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Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

materskej školy , Jesenského 341 za šk. rok 2021/2022 

 

Vypracovala:  

Mgr. Gabriela Šestinová  

 zást. riad. pre MŠ 

 

 

 

 Východiská a podklady: 

 

 

 

 

1. Vyhláška Ministerstva školstva SR č. 435/2020 Z.  z.  z 18.  12.2020  o štruktúre a 

obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a 

školských zariadení. 

2. Odporúčania k záverečnej správe v čase mimoriadnej situácie 

3. Koncepčný zámer rozvoja materskej školy 

4. Plán aktivít MŠ Jesenského 341 v školskom roku 2021/2022 

5. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ v Jelšave 

6. Ďalšie podklady z konkrétnych podmienok MŠ 

7. Analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za šk. rok 2021/2022



 

 

  Základné identifikačné údaje o materskej škole (§ 2 ods.1 písm. a) 

 

1.Názov školy: Základná škola s materskou školou  

2.  Adresa: Železničná 245,   049 16 Jelšava  

„Elokované pracovisko“- materská škola Jesenského 341 

3. Telefónne číslo: +421911913787                                      

4. Internetová adresa:     materska-skola-jelsava.webnode.sk    

5. Adresa elektronickej pošty:  zsjelsava@gmail.com 

6.Vedúci zamestnanci školy:  

Mgr. Andrea Houšková -  riaditeľka Základnej školy s materskou školou Jelšava 

Mgr. Gabriela Šestinová- zást. riaditeľky pre MŠ  

 

 Údaje o zriaďovateľovi 

Mesto Jelšava, Námestie republiky 499, 049 16 Jelšava 

 

 

 

 Údaje o počte detí        

 Trieda Počet detí k 15.09.2021 Počet detí k 31.08.2022 

                  1 18 22 

                  2 24 25 

                  3 24 24 

                  4 23 24 

              Spolu 89 95 

 

Počet detí so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami: 1 

 

Údaje o fyzickom počte zamestnancov a plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických 

zamestnancov materskej školy  

Pedagogickí zamestnanci, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady: 7 

Pedagogickí zamestnanci, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady na pozícii ped. asistenta: 2 

Pedagogickí zamestnanci, ktorí nespĺňajú kvalifikačné predpoklady: 0 

V priebehu šk. roka bola v rámci projektu obsadená pozícia pomocného vychovávateľa. Pomocná 

vychovávateľka pôsobila v triede „4-sovičky“ pri dieťati so zdravotným znevýhodnením. 

 

Informácie o aktivitách a prezentácii materskej školy na verejnosti   

Údaje o aktivitách organizovaných MŠ 

 

 

„ Vitaj v materskej škole“- triedne aktivity, odovzdanie uvítacích diplomov pre deti 

„Dary našej prírody“- turistická vychádzka na „ Gombiarku“  - pozorovanie krás jesennej 

prírody spojené s ekohrami 

„Jesenné variácie“- triedne aktivity – tvoríme z prírodnín bez účasti rodičov kvôli pandemickým 

opatreniam 

„Deň jabĺčka“- triedne aktivity 

„Svetový deň výživy“- tematický týždeň na podporu konzumácie ovocia a zeleniny, príprava 

ovocných a zeleninových šalátov, výstavky ovocia a zeleniny 

„Mikuláš v MŠ“- kultúrny program pre deti v priestoroch MŠ v rámci tried  

„Vianočná besiedka  v MŠ “- posedenie spojené s kultúrnym programom  v rámci tried 

„Výroba kŕmidla pre vtáčiky“- aktivita v spolupráci s manažérom kvality ovzdušia BSK 

„Zimné hry a športy“- triedne aktivity 



„ Karneval v MŠ“- triedne aktivity bez účasti rodičov kvôli pandemickým opatreniam, ochutnávka 

fašiangových šišiek 

„Teč vodička, teč“- triedne aktivity ku „Dňu vody“ 

„Veľkonočná výstava v záhrade materskej školy“- prezentácia výrobkov detí za účasti rodičov 

„Deň zeme v MŠ“- triedne aktivity 

„Škôlka má talent““- zábavné dopoludnie detí z MŠ spojené s predvádzaním činností „Pozri, čo 

dokážem !“ 

„Lesná pedagogika“- aktivity v spolupráci s lesnou pedagogičkou Mestských lesov  uskutočnené 

v altánku MŠ ( „učenie v prírode“) 

„Deň matiek“- triedne aktivity v materskej škole za účasti mamičiek detí, vystúpenie v MsDK 

„Prvý výlet najmenších škôlkarov na Gombiarku“-  turistická vychádzka spojená s ekohrami 

„Turice, rusadlá“- privítanie žiakov zo ZŠ, aktivita v záhrade MŠ, „stavanie mája“ 

„MDD v materskej škole“- celoškolská aktivita v záhrade MŠ, súťaživé hry, netradičné aktivity  ( 

„veľký bublifuk“, aktivity s padákom, cukrová vata) 

„Exkurzia do Hvezdárne v Rimavskej Sobote“- deti z triedy „3- včielky“ 

„Výlet do sysľoviska- Biele vody pri Muráni“- deti z triedy „4- Sovičky“ 

„Výlet do Čierneho Balogu“- jazda vláčikom čiernohronskej železničky, turistická vychádzka 

náučným chodníkom 

„Beh detí pod záštitou primátora mesta“- deti z triedy „3-včielky“ a“ 4- sovičky“ 

Vystúpenie detí v rámci Dní mesta Jelšava- ľudový súbor „Jelšavanček“ a tanečná skupina „Malé 

mažoretky“ 

„Rozlúčka s materskou školou“- rozlúčka predškolákov v záhrade MŠ za účasti rodičov detí 

 

Aj v tomto školskom roku sa  nepodarilo uskutočniť niektoré aktivity pre aktuálnu situáciu 

v súvislosti s trvaním pandémie Covid-19 . Prevádzka bola prerušená kvôli karanténe v mesiaci 

február jeden týždeň v triedach „2- Motýliky a „3- Včielky“. 

