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Správa o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ s MŠ Kolárovice za školský 

rok 2021/2022 

 

Po ukončení školského roka 2021/2022 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 2022/2023. 

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, vyučovali sme v 10 triedach. Počas školského roka aktívne 

pracovali dve oddelenia ŠKD, ktoré navštevovali žiaci 1. stupňa ZŠ. Po skolaudovaní prístavby  sa 

všetci žiaci už 12 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 55 detí       

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

v dvoch oddeleniach 38 detí. V ŠJ sa stravovalo 194 žiakov a 22 dospelých, pracovali v nej 4 

pracovníci.  

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

prepočítané na úväzky 29 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 51 pokarhaní triednym učiteľom a 7 pokarhaní riaditeľom školy. Zníženú známku zo 

správania mali v 1. polroku 2 žiaci.  

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

cenami. Pochvala triednym učiteľom bola udelená 51 žiakom, riaditeľom školy 86 žiakom. 

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

žiakov školy. Prostredníctvom žiackych knižiek a elektronických ŽK 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 v škole slušných a vzdelaných žiakov, ktorí sa vedia správať 

primerane veku, no potrebný je tu 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, 189 žiakov prospelo. 

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

dňa 27.8.2021 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 2 0 2 

Pochvaly TU 29 22 51 

Pochvaly RŠ 29 57 86 

Pokarhania TU 6 0  6 

Pokarhania RŠ 5 0 5 

 

Prospech  I.polrok II.polrok 

Celkový počet žiakov          190          190 

Z nich prospelo          188   (98,94%)          189  (99,50%) 

Neprospelo              2  (1,06%)              1 (0,5%)   

Prospelo s vyznamenaním            99    (52,11%)           106 (55,8%) 

Prospelo veľmi dobre            45  (23,68%)            43 (22,60%) 

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

Neklasifikovaní žiaci              1    (0,53%)             0 

 

Dochádzka I.polrok II.polrok Spolu 

Zameškané hodiny spolu 8042 9918 17960 

Ospravedlnené 8025 9918 17943 

Neospravedlnené 17 0 17 

Priemer na žiaka 43,3 52,2 94,5 

Rodinné návštevy 0 0 0 

Pohovory s rodičmi 70 80 150 

Počet rozhodnutí RŠ 0 35 35 
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Porovnanie prospechu a dochádzky s predchádzajúcim školským rokom:                         

S vyznamenaním prospelo na konci šk. roka 106 žiakov. Prospelo veľmi dobre  43 žiakov 

a prospelo 40 žiakov, 1 žiačka neprospela.  Prospech v porovnaní s minulým školským rokom sa 

mierne zhoršil.  

Dochádzka sa vzhľadom na Covid – reespiračné ochorenie výrazne zhoršila, v počte vymeškaných 

hodín je priemer na žiaka 94,5 hod., minulý šk. rok to bolo 45,5 hod. V 1. polroku sme mali 17 

neospravedlnených hodín. 

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 uskutočnilo v obidvoch ročníkoch, dosiahli sme lepšie výsledky 

ako je celoslovenský priemer. Poďakovanie patrí p. Bialoňovej, Červencovej, p. Klimovi 

a vyučujúcim na 1. stupni ZŠ.  

Na I. stupni ZŠ sme vyučovali 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 38. Vychovávateľky p. Ďurajková a p. 

Kočišíková 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. 
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Na II. stupni ZŠ sme vyučovali v 6 triedach a výsledky hodnotíme tiež ako dobré až veľmi dobré. Pri 

riadení výchovno-vzdelávacieho procesu sme vychádzali zo Sprievodcu školským rokom 2021/2022 

a zamerali sme sa na kvalitné vyučovanie s prepojením na praktické využitie získaných vedomostí. 

V 5. - 9. roč. sme uplatňovali iŠkVP. Ani v jednom vyučovacom predmete sme napriek dištančnému 

