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Príloha č. 2  

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v ZŠ Podzáhradná 

od 13. 3. 2020 do 30.6.2020 

Od 10. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade 

s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a v súlade 

s rozhodnutiami zriaďovateľa a internými pokynmi  riaditeľa školy.  

Rozhodnutia zriaďovateľa:  

Rozhodnutie číslo: názov rozhodnutia:   

268/5779/2020 Nariadenie MČ BA-Pod. Biskupice v súvislosti so šírením koronavírusu 

(uzatvorenie MŠ a ZŠ od 10.3. 2020 do 16.03. 2020), 

268/5842/2020 Rozhodnutie zriaďovateľa 

(ZŠ a MŠ – obmedzenie činnosti, prekážka v práci na strane zamestnávateľa), 

268/6330/2020 Usmernenie zriaďovateľa 

(usmernenie k príspevkom na čiastočnú úhradu nákladov v MŠ a ZŠ), 

254/7266/2020 Rozhodnutie zriaďovateľa 

(rozhodnutie pre PZ a NZ v MŠ a ZŠ, týkajúce sa náhrady mzdy s účinnosťou  

od 1. mája 2020, na základe tohto rozhodnutia sa upravovali interné smernice škôl), 

254/8163/2020 Rozhodnutie zriaďovateľa 

(otvorenie ZŠ v zmysle rozhodnutia MŠ SR s účinnosťou od 1.06. 2020), 

254/8993/2020 Rozhodnutie zriaďovateľa 

(otvorenie MŠ a ZŠ v zmysle rozhodnutia MŠ SR s účinnosťou od 15.06.2020). 

    

Interný predpis riaditeľky školy zo dňa 11. 3. 2020. 

Pokyn riaditeľky školy v súlade s nariadením zriaďovateľa 268/5842/2020 o udelení práce na doma pre PZ 

v dňoch 12., 13., a 16. 3. 2020 

Interný predpis riaditeľky školy zo dňa 27. 4. 2020. 

Pokyn riaditeľky školy v súlade s nariadením zriaďovateľa 254/7266/2020 o náhrade mzdy pre 

vychovávateľky ŠKD. 

 

Krízový plán v zmysle Opatrenia RUVZ Číslo: OLP/3991/2020  zo dňa 13.5.2020 

 

Interný predpis riaditeľky školy zo dňa 27. 5. 2020. 

Pokyny upravujúce podmienky prevádzky ZŠ a ŠKD na obdobie do konca školského roka 2019-2020.                                

Interný predpis riaditeľky školy zo dňa 27. 5. 2020. 

Preventívne opatrenia a pokyny riaditeľky ZŠ upravujúce podmienky prevádzky vnútorného režimu základnej 

školy do konca školského roka 2019/2020, vzťahujúce sa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí 

a zamestnancov na predchádzanie a šírenie koronavírusu COVID-19. 

1.  Dištančné vzdelávanie 

Počas prerušeného vyučovania prebiehalo vyučovanie  dištančne. Všetkým žiakom od 1. až po 9. 

ročník boli obnovené mailové adresy v databáze: zspodzaba.sk. Nový spôsob vyučovania predpokladal 

vyškoliť učiteľov, ktorí sa následne zúčastnili viacerých online videokonferencií s počítačovým technikom . 



2 
 

Samoštúdiom sa učitelia zúčastnili  videoškolení o Edupage- hlavne školenia o zadávaní úloh, projektov, 

tvorení online testov v Edupage. Od apríla boli vytvorené cez portál Google: triedy „Clasroom“ . 

On line vyučovanie cez Clasroom  1. stupeň 

Učitelia 1. stupňa vyučovali hlavné predmety  online 2x do týždňa a 1x do týždňa cudzí jazyk v 3. a 4. ročníku 

podľa rozpisu: 

Hlavné predmety: 

1.ročníky:  Pondelok: 8,30 – 9,30 a Streda: 11,00-12,00 hod. 

2. ročníky: Pondelok a Streda:                    10,00 – 11,00 hod. 

3. ročníky: Utorok a Štvrtok:                        9,00 – 10,00 hod.  

4. ročníky: Streda a Piatok:                           8,30 -9,30 hod. 