Pre rodičov detí v predškolských triedach sme uskutočnili online stretnutia s psychológom 

a špeciálnym pedagógom v spolupráci s CPPPaP v Revúcej. Stretnutia boli zamerané na 

problematiku školskej zrelosti detí a informácie ohľadom zápisu deti do ZŠ. Depistáže a vyšetrenia 

školskej zrelosti boli uskutočnené priebežne v priestoroch materskej školy za prísnych hygienických 

opatrení. 

 Na základe uskutočneného prieskumu a záujmu rodičov pokračovala prevádzka v mesiaci august 

v jednej triede.  

 

 Informácie o projektoch, do ktorých je materská škola zapojená 

 

NP POP Filozofiou projektu  je začleňovanie čo najvyššieho 

počtu detí z MRK do MŠ, zlepšiť pripravenosť pre 

vstup na primárny stupeň vzdelávania, vzdelávanie 

pedagogických zamestnancov participujúcich na 

predprimárnej príprave detí a skvalitnenie ich 

profesijných kompetencií. 

Projekt trvá  

ZELENINKOVÉ 

ŠIALENSTVO 

Projekt zameraný na propagáciu zdravej výživy 

a zdravého stravovania detí, prevenciu detskej obezity, 

oboznamovanie sa s druhmi zeleniny ( počas šk. roka 

30 druhov zeleniny) 

Projekt trvá 

MÚDRE 

HRANIE 

Projekt zameraný na podporu zlepšenia vybavenosti 

materských škôl knihami a didaktickými pomôckami 

Projekt 

ukončený- 

získané 

finančné 

prostriedky 

v sume 1000 

Eur 



BOSONOHÁ 

OLYMPIÁDA 

Preventívny program zameraný na „zdravé nôžky“ Projekt trvá 

 

 Informácie o priestorových podmienkach a materiálno- technických podmienkach materskej 

školy    

V školskom roku 2021/2022 boli v prevádzke tri triedy s celodennou starostlivosťou a jedna 

trieda s poldennou starostlivosťou.  Celodenná a poldenná  výchovná starostlivosť bola poskytovaná 

deťom od 3 do 6 rokov a deťom ktoré pokračovali v plnení povinného predprimárneho vzdelávania. 

Materiálno – technické vybavenie materskej školy je veľmi dobré,  priebežne dopĺňané novými 

učebnými pomôckami.  Boli doplnené učebné pomôcky k tematickým okruhom. Zintenzívnila sa 

informovanosť rodičov a verejnosti zriadením webovej stránky materskej školy. 

Doplnili sa exteriérové pomôcky na školský dvor ( šmykľavky v počte 2). Pokračovala rekonštrukcia 

pieskovísk- drevené obloženie na sedenie pre deti, celková výmena piesku v troch pieskoviskách. 

Zakúpili sa kryty na pieskoviská. Boli založené vyvýšené záhony na výsadbu zeleniny a byliniek 

v počte 2. V altánku sa doplnili stoly a lavičky na sedenie detí pre aktivity „učenie v prírode“. 

Pokračovalo sa v drobných úpravách terénu v záhrade MŠ, výsadbe kvetov a kríkov, maľbe 

záhradného domčeka a maľbách na chodník. 

 

 

 Informácie o oblastiach, v ktorých materská škola dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, 

v ktorých má škola nedostatky 

 Materská škola priebežne plnila stanovené hlavné ciele, dlhodobé úlohy a zámery výchovy 

a vzdelávania na veľmi dobrej úrovni. 

Pri plnení cieľov  sme naďalej dosahovali dobré výsledky v spolupráci rodina – škola. Upevňovali 

sme profiláciu v oblastiach osobnostného a sociálneho rozvoja a výchovu k tvorivosti 

prostredníctvom rozvíjajúcich aktivít v Školskom vzdelávacom programe              „ Materská škola 

plná pohody a zábavy“. Pokračovali  sme v ponuke  aktivity vyplývajúcej z národného programu 

Prevencie detskej obezity- „Zeleninkové šialenstvo“. V uvedenom šk. roku v materskej škole 

neprebiehala výučba anglického jazyka ani logopédia kvôli pandemickým opatreniam. Výchovno- 

vzdelávací proces a všetky aktivity sme uskutočňovali v súlade s opatreniami vydávanými MŠVVaŠ 

SR, ktoré boli priebežne aktualizované.   

 

 

 SWOT ANALÝZA 

Silné stránky 

Ľudský potenciál 

»  100% kvalifikovanosť pedagogických 

zamestnancov – učitelia s atestáciami, 

stabilní experti v počte 4 

» Rešpektovanie hodnoty diverzity detí – 

odlišnosti sú vnímané bez predsudkov a 

stereotypov 

» Pôsobenie pedagogických asistentov v MŠ 

v počte 2 a pomocnej vychovávateľky 

» Spolupráca materskej školy s inými 

inštitúciami 

» Participácia rodiny na dianí materskej školy 

»  Motivácia zamestnancov, objektívne 

hodnotenie od vedenia  

 » Podporovanie pozitívnej pracovnej klímy 

» Primerané morálne a finančné ohodnotenie 

zamestnancov, určené pravidlá pre 

odmeňovanie zamestnancov 

 » Zapájanie sa do projektov a ich plnenie 

Slabé stránky 

Ľudský potenciál 

» Nestabilita pedagogických zamestnancov a 

pedagogických asistentov  ( začínajúci  

učitelia, zamestnanie v rámci projektov) 

   » Absencia pôsobenia odborných 

zamestnancov v škole   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



             

 Materiálne vybavenie-   

 »  Výborná poloha školy 

» Vysoká úroveň vybavenia, interiéru 

a exteriéru, ( hracie kútiky, digitálne 

technológie, robotické hračky, 

autokorektívne pomôcky, didaktické 

pomôcky, učebné pomôcky, pomôcky 

k rozširujúcej ponuke školského 

vzdelávacieho programu  

 » Priestory pre učenie v prírode  

 

 

 

