stupňa ZŠ  z dôvodu šírenia koronavírusu na celom Slovensku. Všetci naši učitelia pokračovali vo 

vyučovaní na diaľku prostredníctvom internetu cez MSTeams. Žiaci sa veľmi dobre zapájali, 

vypracovávali úlohy, testy aj projekty, využívali sme pozitívne slovné hodnotenie, úspešnosť sme 

pre porovnanie uvádzali v %. Dištančné vzdelávanie sme zabezpečili pre všetkých žiakov školy 

a pre všetky ročníky. Učivo sme prebrali a vysvetlili, výsledky sme si overili testami, 

vyhodnocovali sme %. Aj z tohto dôvodu sme pristúpili k hodnoteniu na vysvedčení známkou.  

Vedenie školy plynule zabezpečovalo materiálne vybavenie, čistiace prostriedky, priebeh projektu 

a mzdové náležitosti. Pred nástupom do školy 1. mája 2021 sme urobili všetky odporúčané 

hygienické opatrenia, tak pre vyučujúcich, ako aj pre žiakov školy. Pre vyučujúcich sme 

zabezpečili respirátory FFP2. Pre žiakov bolo zabezpečené meranie teploty, dezinfekcia, žiaci 

obedovali po triedach. Rodičia mali do školy vstup zakázaný. Každý deň po skončení vyučovania 

sa celé triedy a priestory školy dezinfikovali, dezinfekcia bola zabezpečená aj dopoludnia po 

veľkej prestávke. 

Zameranie školy v školskom roku 2020/2021 

 plniť iŠkVP, 

 implementovať EduPage do vyučovacieho procesu, 
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 vhodne využívať IKT vybavenie, nové učebné pomôcky, literatúru a hry získané 

z projektu, 

 doplniť ŠkVP podľa aktuálnych potrieb,  

 pokračovať vo vzdelávaní učiteľov v oblasti inovácií vyučovania, 

 skvalitňovať výchovu a vzdelávanie uplatňovaním poznatkov získaných na vzdelávaniach, 

 naďalej modernizovať vybavenie kabinetov a učební,  

 modernizovať vybavenie ŠKD a MŠ. 

Na záver môžem konštatovať, že vytýčené úlohy v pláne práce školy na šk. rok 2020/2021 sa nám 

podarilo splniť. 

Všetky závažné a dôležité úlohy sme splnili tak, ako sa dalo v našich podmienkach. Kladne 

hodnotíme úroveň vzdelávania vo väčšine predmetov, prácu krúžkov, starostlivosť o školské 

areály, doučovanie žiakov. Rezervy máme vo výchove žiakov, v dochádzke a šetrení majetku 

školy. 

Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste sa  podieľali na úspešnom zvládnutí školského roku 2020/21.  

Moje úprimné poďakovanie za dlhoročnú prácu patrí p. Klimovej, p. Skukálkovej a p. Tatalovi, 

ktorí ukončili pracovný pomer. Prajem Vám pevné zdravie, načerpajte veľa nových psychických 

a fyzických síl a v pokoji si užite zaslúžený dôchodok. 

Záver 

Dovoľte mi, aby som sa na záver rozlúčil a  povzbudil vás týmito citátmi: 

Albert Einstein:  „Dôležité je neprestať klásť otázky. Zvedavosť má svoj vlastný dôvod 

existencie. Nemôžeme urobiť nič iba žasnúť, keď uvažujeme o tajomstvách večnosti a života. 

Stačí, ak sa každý deň pokúsime pochopiť aspoň kúsok tohto tajomstva. Nikdy nestrácajme 

zvedavosť.“    

František z Asisi:  „Pane urob ma nástrojom tvojho pokoja. Tam, kde je nenávisť, nech prinášam 

lásku. Tam, kde je urážka, nech prinášam odpustenie, kde je zúfalstvo – nádej, kde je tma – svetlo, 

kde je smútok – radosť. Pretože, v dávaní – prijímame a v odpustení dostávame.“ 

Oprah Winfrey: „Najväčšie dobrodružstvo, aké kedy môžete zažiť, je žiť život svojich snov.“ 
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Matka Tereza: „ Život je šanca – využi ju, krása – obdivuj ju, blaženosť – užívaj si ju, sen – 

uskutočni ho, výzva – prijmi ju, povinnosť – naplň ju, hra – hraj ju, láska – poteš sa ňou, smútok – 

prekonaj ho, hymna – spievaj ju, boj – prijmi ho, šťastie – zaslúž si ho, život – bráň ho.“ 

Prajem vám príjemnú dovolenku, načerpajte veľa nových síl, potešte sa zo slnečných 

prázdninových dní a zaželajme si spoločné stretnutie v zdraví na začiatku nového šk. r. 2021/2022.  

 

 

 

V Kolároviciach 28. 6. 2021     Mgr. Stanislav Klimo   

                riaditeľ školy 


