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Východiská a podklady: 

 

Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 435/2020 

Z. z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 

podmienkach škôl a školských zariadení 

2. Zápisnice z pracovných porád a zasadnutí pedagogickej rady 

3. Plánu  práce školy  na školský rok 2020/2021 

4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce metodického združenia a predmetových komisií 

5. Informácie o činnosti Rady školy pri Cirkevnej základnej škole sv. Martina v Radaticiach  

6. Správa o hospodárení školy za rok 2020 
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§ 2 ods. 1 a) 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Cirkevná základná škola sv. Martina v Radaticiach 

Adresa školy Radatice 199, 082 42 Radatice, okr. Prešov 

Telefón 051/77 96 210 - kancelária; 051/7483 501- riaditeľ školy 

WWW stránka http://czsradatice.sk 

E-mail skola@czsradatice.sk 

 

Vedúci zamestnanci školy 

 Priezvisko, meno Telefón E-mail 

Riaditeľ školy Mgr. Jurašek Ondrej 051/ 748 35 01 jurasek.ondrej@czsradatice.sk  

 

Členovia rady školy: 

 

§ 2 ods. 1 b) 

Údaje o zriaďovateľovi 

Názov Košická arcidiecéza 

Sídlo Hlavná 28, 041 83 Košice 

Telefón 055/68 28 120 

E-mail scholabu@abuke.sk  

 

 

 

 

 

P. č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ 

1. PaedDr. Marcela Kertysová predseda Za pedagogických zamestnancov 

2. Miriam Polkablová   Za nepedagogických zamestnancov 

3.  Mgr. Gabriela Viazanková  Za rodičov  

4. Ondrej Bialko  Za rodičov 

5. Mgr. Marek Hospodár  Za zriaďovateľa 

6. Mgr. Miroslav Jacko    Za zriaďovateľa 

7. Ing. Katarína Hviščová  Za zriaďovateľa 

http://czsradatice.sk/
mailto:skola@czsradatice.sk
mailto:jurasek.ondrej@czsradatice.sk
mailto:scholabu@abuke.sk
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§ 2 ods. 1 c) 

Informácia o činnosti rady školy 

Rada školy pri Cirkevnej základnej škole sv. Martina bola ustanovená v zmysle § 24 

zákona  č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Prvé zasadnutie Rady školy v školskom roku 2020/2021 sa vzhľadom na vzniknutú 

situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 konala 14.10.2020 formou Per Rollam . Na 

tomto zasadnutí boli členovia rady školy oboznámení s pripravenosťou školy 

a pedagogicko–organizačným zabezpečením školy na školský rok 2020/2021, so zmenami 

v Inovovanom školskom vzdelávacom programe Správou o výsledkoch výchovno-

vzdelávacieho procesu za školský rok 2019/2020 a Správou o priebehu výchovno-

vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie. Nakoľko sa členom rady školy končilo 

funkčné obdobie, bolo to zároveň aj posledné zasadnutie členov rady školy v tomto zložení 

.  

Voľby nových členov rady školy za pedagogických a nepedagogických 

zamestnancov aj za zástupcov rodičov sa uskutočnili dňa 24. septembra 2020. Voľby 

prebehli prezenčnou formou za dodržania opatrení k zamedzeniu šírenia ochorenia COVID-

19. Ustanovujúce zasadnutie nových členov Rady školy sa z dôvodu vyhlásenia 

mimoriadnej situácie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 konalo dištančnou formou 

PER ROLLAM, bez fyzickej prítomnosti v priestoroch školy. Riaditeľ školy oznámil e-mailom 

dňa 9.11.2020 všetkým členom rady školy mená a priezviská zvolených a delegovaných 

členov rady školy za jednotlivé zložky. Zároveň im zaslal list riaditeľa ABŠÚ v Košiciach: 

Oboznámenie s úlohami a poslaním rady školy, v ktorom zriaďovateľ vysvetlil aj hlavný cieľ 

ustanovujúceho zasadnutia, ktorým je voľba predsedu rady školy. Na základe výsledku 

hlasovania sa predsedom Rady školy pri Cirkevnej základnej škole sv. Martina stala 

PaedDr. Marcela Kertysová.   

Ďalšie zasadnutie Rady školy sa z dôvodu pretrvávajúcej mimoriadnej situácie a 

platných opatrení na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19 konalo znovu bez fyzickej 

účasti členov v priestoroch školy formou PER ROLLAM v mesiaci jún 2021. Programom 

tohto zasadnutia bolo prerokovanie a schválenie Štatútu rady školy a Plánu zasadnutí Rady 

školy. Zároveň boli členovia oboznámení so Správou o hospodárení školy za rok 2020 a s 

rozpočtom školy na rok 2021. 