Pedagogický proces-   

»  Prepracovaný Školský vzdelávací 

program, systém plánovania výchovno- 

vzdelávacej činnosti, diagnostiky, ako 

predpoklad k vysokej úrovni výchovno- 

vzdelávacej činnosti v MŠ 

  » Aplikovanie kooperatívneho učenia, 

zážitkového učenia, rešpektovanie 

rozvojových možností a vývinových úrovní   

» Školský vzdelávací program, ktorý spĺňa 

požiadavky výchovno- vzdelávacieho 

procesu, je prispôsobený potrebám detí 

a školy (rozvíjajúce aktivity)  

 » Plnenie projektov v rámci výchovno- 

vzdelávacej činnosti- „ Zeleninkové 

šialenstvo“, „ Múdre hranie“, školský  projekt 

„Enviromentálnej výchovy“ 

  

 

 

Materiálne vybavenie- 

  »  nepostačujúce priestory MŠ pre zvýšený 

záujem rodičov detí a z dôvodu povinného 

predprimárneho vzdelávania - zriadenie 

dvojzmennej prevádzky  

» dopravné ihrisko je nefunkčné kvôli 

prerastajúcej burine a popraskanému asfaltu 

» zničené oplotenie a pretrvávajúci 

vandalizmus ( ničenie nových herných prvkov 

v záhrade MŠ, zeleninových záhonov 

návštevníkmi mimo prevádzky MŠ) 

 

 

Pedagogický proces- 

» Absentuje metodická pomoc pre prácu 

s deťmi zo SZP a ŠVVP 

» Slabé výsledky výchovno-vzdelávacieho 

procesu u detí zo sociálne- znevýhodneného 

prostredia v povinnom predprimárnom 

vzdelávaní kvôli vysokej chorobnosti detí  

Príležitosti (šance)  

 » Narastajúci počet detí v materskej škole  

 » Zapojenie sa do výziev ponúkaných 

MŠVVaŠ  SR 

  » Ponuka vzdelávacích aktivít MPC 

  » Dobré vzťahy a záujem rodičov 

a spoluprácu a dianie v materskej škole 

Riziká (ohrozenia)   

» Nedostatočná motivácia pedagogických 

zamestnancov, znižujúci sa status učiteľa 

» Nedostatočné finančné ohodnotenie 

začínajúcich učiteľov 

» Neustále sa meniaca legislatíva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

       základnej školy, Železničná 245, za šk. rok 2021/2022 

 

 

Metodické orgány školy : 

 

MZ pre 0.- 4. roč., VYV vedúca : Mgr. Miriam Pániková 

PK SJL vedúca : Mgr. Halina Gonosová 

PK MAT – FYZ – BIO- CHE- GEG  vedúca:RNDr.  Adela Horváthová 

PK CJ (ANJ – NEJ) – DEJ – HUV – VUM vedúca : Mgr. Martina Kolesárová  

PK TSV - ETV – INF vedúca : Mgr. Marek Meriač 

MZ ŠKD vedúca : Mgr. Emília Simanová 

Koordinátori školy : protidrogovej prevencie: Mgr. Slávka Pavlíková 

environmentálnej výchovy: Mgr. Stanislava Skruteková  

výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Beáta Repáková 

ochrany človeka a prírody: Mgr. Marek Meriač  

dopravnej výchovy: Mgr. Eva Huťanová  

žiacky parlament: Mgr. Petra Kanabová 

špecialisti pre koordináciu a 

poradenstvo v oblasti modernizácie 

a vzdelávania s podporu IKT: RNDr. Adela Horváthová 

Mgr. Miriam Pániková 

 

1.  Prehľad počtu žiakov a tried 

 

Školský rok 2021/2022 sa začal 1. septembra 2021. Vyučovanie sa začalo 2. septembra 

2021. Do školy nastúpilo 515 žiakov, z toho sme privítali 55 nových prvákov a 20  žiakov 

nultého ročníka. K 31. júnu sme evidovali 509 žiakov, ale hodnotili sme len 465 žiakov, 

pretože 44 žiakov sa vzdeláva  v zahraničí na základe rozhodnutia riaditeľa školy.  

 

1.1 Prehľad počtu žiakov a tried 

 

  Počet 

tried 

Počet 

žiakov 

ŠKD Počet detí 
v ŠKD 

 

K 15.9.2021 

1. stupeň 12 236 1. oddelenie 

- celodenné 
---------------- 

2. oddelenie 

– čakací 

ŠKD 

  

3. oddeleni

e čakací 

ŠKD 

    17 

2. stupeň 12 263 

Špeciálne 
triedy 

 

2 

 

16 

 

22 

20 

Spolu 26 515 Spolu 59 

 

K 30.6.2022 

1. stupeň 12 233 1. oddelenie 

– celodenné 

---------------- 

2. oddelenie 

 

20 2. stupeň 12 257 

Špeciálne 
triedy 

 

2 

 

19 
 

22 



– čakací 

ŠKD 

  

3. oddelenie 

čakací ŠKD 

 

21 

Spolu 26 509 Spolu 63 

 

Vzdelávanie začlenených žiakov a žiakov v špeciálnych triedach: 

 

V dvoch špeciálnych triedach sa vzdelávalo spolu 19 žiakov podľa ISCED 1 ŠZŠ A variant 

– ŠkVP pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia s vyučovacím jazykom 

slovenským – pod vedením špeciálnych pedagógov. 

 

 Zloženie žiakov: 

VIII.S – 10 žiakov (3 žiaci – 5. ročník var. A, 7 žiakov – 8. ročník var. A) 

IX.S – 9 žiakov (5 žiaci – 9. ročník A variant, 4 žiaci – 6. ročník A variant). 

 

V rámci špeciálnych tried sa žiaci vzdelávajú podľa učebných osnov špeciálnej základnej školy. 

Okrem žiakov v špeciálnych triedach sme evidovali 23 individuálne začlenených žiakov a 250 

žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a hmotnej núdze: 

 

7 žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou  

2 žiak s telesným postihnutím 

3 žiaci s vývinovou poruchou učenia  

3 žiaci s ADHD 
8 žiakov s mentálnym postihnutím 
 

Títo žiaci boli vzdelávaní v bežných triedach. 