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

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

 Hviezdoslavov Kubín – školské kolo 

 žiaci 5. – 8. roč. navštívili divadelné predstavenie v Žiline, 

 žiaci všetkých ročníkov navštívili kino Max v Žiline,  

 zápis do 1. roč. pre školský rok 2022/2023, 

 program ku Dňu matiek - MŠ spolu so ZŠ, 

 divadelné predstavenie Danka a Janka pre žiakov 1. – 5. roč., 

 Didaktické hry v prírode pre žiakov 1. - 4. roč.,  

 Ochrana života a zdravia, MDD – guláš, šišky a balíčky, 

 Deň remesiel v Bytči – žiaci 5. roč., 

 Múzeum holokaustu v Seredi a Mohyla M. R. Štefánika v Brezovej pod Bradlom –  

exkurzia pre žiakov 9. roč., 

 Zdravo – hravo, výchovný koncert pre žiakov 1. stupňa ZŠ, 

 Trendsetter – prevencia šikanovania a kyberšikanovania, 

 výstavky projektov – protidrogová prevencia a prevencia šikanovania, 

 beseda – prevencia kriminality, 

 zvieratká v škole – program pre žiakov 1. – 5. roč., 

 športové súťaže na záver šk. roka, 

 koncoročné výlety: ZOO Bojnice – pre žiakov 1. stupňa ZŠ, Liptovský Hrádok – 6. 

roč. a 7. A, 5. A – 10 žiakov,  Liptovský Mikuláš – 7. B a 8. roč., Manínska tiesňava: 

2- dňový výlet žiakov 9. roč., 7. B – prechod Javorníkmi. 
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Ďalšie akcie v rámci vyučovania: 

Zápis žiakov do 1. roč. pre školský rok 2022/2023 sa konal za prítomností detí a rodičov v 

základnej škole. Spolu sa prihlásilo 11 detí, 8 je zapísaných do 1. roč., odklad majú 3 žiaci. Všetky 

deti boli zaškolené v MŠ.  

V tomto školskom roku ukončilo školskú dochádzku 23  žiakov 9. ročníka. 

Rozmiestnenie žiakov na stredné školy bolo nasledovné : 

Názov školy Počet žiakov Percentuálne 

 

SOŠ s maturitou  

19 žiakov 

 

82,61 % 

SOŠ  

3 ročné učebné odbory 

4 žiaci 17,39 % 

   

Všetci žiaci boli rozmiestnení a prijatí na stredné školy na základe známok na vysvedčení 

z predchádzajúcich ročníkov, % úspešnosti na Testovaní – 9 a prijímacích pohovorov. Pomohlo 

doučovanie, Komparo a Testovanie. Poďakovanie patrí všetkým vyučujúcim, ktorí aktívne 

pripravovali žiakov, najmä p. Bialoňovej, p. Klimovi, výchovnej poradkyni p. Lőrinczovej 

a triednej učiteľke p. Polkovej. 

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. 
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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. 

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 reprezentácii v šk. roku 2021/2022: 

Hviezdoslavov Kubín – okresné kolo: 

1. miesto: T. Komada z II. A + reprezentácia školy v krajskom kole, 

2. miesto: T. Votava z V.A, 

3. miesto: M. Drličiak z V.A 

3. miesto: A. Lutišanová z VIII.A 

 

Šaliansky Maťko: 

2. miesto: T. Komada z II. A 

 

Športové súťaže: 

3. miesto: chlapci – florbal, okresné kolo 

3. miesto: dievčatá – bedminton, okresné kolo 

1.  miesto: družstvo dievčat hasičiek – okresné kolo, následne 2. miesto krajské kolo 
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Vedomostné, hudobné a výtvarné súťaže: 

iBobor 

Všetkovedko 

Pytagoriáda 

Englishstar 

Slávik Slovenska 

Moje ľudské práva 

 

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 - 3x nákupné poukážky  v hodnote 90 € pre každého 

            zamestnanca. 

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

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

Nákup učebných pomôcok v školskom roku 2021/2022 

 tablety pre všetkých vyučujúcich – používanie Edupage, 

 Wi-Fi pripojenie vo všetkých triedach, 

 nový počítač pre zástupkyňu riaditeľa školy, 

 5 ks nových lavíc, 

 2 ks CD prehrávača, 

 pracovné zošity pre všetkých žiakov na slovenský jazyk a matematiku, 

 programy KEO, VEMA, WIS, aSc- agenda, 

 mapy pre geografiu, biológiu a 1. stupeň ZŠ, 

 knihy do školskej knižnice. 

Spolu v hodnote: 9 800 €. 
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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 2021/22 : 

V priebehu šk. roka 2021/2022 sme v oblasti údržby a obnovy urobili tieto práce: 

 obnova strechy na prístavbe ZŠ – bola šindlová, vymenená za plechovú, 

 revízia hasiacich prístrojov, plynových kotolní, 

 2x čistenie kanalizácie, 

 nové interiérové dvere do celej MŠ, 

 čerpadlo na pitnú vodu v MŠ, 

 bojler na teplú vodu v ZŠ, 

 žalúzie na okná na prízemí ZŠ, 

 revízia ihriska, telocvične a preliezok, 

 oprava čerpadiel v kotolni ZŠ, 

 výmena sietí na ihrisku, 

 oprava balkóna ZŠ. 