 

Poradné orgány školy 

Pedagogická rada školy 

Titl., Meno a priezvisko Titl., Meno a priezvisko  

Mgr. Peter Čopík Mgr. Patrícia Papežová 

Mgr. Lýdia Hudáková Mgr. Peter Pavel  

Mgr. Lucia Janičová Mgr. Tobiáš Petrík 

PaedDr. Katarína Jurašeková Mgr. Renáta Lešková 

PaedDr. Marcela Kertysová Mgr. Zuzana Pončáková 
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Mgr. Jozef Kolárčik (od 1.11.2019) Mgr. Marek Hospodár 

 

Pedagogická rada je poradným orgánom riaditeľa školy. Jej členmi sú pedagogickí 

zamestnanci školy. V priebehu školského roka zasadala 7. krát. Z toho zasadnutia 

v mesiacoch január a apríl sa konali online, prostredníctvom aplikácie MS TEAMS. 

Pedagogická rada sa na svojich zasadnutiach zaoberala výsledkami výchovno-

vzdelávacieho procesu žiakov za jednotlivé štvrťroky,  výchovno-vzdelávacími potrebami 

a problémami začlenených žiakov, prerokovala, iniciovala, dávala návrhy na skvalitnenie 

pedagogickej činnosti. Prerokovala inovovaný školský vzdelávací program, rámcové 

učebné plány, integráciu žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami, doplnenie 

vnútorného poriadku školy pre žiakov. Na návrh triednych učiteľov odporúčala udeliť 

pochvalne uznanie a ocenenie žiakov na konci školského roka 

 

Metodické orgány 

 

Predmetová komisia  a metodické združenie sa pri svojej činnosti riadili plánom práce 

a počas roka plnili svoju organizačno-riadiacu, kontrolno-hodnotiacu a odborno-metodickú 

funkciu. Okrem pravidelných plánovaných zasadnutí, operatívne riešili niektoré aktuálne 

úlohy a problémy, ktoré prináša každodenný život v škole a mimoriadna situácia spôsobená 

ochorením COVID-19. Zaoberali  sa inovovaným školským vzdelávacím programom, 

systémom kontroly a hodnotenia žiakov,  analyzovali výsledky vstupných a výstupných 

testov, na základe čoho vypracovali a predložili odporúčania pre zvýšenie úrovne výchovno-

vzdelávacieho procesu. Taktiež boli nápomocné pri organizovaní rôznych školských akcií 

a podujatí. 

 

Činnosť Metodického združenia 

V tomto školskom roku sa podarilo zrealizovať 4 zasadnutia MZ, plán činnosti MZ sa 

dodržiaval. Napriek tomu sa z dôvodu mimoriadnej situácie nepodarilo všetky ciele naplniť. 

Na 1. zasadnutí bol schválený plán práce, doplnené a skompletizované tematické 

výchovno–vzdelávacie plány. Boli rozdelené úlohy jednotlivým členom MZ, navrhnuté akcie 

pre žiakov a vytýčenie hlavných akcií. 

Na 2. zasadnutí boli prediskutované výchovno–vzdelávacie výsledky za 1. štvrťrok, aktuálne 

problémy tried. Učiteľka 1. ročníka nás informovala o adaptácii svojich žiakov v škole. 

Na 3. zasadnutí sme zhodnotili výsledky za prvý polrok, ako aj dištančné vzdelávanie 

realizované počas mesiaca január 2021 z dôvodu rozhodnutia ministra školstva pre 

pandémiu Covid19. 

Názov Vedúci Zastúpenie predmetov 

MZ pre 1. – 4. roč. PaedDr. Jurašeková Katarína 
Všetky predmety I. stupňa ZŠ, 

ŠKD 

PK predmetov           

II. stupňa 
Mgr.  Čopík Peter  

MAT, CHE, FYZ, PRI, BIO, ZEM, 

GEO 

SJL, ANJ, NEJ, DEJ, KNB, OBV, 

VYV, HUV, TEV, INF , TCH, 

MEV 



Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Cirkevnej základnej školy sv. Martina, Radatice za školský rok 2020/2021 

 

 

6 
 

Na 4. zasadnutí sme hodnotili zvládnutie mimoriadnej situácie a dopad dištančného 

vzdelávania na vedomosti žiakov. Riešili sme výchovno–vzdelávacie problémy žiakov v 

jednotlivých triedach. 

Nezrealizovali sa polročné testy z MAT a SJL, taktiež kontrolné diktáty za príslušné obdobie. 

Pre pandémiu sa neuskutočnili takmer žiadne súťaže a aktivity na školskej úrovni. Niektoré 

sme sa snažili zrealizovať v rámci triedneho kolektívu. 

 

§ 2 ods. 1 d) 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: k 15.9.2019  počet: 89  

   k 31.8.2020  počet: 89  

Počet tried: 8  Počet oddelení ŠKD: 1 

 

Počty žiakov a tried v školskom roku 2020/2021 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried 1 1 1 4 1 1 1 1 1 8 

Počet žiakov 12 7 14 6 14 9 11 11 5 89 

Z toho ŠKD 10 4 9 2 - - - - - 25 

 

V školskom roku 2020/2021 sme z dôvodu nízkeho počtu žiakov v jednotlivých 

ročníkoch pristúpili k spájaniu žiakov 2. a 4. ročníka. Žiaci 1. a 3. ročníka boli vzdelávaní 

v samostatných triedach.  