Škola spolupracuje s CPPPaP v Revúcej, CŠPP pri ŠZŠ v Revúcej a s CŠPP Lučenec. Pri 

práci so začlenenými žiakmi a žiakmi zo SZP škola využívala činnosť odborného 

zamestnanca - sociálneho pedagóga v rámci národného projektu POP. Pri odstraňovaní 

rečových porúch u detí predškolského veku ako aj u žiakov našej školy tento školský rok 

spolupracujeme s pani logopedičkou v rámci doplnkového programu včasnej logopédie. Pre 

žiakov s poruchami aktivity a pozornosti sú do vyučovacieho procesu zaradené vyučovacie 

predmety RŠF – Rozvíjanie špecifických funkcií, ILI – Individuálna logopedická intervencia 

a TKC – Terapeuticko – korekčné cvičenia, ktoré vyučuje špeciálna pedagogička. 

 

1.2. Školský klub detí: 

 

V školskom roku 2021/2022 pracovali tri oddelenia školského klubu detí, ktoré navštevovalo 

spolu 63 žiakov: 
1. oddelenie- celodenná prevádzka do 16,00 hod. 

2. a 3. oddelenie- pre dochádzajúcich žiakov na žiadosť rodičov. 

 

 

2.  Platné pedagogické dokumenty: 

 

V školskom roku 2021/2022 vyučujeme podľa platných pedagogických dokumentov: 

• Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED1 pre 1. -  4. ročník ZŠ, 

• Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu ISCED2 pre 5. -  9. ročník ZŠ, 

• Učebný plán vytvorený podľa iŠVP platný od 1.9.2015 pre 1. a 5. ročník, 

• Učebný plán vytvorený podľa iŠVP platný od 1.9.2016 pre 2. a 6. ročník, 



• Učebný plán vytvorený podľa iŠVP platný od 1.9.2017 pre 3. a 7. ročník, 

• Učebný plán vytvorený podľa iŠVP platný od 1.9.2018 pre 4. a 8. ročník, 

• Učebný plán vytvorený podľa iŠVP platný od 1.9.2019 pre 9. ročník, 

• Učebný plán pre žiakov s poruchami aktivity a pozornosti pre primárne a nižšie stredné 
vzdelávanie, 

• Učebný plán pre žiakov s vývinovými poruchami učenia 

• Učebný plán pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou 

• Učebný plán pre žiakov so zdravotným oslabením 

• Inovovaný učebný plán špeciálnej základnej školy pre žiakov s ľahkým stupňom 

mentálneho postihnutia s vyučovacím jazykom slovenským pre prípravný, 1. až 
9. ročník ŠZŠ, 

• Výchovný program – ŠKD 
 
 

3. Prehľad zamestnancov 

 

Zamestnaci k 30.6.2022 

 Pedagogickí zamestnanci Odborní 

zamestnanci 

Nepedagogickí 

zamestnanci 

Spolu 

ZŠ 35 

 

z toho: 

 

1 riaditeľka 

2 zástupkyne 

1 vých. por. 

1 vych. ŠKD 

2 špec.pedag 

 

8 AU 

 

z toho: 

 

2 pre SZP 

3 pre ZZ 

3 NP POP 

1 

 

 soc. pedagóg z 

NP POP 

 

17 

 

z toho: 

 

 7 v šk. jedálni 

53 + 8 

asistentiek 

MŠ 7  2 AU 

NP POP 

 2 + 1 

pomocný vychovávateľ 

9 + 3 

Spolu 42+ 10 asistentiek 1 20 63 + 11 

asistentiek 

 

Pedagogickí  zamestnanci  pracovali  a plnili  úlohy  podľa  Školského  vzdelávacieho  

programu  a Inovovaného školského vzdelávacieho programu, ktorý bol schválený na začiatku 

školského roka na pedagogickej rade. 

Výchovno-vzdelávací proces počas školského roka zabezpečovalo v ZŠ - 35 pedagogických 

zamestnancov, 8 asistentov učiteľa a 1 odborný zamestnanec z NP PoP. V MŠ pracovalo – 7 

pedagogických zamestnancov a 2 asistentky z NP PoP. V základnej škole pracovalo 17 

nepedagogických zamestnancov a traja v materskej škole. 



3.1. Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov 

 

➢ V plnej odbornosti v šk. roku 2021/2022 sa učilo vo všetkých triedach 1. stupňa okrem 

0.A a II.C. 

➢ Na druhom stupni sa v plnej odbornosti učil SJL, CHE, DEJ, NEJ, ETV, BIO, OBN, 

VYV, TSV. 

➢ Neodborne sa vyučovali predmety FYZ, INF, HUV a sčasti aj ANJ, GEG, THD, RZU. 

➢ V špeciálnych triedach sa vyučovali všetky predmety okrem TSV odborne pod vedením 

špeciálnych pedagógov. Predmety TSV učili v špeciálnej triede kvalifikovaní 

pedagógovia pre daný predmet, ale nemali kvalifikáciu - špeciálnu pedagogiku. 

 

 

3.2. Analýza profesijného rastu pedagogických zamestnancov 

 

Vedenie školy poskytuje priestor pre profesijný rast pedagogických zamestnancov, ktoré 

priamo vyplýva z potrieb školy so zreteľom na zvyšovanie odbornej spôsobilosti učiteľov. 
Riaditeľka školy a zástupkyne absolvovali rozširujúci modul funkčného vzdelávania, všetci 

pedagogickí zamestnanci absolvovali aktualizačné vzdelávanie poskytované našou 
inštitúciou. 