Spolu v hodnote: 21 200 €. 

 

Zrealizovali sme projekt „Polytechnická učebňa“ v hodnote 90 000 €, s podporou EÚ, SR 

a spoluúčasťou obce - 4 500 €. 
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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  

rozvoja 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. Slávka Chobotová 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: 

Príjmy normatívy na žiaka 525 262 € 

 vzdelávacie poukazy    6 048 € 

 2 % z daní    1 984 € 

 cestovné    1 128 € 

 učebnice    3 300 € 

 ostatné  13 740 € 

Spolu  551 476 € 

 

 

Výdavky ZŠ mzdy 332 170 € 

 ZŠ odvody 122 430 € 

 energie    25 971 € 

 ostatné výdavky    70 905 € 

Spolu  551 476 € 
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2.        Originálne kompetencie: MŠ, ŠKD, ŠJ, CVČ 

 

Príjmy normatív 239 185 € 

 vlastné príjmy    8 286 € 

 ostatné príjmy 12 617 € 

Spolu                    260 088 € 

 

                            

Výdavky mzdy 156 039 € 

 odvody 57 748 € 

 energie 10 889 € 

 ostatné výdavky 26 412 € 

Spolu                     260 088 € 

 

 

3.      Financie získané nad rámec normatívov v roku 2021:                                                           

  

Vlastné príjmy 8 286 € 

CVČ 9 000 € 

KP + VP 6 048 € 

2 %  1 984 € 

Spolu                                25 318 € 
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Kalendárny rok 2021 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 2021 máme vyplatené, škola 

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

zmluvy pre rok 2021. V roku 2022 nás finančne vyčerpáva obrovský nárast cien energií. 

 

Štúdium a vzdelávanie pedagógov 

Aktualizačným vzdelávaním pedagógovia získali nové vedomosti a zručnosti v oblasti 

zavádzania komunikačnej platformy Edupage 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. Hofericovej.                      

Vyučovanie v čase pandémie koronavírusu 

Epidémia koronavírusu aj v tomto školskom roku zasiahla do priebehu vyučovania, ale našťastie 

v oveľa menšej miere ako v roku 2020/2021. V 1. polroku sa vzdelávali všetky triedy dištančne 95 

dní, v 2. polroku to bolo len 23 dní. Napriek obmedzeniam pomohli testy pre žiakov, ktoré 

dostávali od MŠ SR každý mesiac zadarmo. V prípade pozitívneho testu na koronavírus u žiaka, 

bola daná trieda 5 dní v karanténe. Od marca 2022 boli v karanténe len pozitívni žiaci, nie celé 

triedy. Od marca nastúpilo vyučovanie do normálu, uskutočnilo sa Testovanie 5 a 9, prijímacie 

pohovory žiakov 9. ročníka, exkurzie, výlety, kultúrne podujatia a besedy. Všetky tieto aktivity 

výrazne obohatili vyučovanie. 

Zameranie školy v školskom roku 2022/2023 

 plniť iŠkVP, 

 efektívne využívať EduPage vo vyučovacom procese, 

 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, 
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 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 roka 2021/22.  

Záver 

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

Hubart Green:  „Učiteľ, ktorý dokáže svojich žiakov obdarovať schopnosťou nadobudnúť radosť 

z práce, by mal byť korunovaný vavrínmi.“    

Paolo Coelho:  „Učiteľ nie je ten, kto niečo učí, ale ten, kto pomáha odhaliť žiakovi to, čo vie.“ 

Richard Wagner: „Tam, kde prinášaš úsmev a radosť do života, robíš najkrajšiu vec na svete.“ 

Seneca: „Je vhodnejšie, aby sa človek nad životom smial, ako nad ním lamentoval.“ 

Čínske príslovie: „Ak chceš šťastie na hodinu – zdriemni si. Ak chceš šťastie na deň – choď na 

ryby. Ak chceš šťastie na celý rok – zdeď majetok. Ak chceš šťastie na celý život – pomôž 

niekomu inému.“ 

Osho: „Prvú vec, ktorú treba ráno urobiť, je zasmiať sa, to nás naladí na celý deň.“ 

 

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. 2022/2023.  
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V Kolároviciach 29. 6. 2022  

                                                                                                 ................................................... 

                                                                                  Mgr. Stanislav Klimo   

                          riaditeľ školy 