Cudzí jazyk, Anglický jazyk:  

3.A Streda: 10,30 -11,00 (1. skupina)                                           4.A Štvrtok 9,00-9,30      (1. skupina)                                         

Streda: 11,00- 11,30  (2. skupina)                                                   Utorok 9,15- 9,45    (2. skupina)  

3.B Pondelok: 10,00-10,30 (1. aj 2. skupina)                                4.B Utorok: 9,00-9,30     (1. skupina) 

3.C Streda: 10,00- 10,30 (1. skupina)                                                  Utorok: 11,45-12,15 (2. skupina)   

      Streda:  12,00-12,30  (2. skupina)                                           4.C Utorok: 10,00-10,30  (1. skupina) 

                                                                                                       Utorok: 12,30-13,00  (2. skupina) 

On line vyučovanie cez Clasroom  2. stupeň 

Pondelok: matematika:  6.C 8,30 – 9,30 ,8.B 9,30 – 10,30, 8.A 8,30 – 9,30, 8.C 9,30 – 10,30,  5.A 9,00 – 

10,00, 6.A 9,00 – 10,00, 5.B 9,00 – 10,00 

Utorok: slovenský jazyk a literatúra: 5.A 8,30 – 9,30, 5.D 9,30 – 10,30, 5.B 8,30 – 9,30, 9.A 9,30 – 10,30, 

5.C 9,00 – 10,00, 8.B 8,30 – 9,30 ,8.C 9,30 – 10,30 ,8.A 8,30 – 9, 30 ,9.B 9,30 – 10,30  

Štvrtok: matematika: 7.A 8,30 – 9,30, 7.B 9,30 – 10,30,6.B 9,00 – 10,00, 5.C 8,30 – 9,30, 5.D 9,30 – 10,30, 

9.A 8.30 – 9,30, 9.B 9,30 – 10,30  

Piatok: slovenský jazyk a literatúra: 6.A 9,00 – 10,00, 6.B 9,00 – 10,00, 6.C 9,00 – 10,00  

7.A 9,00 – 10,00 , 7.B 9,00 – 10,00  

Na vyučovanie ostatných predmetov si mohli učitelia zvoliť prioritne  vyučovanie cez Clasroom alebo cez 

Edupage- hlavne  zadávanie úloh, projektov, online testov . 

Cez Clasroom mali vyučujúci  zriadené triedy, kde triedni učitelia organizovali triednické hodiny so žiakmi, 

resp. komunikovali so zákonnými zástupcami žiakov, kde ich  informovali o vzdelávaní detí, zmenách, 

usmerneniach a pod. Triedne aktívy rodičov sa  konali formou video stretnutí a individuálnych online 

rozhovorov so zákonným zástupcom. 

2. Podporný tím 

Vyučovania sa zúčastňovali výchovný poradca, asistenti učiteľa, psychológ a liečebný pedagóg. Vypracovali 

podporné motivačné listy na zvládnutie vzniknutej  epidémie, napr. Ako hovoriť s deťmi o situácii .Do 

vyučovania sa online zapájali  vychovávateľky ŠKD, ktoré svojimi aktivitami napĺňali voľný čas žiakov 
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a pomáhali rodičom zvládať náročné obdobie. Niektoré sa zúčastňovali aj dopoludňajšieho online vyučovania 

a boli nápomocné vyučujúcej v triede.  

3. Kontrolná činnosť 

Vyučovanie pravidelne kontrolovali zástupcovia školy a riaditeľ školy, priamou účasťou na online hodine. 

Vedúci predmetových komisií a MZ koordinovali prácu svojich vyučujúcich. Absolvovali niekoľko video-

rozhovorov, na ktorých riešili aktuálne otázky výchovnovzdelávacieho procesu na diaľku.  V záverečných 

správach MZ a predmetových komisií sú podrobne rozpracované úlohy na nasledujúce obdobie a aj témy, 

ktoré bolo potrebné presunúť do ďalšieho ročníka.  

Podľa zisťovania sa až 98% žiakov 1. stupňa zúčastňovalo online vyučovania a ostatným žiakom učitelia 

zasielali úlohy cez aplikáciu Edupage. Na 2. stupni sa nedarilo  skontaktovať na diaľku s 5 žiakmi. Týmto boli 

poskytnuté študijné materiály poštou, resp. konzultácie po nástupe do školy po ukončení prerušenia 

vyučovania. 