 

Titul 

pred 

Priezvisko a meno Názov 

Mgr. Bagácsová Patrícia Rozširujúce štúdium učiteľstvo pre primárne 

vzdelávanie                              

Aktualizačné – finančná gramotnosť 

Ing. Cabanová Katarína Doplňujúce ped. štúdium   

Aktualizačné – finančná gramotnosť 

Mgr. Gonosová Halina Špecializačné – vedúci PK              

Inovačné – Edukácia rómskych žiakov zo SZP 

RNDr. Horváthová Adela Aktualizačné – finančná gramotnosť 

Mgr. Houšková Andrea Funkčné vzdelávanie – rozširujúci modul 

Garant aktualizačného vzdelávania 

Mgr. Hrivnáková Martina Aktualizačné – finančná gramotnosť 

Mgr. Huťanová Eva Aktualizačné – finančná gramotnosť                     

Inovačné – Práca so žiakmi so ŠVVP 

Mgr. Juhárová Veronika Aktualizačné – finančná gramotnosť                  
Inovačné - Zvyšovanie kompetencií pedagógov pre 

prácu so žiakmi so ŠVVP 

Mgr. Kanabová Petra Špecializačné – vedúci PK 

Mgr. Király Marek Inovačné – Zvyšovanie kompetencií pedagógov pre 
prácu so žiakmi so ŠVVP 

Mgr. Kolesárová Martina Funkčné vzdelávanie - rozširujúci modul 

Mgr. Kováčiková Iveta Aktualizačné – finančná gramotnosť                         
Inovačné – Edukácia rómskych žiakov zo SZP 

Mgr. Kročko Ľubomír Aktualizačné – finančná gramotnosť                        
Inovačné – Edukácia rómskych žiakov zo SZP 

Mgr. Lásková Nikoleta Aktualizačné – finančná gramotnosť 

Mgr. Lašanová Gabriela Funkčné vzdelávanie - rozširujúci modul 

Bc. Maškarová Martina Kvalifikačné – učiteľ ANJ 

Mgr. Meriač Marek Inovačné – Edukácia rómskych žiakov zo SZP 



Mgr. Nagypál Marian Inovačné – Zvyšovanie kompetencií pedagógov pre 
prácu so žiakmi so ŠVVP 

Mgr. Pániková Miriam Inovačné – Formatívne hodnotenie na podporu 
učenia sa žiakov                                  

Aktualizačné – finančná gramotnosť 

Mgr. Pavlíková Slávka Kvalifikačné – rozširujúce štúdium matematiky                             

Aktualizačné – finančná gramotnosť 

Mgr. Poliaková Katarína Aktualizačné – finančná gramotnosť 

Mgr. Schützová Martina Inovačné – Zrozumiteľná komunikácia pre prácu 
s rómskymi deťmi                                    

Inovačné – Edukácia rómskych žiakov zo SZP 

Mgr. Simanová Emília Inovačné – Využitie portfólia v procese 

sebarozvoja PZ                                  

Aktualizačné – finančná gramotnosť 

Mgr. Skruteková Stanislava Aktualizačné – finančná gramotnosť    

Inovačné – environmentálna výchova v 21. stor. 

Mgr. Šmidtová Iveta Inovačné – JA a Peniaze              

Aktualizačné – finančná gramotnosť 

Mgr. Štullerová Martina Špecializačné – výchovný poradca 

Mgr. Vojtechovská Soňa Inovačné – formatívne hodnotenie                 

aktualizačné- finančná gramotnosť 

Mgr. Vojteková Beáta Aktualizačné – finančná gramotnosť 

Mgr. Vrancová Martina Aktualizačné – finančná gramotnosť 

Mgr. Žigová Ingrid Inovačné – Edukácia rómskych žiakov zo SZP 

 

Doplňujúce pedagogické štúdium si robí 1 PZ, dvaja zamestnanci si rozširujú aprobáciu o 

učiteľstvo 1. stupňa. 

 

4.  Prijímacie skúšky a zápis do 1. ročníka 

 

V šk. roku 2021/2022 boli v ZŠ s MŠ zriadené dve deviate triedy. V IX. A triede bolo 

17 žiakov, v IX. B triede bolo 17 žiakov, z toho 3 žiaci neprejavili záujem o ďalšie štúdium. 

 

4.1. Rozmiestnenie žiakov 8. a 9. ročníka v šk. roku 2021/2022 na SŠ 

 

STREDNÁ ŠKOLA CHLAPCI DIEVČATÁ SPOLU 

Bilingválne evanjelické gymnázium BB 0 1 1 

SSOŠ Revúca 1 3 4 

SOŠ Revúca 3 0 3 

SOŠ infor. technológií Košice 1 0 1 

SOŠ technická, Košice 1 0 1 

Hotelová akadémia Košice 0 1 1 

SZŠ Rožňava  0 1 1 

Obchodná akadémia Brezno 0 1 1 

Škola umeleckého priemyslu KE 0 1 1 

SOŠ automobilová BB 1 0 1 

SOŠ hotelových služieb a obchodu Zvolen  0 1 1 

SOŠ lesnícka a drevárska, Liptov. Hrádok 1 0 1 

SPŠ technická Spišská Nová Ves 1 0 1 



Spolu 9 9 18 

 

 

 

STREDNÁ ŠKOLA CHLAPCI DIEVČATÁ SPOLU 

SSOŠ Revúca 1 4 5 

SOŠ Revúca 6 0 6 

Súkromné konzervatórium Prešov 1 0 1 

SOŠ Hnúšťa  0 2 2 

Nemajú záujem o štúdium na SŠ 1 2 3 

spolu 9 8 17 

 

 

4.2. Rozmiestnenie nižšie končiacich žiakov a žiakov špeciálnych tried 

 

V školskom roku 2021/2022  bolo v našej škole 17 nižšie končiacich žiakov, z toho sú 2 

žiaci v zahraničí,  5 žiakov neprejavilo záujem o štúdium. 

 

Stredná škola CHLAPCI DIEVČATÁ SPOLU 

SSOŠ Revúca  0 4 4 

SOŠ Revúca 1 0 1 

Praktická škola Jelšava 2 1 3 

Spoj. škola intern. Tornaľa 2 0 2 

nemajú záujem 4 1 5 

zahraničie 1 1 2 

spolu 10 7 17 

 

4.3. Zápis žiakov do 1. ročníka 

 

V školskom roku 2021/2022 zápis v ZŠ s MŠ Jelšava prebiehal v dvoch formách: 

• Elektronický zápis - online formulár na stránke školy do 15.4.2022. 

• Osobný zápis bez prítomnosti dieťaťa – 6. – 7.4.2022. 

 

Zúčastnilo sa spolu 55 žiakov. 
➢ 20 žiakov navštevovalo nultý ročník, 

➢ 15 žiakov má pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ 
 

 

5. Hodnotenie 

 

5.1. Hodnotenie po komisionálnych skúškach, ktoré sa uskutočnili 25. augusta 2022: 

 

 

  

Počet 

žiakov 

 

Prospeli 

 

Neprospeli 

                  

 

Žiaci, 

ktorí robili 

opravné 

skúšky 

Nekla

sifiko

vaní 

Počet % Počet % Počet % Počet 

0. – 4. 

roč. 

 

210 

 

196 

 

93,33 

 

14 

 

6,67 

 

11 

 

5,24 

 

2 



5. - 9. 

roč. 

 

237 

 

221 

 

93,25 

 

16 

 

6,75 

 

5 

 

2,11 

 

1 

Špec.  

triedy 

 

18 

 

18 

 

100,0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Spolu 

 

465 

 

435 

 

93,55 

 

30 

 

6,45 

 

16 

 

3,44 

 

3 

Minulý 

šk. rok 

2020/21 

 

476 

 

417 

 

87,61 

 

59 

 

12,39 

 

13 

 

2,73 

 

0 

 

 

5.2. Výsledky koncoročnej klasifikácie po ročníkoch po komisionálnych skúškach : 

 

 

 

 

 

5.3. Celoslovenské testovanie žiakov 

 

 

5. ročník  

Termín – 18.5.2022 

 

 

R
o
čn

ík
 

P
o
če
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ži
a
k

o
v

 

P
ro

sp
el

i 

%
 

p
ro

sp
ie

v
a
jú

ci
ch

 

       N
ep

ro
sp
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i 

%
 

n
ep

ro
sp

ie
v
a
jú

ci
ch

 

 N
ek

la
si

fi
k

o
v
a
n

í 
  

Ž
ia

ci
, 

k
to

rí
 
 
ro

b
il

i 

k
o
m

is
io

n
á

ln
e 

sk
ú

šk
y
 

0. roč. 20 20 100,0 - - - - 

1. roč. 63 57 90,48 6 9,52 - - 

2. roč. 42 39 92,86 3 7,14 - 1 

3. roč. 41 38 92,68 3 7,32 - 8 

4. roč. 44 42 95,45 2 4,55 2 2 

5. roč. 56 55 98,21 1 1,79 1 1 

6. roč. 61 56 91,80 5 8,20 - 4 

7. roč. 45 41 91,11 4 8,89 - - 

8. roč. 41 38 92,68 3 7,32 - - 

9. roč. 34 31 91,18 3 8,82 - - 

ŠT  18 18 100,0 - - - - 

 

Spolu 

 

 

465 

 

435 

 

93,55 

 

30 

 

6,45 

 

3 

 

16 

 počet žiakov známka školy percentá 

matematika 46 3,1 32,03 

slovenský jazyk a literatúra 46 2,9 42,47 



9. ročník 

Termín 6.4.2022 

 

 

 

 

5.4. Dochádzka v školskom roku 2021/2022 

 

V tomto školskom roku došlo k výraznému zhoršeniu povinnej školskej dochádzky. Avšak 

ukazovatele celkového počtu vymeškaných hodín sú oproti min. šk. roku skreslené z dôvodu 
nezapočítavania dochádzky počas dištančnej formy vzdelávania.  

 
 

 Počet 

žiakov 

 

 

Počet 

žiakov 

SZP 

Spolu vymeškaných 

hodín 

Z toho neospravedlnené 

hodiny 

Spolu 

vymeškaných 

hodín  

žiakov 

zo SZP 

Z toho 

neospravedlnené 

hodiny  

žiakov 

zo SZP 

Počet  

hodín 

Priemer  

na 

jedného  

žiaka 

Počet  

hodín 

Priemer  

na 

jedného 

žiaka 

0. – 4.  

ročník 
210 92 27 839 132,57 3 416 16,27 14 818 2 719 

5. – 9.  

ročník 
237 78 35 043 147,86 5 444 22,97 14 230 2 718 

Špeciálne 

triedy 
18 0 3 097 172,06 615 34,17 0 0 

 

Spolu 
 

465 

 

170 

 

65 979 

 

141,89 

 

9 475 
(je to 

14,36% 

z vymeškan

ých hodín) 

 

 

20,38 

 

29 048 

 

5 437 

Spolu 

minulý 

šk. rok 

2020/21 

 

476 

 

290 

 

29 393 

 

61,75 

 

4 572 
(je to 

15,55% 

z vymeškan

ých hodín) 

 

 

9,61 

 

21 381 

 

4 762 

 počet žiakov známka školy percentá 

matematika 33 3,8 20,6 

slovenský jazyk a literatúra 33 3,4 33,5 



 

V školskom roku 2021/2022 bolo zaslaných: 

Okresný súd Revúca  - 8 správ na 12 žiakov  

OO PZ Jelšava - trestné oznámenia - 13 oznámení za vysoký počet NH,   

OR PZ Revúca -  13 správ na 17 žiakov  

ÚPSVR Revúca - 87 správ na 136 detí  

3 - podnety na prešetrenie pomerov v rodine žiakov 

     Spolu napísaných 121 správ na 178 žiakov  

 

Škola podnikla v rámci riešenia záškoláctva a výtržností žiakov všetky kroky, ktoré škola 

má: 
- pohovor so žiakmi a ich rodičmi, 

- spoluprácu s terénnymi sociálnymi pracovníkmi mesta Jelšava a Hucín, 

- hlásenie Úradu práce, soc. vecí a rodiny v Revúcej, 

- hlásenie do mesta a obecným úradom okolitých obcí (nad 60 – 100 neospravedlnených 

hodín), 

- hlásenie  Obvodnému  oddeleniu  polície  v Jelšave  (nad  100  -  200  

neospravedlnených  hodín)  a Okresnému riaditeľstvu PZ v Revúcej (žiaci s viac 

ako 200 neospravedlnenými hodinami). 