4. Úprava obsahu vzdelávania 

Počas krízového obdobia všetci vyučujúci upravili obsah vzdelávania podľa „Usmernenia MŠ k obsahu 

a organizácii vzdelávania“ z 29.4.2020 a vypracovali upravené tematické výchovno- vzdelávacie plány za 

hlavné vzdelávacie oblasti: Jazyka komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a spoločnosť 

a Človek a príroda. 

5. Hodnotenie 

V zmysle zákona č. 56/2020 Z. z. a Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej 

situácie, spôsobenej prerušením  vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 sa dňa 17.4.2020 

uskutočnila online pedagogická rada, ktorej cieľom bolo schválenie záverečného hodnotenia. Na škole sa 

záverečné hodnotenie uskutočnilo kombinovanou formou nasledovne: 

• V prvom ročníku ZŠ sa  realizovalo formou slovného hodnotenia. 

• V druhom až štvrtom ročníku ZŠ sa predmety: 

➢ slovenský jazyk a literatúra a matematika  hodnotili klasifikáciou, t. j. známkou, 

➢ anglický jazyk, prvouka, prírodoveda, vlastiveda a informatika sa hodnotili slovne, 

➢ hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová výchova, pracovné vyučovanie, etická 

výchova a náboženská výchova budú hodnotené ako absolvoval/a. 

• V piatom až deviatom ročníku ZŠ  sa predmety: 

➢ slovenský jazyk a literatúra matematika hodnotili  klasifikáciou, t. j. známkou, 

➢ anglický jazyk, nemecký jazyk, konverzácia v anglickom jazyku, informatika, fyzika, 

chémia, biológia, dejepis, geografia sa hodnotili  slovne, 

➢ cvičenia zo slovenského jazyka, cvičenia z matematiky, občianska náuka, hudobná výchova, 

výtvarná výchova, telesná a športová výchova, technika, etická výchova a náboženská 

výchova sa  hodnotili ako absolvoval/a. 

 Postup žiaka do vyššieho ročníka sa uskutočnil  v zmysle Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl 

v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením  vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020:  

• V čase mimoriadnej situácie nemôže byť žiak zo žiadneho predmetu hodnotený stupňom prospechu 

nedostatočný alebo dosiahol neuspokojivé výsledky, t. j. nemôže opakovať ročník. 
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• V čase mimoriadnej situácie je vo výnimočných prípadoch možné určiť pred postupom do vyššieho 

ročníka preskúšanie u tých žiakov 2. stupňa ZŠ, ktorí zo subjektívnych príčin neplnili požiadavky 

vyučovania na diaľku a dosiahli neuspokojivé výsledky za obdobie pred prerušením vyučovania. 

Preskúšanie je možné najskôr dva mesiace po obnovení vyučovania v školách alebo do 31.8.2020. O 

preskúšaní žiaka rozhoduje pedagogická rada.  

• V čase mimoriadnej situácie žiaci druhého stupňa ZŠ, ktorí v 1. polroku dostali známku nedostatočnú 

z dvoch a viac predmetov alebo boli neklasifikovaní, môžu absolvovať komisionálne skúšky 

najneskôr do 31.8.2020. 

Tabuľka prospechu   

 Počet žiakov   Prospeli       

Stupne Spolu chlapci dievč. spolu  PV PVD P Nepros. ZAH. 

I 293 142 151 293 177 37 73 0 6 

II 314 172 142 314 139 79 93 0 3 

Spolu 607 314 293 607× 316 116 166 0 9 

 

                                                             ×Všetci žiaci prospeli  

 

 

6. Obnovenie výchovno-vzdelávacieho procesu od 1.6.2020 

Od 1.6.2020 sa škola otvorila na základe dobrovoľného záujmu pre žiakov 1. až 5. ročníka. Na dobrovoľné 

vyučovanie nastúpilo  približne 264 žiakov 1.- 5. ročníka. Boli vytvorené skupiny  s počtom do 20 detí. 