 

V triedach sa uskutočňovali preventívne aktivity zamerané na šikanovanie, kyberšikanovanie, 

záškoláctvo, požívanie alkoholu, drog a iných závislostí, páchanie trestnej činnosti, ako  aj aktivity  

na  udržiavanie  pozitívnej klímy  v jednotlivých  triedach.  Zároveň  sociálna pedagogička 

spolupracovala s rodičmi a poskytovala im sociálne poradenstvo. V minulom školskom roku sme 

v rámci školy riešili 3 prípady šikanovania – a to udelením výchovného opatrenia formou zníženej 

známky zo správania. 

 

5.5. Správanie 

 

Udelené výchovné opatrenia alebo znížená známka zo správania boli z dôvodu 

neospravedlnenej dochádzky, porušovanie školského poriadku, krádeže, nepripravenosť žiakov 

a pod. 

 

P
o
če

t 
 ž

ia
k

o
v

 

 

Znížená známka zo správania k 30.6.2022 

 

 

Výchovné opatrenia 

 

 P
o
ch

v
a
ly

 

  

 

2. stupňa 

 

3. stupňa 

 

4. stupňa 

 

Počet 

 

% 

 

 

Počet 

 

% 

 

Počet 

 

% 

Napo

menu

tie   

TU 

Pokar

hanie  

TU 

Pokar

hanie 

RŠ 

 

0. – 4. 

ročník 

210 24 11,43 8 3,81 8 3,81 2 18 26 11 

5. – 9. 

ročník 

237 26 10,97 19 8,02 15 6,33 19 28 36 10 

Špec. 

triedy 

18 5 27,78 2 11,11 0 0 1 0 0 0 

 
SPOLU 

465 55 11,83 29 6,24 23 4,95 22 

(4,73%) 

46 

(9,89%) 

62 

(13,33%) 

21 

(4,52%

) 

 šk. rok  

20/21 

476 59 12,39 13 2,73 4 0,84 23 

(4,83%) 

42 

(8,82%) 

49 

(10,29%) 

35 

(7,35% 



 

 

V 2. polroku 2021/2022 malo spolu 76 žiakov zníženú známku zo správania, čo činí 15,97 % 

zo 476 žiakov. V minulom šk. roku 2019/2020 to bolo 7,26 % zo 482 žiakov. Oproti minulému 

školskému roku došlo podľa percentuálneho ukazovateľa k zhoršeniu znížených známok zo 

správania o 8,71%. Znížené známky zo správania boli udelené predovšetkým za 

neospravedlnenú školskú dochádzku a za sústavné porušovanie školského poriadku. 

 

 

5.6.  Ocenení žiaci: 

 

Pochvala riaditeľkou školy: 

 

Výborný prospech: 

 

Bajúsová Miriam, Gono Erik, Szamko Patrik, Tomčíková Ema, Sendreyová Lea, Hajašová 

Róberta, Baláž Ondrej, Grláková Silvia– I.A 

Bryndzáková Sára – II.A 

Michal Barčiš – III.A  

Fidesová Liliana – IV.A 

Kolesár Tomáš – V.A 

Nikitinská Nela, Palicová Nina, Pirochová Natália – VI.A 

Hrivnák Jakub – VII.A  

Lomejová Ariana, Kolesárová Sabína, Donová Chiara – VIII.A 

 

Umiestnenie v súťažiach 

 

Žilková Vanesa – 1. miesto OK MO 

Barčiš Michal – III.A – 3. miesto OK Pytagoriády 

Bartoš Martin – 3.miesto OK BIO ol. 

Hrivnák Jakub – VII.A – 2. miesto OK BIO, 3. miesto OK GEO 

 

 

Pochvala triednym učiteľom:  

 

Samková Natália – 3. miesto vo výtv. súťaži Divadlo očami detí 

Balog Ladislav – II.B – VYV súťaž Dobšinského rozprávky 

Samko René – 2. miesto vo výtv. súťaži 

Keder Damián – III.A -  Pytagoriáda 

Repák Richard IV.A – Pytagoriáda 

Adamová Lenka IV.A– OK Hviezd. Kubín 

Tanečná skupina – Kolesárová Sabina, Rohárová Marcela, Semanová Laura, Farkašová 

Elizabeth, Máteová Tamara, Macko Nikolas,  

Stolný tenis – Mušuková Barbora, Hlaváčová Sára – IX.B, Grláková Mária – VII.A 

Florbal – Kolesárová Sabina, Rohárová Marcela, Mračnová Lea, Súkeníčková Timea, Donová 

Chiara, Ondríková Viktória, Laliková Veronika – VIII.A, Buchaľová Nellis – VII.A, Balogová 

Darina- VI.A, Palicová Nina 

Jazykový kvet – Remperová Katarína, Terpáková Diana, Horváthová Sofia, Tamášová Janka, 

Žilková Vanesa, Nikitinská Nela 

Dráma JK – 4. miesto v celoslovenskom kole – Nikitinská Nela, Palicová Nina, Pirochová 

Natália, Farkašová Elizabeth, Poperník Dávid 

ŠKD –  Tomas Jurek,  Tobias Jurek, Lukáš Majoroš, Natália Grláková, Tomáš Cikray, Tomáš 

Václavínek, René Méčeš 

Ekoalarm – Jankóšik Patrik, Poperník Dávid, Javorčík Marek, Hencel Dominik 



OK Hviezdoslavov Kubín – Tomáš Václavínek 

Regionálna výchova – Nikitinská Nela, Palicová Nina, Farkašová Elizabeth, Pirochová Natália, 

Hencel Dominik, Hrivnák Jakub, Poperník Dávid 

Beh revúckym chotárom – 2. miesto – Sabína Kolesárová 

 

Kolektívy: 

Výtvarná súťaž – Deň vody- VIII.B, IX.B, VI.A 

Triedenie odpadu – VI.A, VIII.A, VIII.B, IX.A, IX.B 

Zber gaštanov – III.A, III.B. II.A 

 

Absolvent školy v šk. roku 2021/2022 : Katarína Remperová 

Ukončenie štúdia v ZŠ s MŠ Jelšava s výborným prospechom: Sabína Kolesárová 

 

 

6. Ostatné činnosti školy 

 

6.1. Hospitačná činnosť 

 

Hospitačná činnosť sa vykonávala priebežne, celkovo bolo vykonaných 45 hodín 

hospitácie. Zameranie na dodržiavanie cieľov a sebahodnotenie žiakov, na prácu asistenta 

v triede so žiakmi so ŠVVP a interakciu s učiteľom. Úroveň zvládnutia obsahu učiva podľa 

učebných osnov v prioritných predmetoch vyučujúci merali počas roka štvrťročnými 

písomnými prácami a výstupnými testami. Z vyhodnotenia hospitačnej činnosti vyplynuli 

nedostatky v oblasti hodnotenia žiakov a práce s deťmi so ŠVVP. 

 

6.2. Hmotná núdza: 

 

Od  septembra 2021 mali nárok na dotáciu na stravovanie v školskej jedálni všetci 

žiaci v hmotnej núdzi alebo žiaci, ktorých zákonní zástupcovia si neuplatnili daňový bonus 

na dieťa.  

V septembri bolo uznaných v hmotnej núdzi 190 žiakov. Títo evidovaní žiaci dostali 

učebné pomôcky na 1. polrok v hodnote 16,60 € na žiaka. 

 

 

6.3.                        Cestovné: 

 

Žiaci, ktorí dochádzajú do školy z okolitých obcí v obvode mesta Jelšava mali 

preplatené mesačné cestovné. Rodičom bolo cestovné vyplácané len za tie dni, ktoré žiaci 

boli v škole. V období IX.– XII. sa vyplatila celková finančná čiastka 5 662,12 €, v druhom 
polroku sa cestovné vyplatilo v celkovej sume 8 096,16 € - 165 žiakom z okolitých 

spádových obcí. 

 

 

6.4. Krúžková činnosť 

 

Na škole pracovalo 24 krúžkov, do ktorých žiaci odovzdali 403 vzdelávacích poukazov. 

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu sa činnosť krúžkov realizovala v súlade s vyhláškami a 

usmerneniami MŠVVaŠ. 



 Prehľad záujmových útvarov cez vzdelávacie poukazy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.5. Projekty na škole: 

 

• Zelená škola 

• Záhrada, ktorá učí 

• Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety 

(VIKI) 

• Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (ďalej len „projekt 

EVSRŠ“) 

• Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-
patologických javov v školskom prostredí 

• Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím 
elektronického testovania (E-test) 

• NP „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov“ 

• „ Múdre hranie“- rozvojový projekt MŠVVaŠ 

• „ Spolu múdrejší“- rozvojový projekt MŠVVaŠ 

• „ Radosť z pohybu“- dotácia projektu SPP 

• „ Včely do školy“ – Nadácia Ekopolis 

• „ Cyklotábor“ – dotácia z BBSK 

 Priezvisko a meno Názov  

1. Mgr. Žigová Ingrid Cestou necestou 

2. PeadDr. Katonová Lucia Z každého rožka troška 

3. Mgr. Šmidtová Iveta Škola hrou 

4. Mgr. Vojteková Beáta Z každého rožka troška II. 

5. Mgr. Huťanová Eva Semafórik, Dobrovoľníček 

6. Mgr. Vojtechovská Soňa Vševedko 

7. Mgr. Vrancová Martina Knihomoľ, Keď rozprávka ožíva 

8. Ing.  Cabanová Katarína Plné brušká 

9. Mgr. Eva Václavíková Škola hrou 

10. Mgr. Kováčiková Iveta Čo ja viem 

11. Mgr. Pániková Miriam Folklórik 

12. Mgr. Martina Maškarová Zábavná angličtina 

13. Mgr. Skruteková Stanislava Enviro - krúžok 

14. Mgr. Pavlíková Slávka Strelecký 

15. Mgr. Király Marek Čitateľský 

16. Mgr. Meriač Marek Florbal I, Flobal II 

17. Mgr. Wilson Eva Hrnčiarsky, grafity 

18. Mgr. Schützová Martina Kreatívne tvorenie 

19. Mgr. Dovčíková Katarína Vybíjaná 

20. Mgr. Kročko Ľubomír Čítankovo 

21. Mgr. Nagypál Marián Stolný tenis 

22. Jakubecová Gabriela Plameň 

23. Vladimír Ferko Futbalový krúžok 

24. Macko Štefan  Futbalový krúžok 



• Erasmus +- „Pátranie po spoločnej minulosti“ 

• Záložka do knihy spája 

• Najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici 

• Informatika s Emilom 

• Zvýšenie povedomia o vyučovaní finančnej gramotnosti pre pedagogických 

zamestnancov 

 

6.6.  Pobyty žiakov 

 

Škola v prírode – konala sa v rekreačnej oblasti Bystrá – Tále od 13. 6. do 17.6.2022   

zúčastnilo sa jej 43 žiakov 1. stupňa. 

Lyžiarsky výcvik – miesto konania: Ski Telgárt od 24.1. do 28.1.2022 pre 22 žiakov 

Plavecký výcvik – miesto konania: Hotel Hrádok od 23.5. do 27.5.2022 pre 18 žiakov 

 

6.7.  Letná škola 

 

Letné školy sú súčasťou opatrení MŠVVaŠ SR na zmiernenie dopadov krízového obdobia 

počas epidémie COVID 19, ktoré vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v školách. 

 

1. skupina- 0.- 4. ročník- 15 žiakov 

 

Časový harmonogram: 15.8.- 26.8.2022: 

 

 Aktivity počas trvania letnej školy boli zamerané na rozvoj čitateľskej, matematickej a 
prírodovednej gramotnosti realizované pri záhradných prvkoch (keltský kalendár, jazierko, 

bylinková špirála, hmyzí hotel, ovocný sad,...) v našej Záhrade, ktorá učí, ale aj v triede Robot 
učebne. Tematické zameranie v 1. týždeň bolo pod názvom Mladí bádatelia, v 2. týždni 

Superhrdinovia. Okrem vzdelávacích aktivít absolvovali účastníci exkurziu na Hrad Šomoška 
a navštívili Ochtinskú aragonitovú jaskyňu. 

 

 

 

Mgr. Andrea Houšková        

riaditeľka školy 









 