Vyučovanie prebiehalo počas 4 hodín kombináciou blokového- tematického vyučovania a bolo zamerané na 

opakovanie osvojených vedomostí a zručností žiakov získaných pri online vyučovaní a na výchovno-

rekreačné aktivity. V 5. ročníku sa realizovali blok prírodovedného vyučovania, rozvoj matematických 

zručností, rozvoj komunikačných zručností, rozvoj čitateľských zručností, aktivity na budovanie sociálnych 

vzťahov v triede a pohybové aktivity. V prevádzke bol ŠKD a zabezpečené stravovanie v školskej jedálni.  

celkový počet žiakov 1.-5. roč.:                     391 

počet žiakov , ktorí  nastúpili 1.6.2020:  264 

nastúpili - vyjadrenie v %                               67,52 

 Žiaci 6. až 9. ročníkov pokračovali v dištančnom vzdelávaní. 

Vzhľadom na miestne podmienky, personálne, materiálne a priestorové možnosti sa vyučovanie žiakov 6. až 

9. ročníka obnovilo 25. 6. 2020. V tomto období sme sa zamerali predovšetkým na obnovenie sociálnych 

kontaktov, opakovanie a záverečné činnosti v súvislosti s koncom školského roka 2019-2020. 

7. SWOT analýza dištančného vzdelávania 

Silné stránky:  

• všetci vyučujúci mali k dispozícii tablety,  

• škola využíva Edupage, 

• žiaci aj učitelia majú pracovné mailové adresy na zspodzaba.sk 

• vytvorenie jednotnej vzdelávacej platformy cez  Clasroom,  

• možnosť uskutočňovania videokonferencií 

• výborná úroveň spolupráce s PC technikom  
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• ochota učiteľov vzdelávať sa 

Slabé stránky:  

• rozdielna úroveň počítačovej gramotnosti u pedagógov i žiakov 

• nedostatok PC techniky v rodinách – nutný harmonogram vyučovania 

• rozdielna rýchlosť a prístup k internetu 

• používanie súkromných dát v mobiloch na komunikáciu 

Príležitosti:     

• možnosť vzdelávania a získanie digitálnych zručností, 

• možnosť vybudovať kvalitné hygienické návyky u žiakov  

Riziká:             

• vek, zdravotné obmedzenia 

 

8. Voľba riaditeľa školy, činnosť rady školy 

Členom Rady školy sa podľa Usmernenia zriaďovateľa listom č. 261/6504/2020 predĺžilo funkčné obdobie. 

Výberové konanie na funkciu riaditeľky ZŠ Podzáhradná sa uskutočnilo dňa  23.  júna 2020. Od 1.júla 2020 

bola do funkcie  riaditeľky školy menovaná RNDr. Alena Heldová, na 5-ročné funkčné obdobie do 30. 6. 

2025. 

9. Pracovnoprávne vzťahy počas pandémie COVID 

Interné rozhodnutie riaditeľa podľa novely č. 66/2020 Z. z, ktorá počas trvania výnimočnej situácie mení 

niektoré ustanovenia zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 

4. 4. 2020. 

Uvedenou novelou sa zaviedlo  oprávnenie zamestnávateľa určiť výkon práce formou home office pre 

zamestnancov, u ktorých to povaha ich práce umožňuje.  

Interný predpis riaditeľky školy zo dňa 27. 4. 2020. 

10. Rôzne 

• Zápis do 1. roč. ZŠ – prebiehal elektronicky 

• Prihlášky na stredné školy – elektronicky, prijímanie do SŠ bez PP 

• Z dôvodu nepriaznivých epidemiologických podmienok zrušená ŠVP, presunutá ŠVP pre 4. ročník na 

september 2020 

11. Opatrenia a východiská pre nasledujúce obdobie 

• presun časti učiva do nasledujúceho školského roka - podľa plánu PK a MZ  

• dôkladné preopakovanie a utvrdenie prebratého učiva online 

• klásť dôraz na ústne slovné hodnotenie so spätnou väzbou 

• zvýšiť počet členov podporného tímu o asistentov učiteľa na základe úspešného projektu : Národný 

projekt pomáhajúce profesie II 

• zdokonaľovať digitálne zručnosti pedagógov 

• modernizovať informačné technológie  

• naďalej presadzovať ukončenie projektu rekonštrukcie učební z projektu IROP 

 

V Bratislave, 20. 8.2020                                   RNDr. Alena Heldová, riaditeľka školy 