Na druhom stupni sme napriek nízkym počtom žiakov so súhlasom zriaďovateľa 

a udelenej výnimky v zmysle Zákona MŠVVaŠ SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

(školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 29 ods. 16 písm. a)  otvorili pre 

každý ročník samostatnú triedu. Zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu v triedach 

s nízkym počtom žiakov na II. stupni je pre nás finančne náročné, avšak má to aj svoje 

pozitíva. Žiaci po ukončení prvého stupňa môžu pokračovať na II. stupni v prostredí 

a s učiteľmi,  ktorí sú im známi. V neposlednom rade, nižší počet žiakov v triedach umožňuje 

individuálny prístup vyučujúcich ku každému zo žiakov.  

 

§2 ods.1 e) 

Počet pedagogických zamestnancov 

Pracovný pomer 

Počet ped. 

pracovníkov 

(fyzický / prerátaný) 

Počet nepedagog. 

Pracovníkov 

(fyzický / prerátaný) 

SPOLU 

(fyzický / prerátaný) 

Celkom 13 / 11,36 3 / 2,2 16 / 13,56 

Z  toho: doba neurčitá 9  3 12 

 doba určitá 4                       0                    4 

 znížený úväzok 1 / 0,44  2 / 2,2 4 
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§ 2 ods. 1 f) 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

* Pozn.: Vychovávateľka zároveň pôsobí aj ako asistent učiteľa na 0,5 úväzok 

 

Odbornosť vyučovania na I. stupni 

Predmet 

Týždenný počet odučených hodín 

spolu 

odborne neodborne 

 

1. Slovenský jazyk a literatúra 26  

2. Prvý cudzí jazyk (Anglický jazyk) 7  

5. Matematika 12  

6. Informatika  2  

7. Prírodoveda 3  

8. Prvouka 3  

9. Vlastiveda 3  

11. Náboženská výchova/Náboženstvo 4  

12. Pracovné vyučovanie 1  

13. Hudobná výchova 2  

14. Výtvarná výchova 3  

15. Telesná a športová výchova 4  

 Spolu: 70 (100%)  

 

 

 

 

 ZPS 0 0 0 

 vychovávateľ  1 / 0,7 0 1 / 0,7 

 asistent učiteľa 2 / 1,5 0  2 / 1,5 

školský špeciálny pedagóg 1  1 

Počet  Nekvalifikovaných Kvalifikovaných Spolu 

Pedag. zamestnanci 0 10 10 

Vychovávateľov 0 1 1 

Asistentov učiteľa  0 2* 2 

Školský špec. pedagóg 0 1 1 

Spolu 0 13 13 
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Odbornosť vyučovania na II. stupni 

Predmet 

Týždenný počet odučených hodín 

Spolu 

odborne neodborne 

 

1. Slovenský jazyk a literatúra 23  

2. Prvý cudzí jazyk (Anglický jazyk) 15  

3. Druhý cudzí jazyk  (Nemecký jazyk) 8  

4. Matematika 17 4 

5. Informatika 5  

6. Fyzika  6 

7. Chémia  6 

8. Biológia 8  

9. Dejepis 6  

10. Geografia 6  

11. Občianska náuka 4  

12. Náboženská výchova/Náboženstvo 6  

13. Technika  4 

14. Hudobná výchova 4  

15. Výtvarná výchova 3 1 

16. Telesná a športová výchova  6 

 Spolu: 105 (79,55%) 27 (20,45%) 

 

§ 2 ods. 1 g) 

 Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti  

  Žiakom školy, ich rodičom ale aj verejnosti ponúkame počas školského roka rôzne 

aktivity. Mnohé z nich už majú svoju niekoľkoročnú tradíciu a stali sa pevnou súčasťou 

života školy. Avšak z dôvodu mimoriadnej situácie a platných opatrení z dôvodu 

zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19 sme od väčšiny aktivít museli v školskom roku 

2020/2021 upustiť. Ako už bolo spomenuté, niektoré sme sa snažili zrealizovať aspoň 

v úzkom kole triednych kolektívov.  

Akcie, ktoré sa konali v minulom školskom roku: 

 Zber papiera a druhotných surovín 

 Zber SABI viečok 

 Milión detí sa modlí ruženec 

 Deň jablka 

 Deň zdravej výživy 

 Karneval 

 Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok 

 Mikulášska čižma 

 Vianočné pozdravy pre starkých 

 Aktívne plnenie úloh z časopisu Rebrík 

 Záložka do knihy spája školy 
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 Naša trieda číta 

 Deň v škole 

 Vyučovanie v exteriéri školy 

 

V rámci duchovnej formácie sme počas školského roku, prostredníctvom školského 

rozhlasu, začínali každý deň spoločnou modlitbou desiatka ruženca a modlitbou za školy, 

v mesiaci máj modlitbou Loretánskych litánií, v mesiaci jún Litánie k Božskému srdcu. Pred 

koncom roka sa žiaci I. stupňa zúčastnili púte do Ľutiny 

O mnohých akciách, podujatiach, ktoré sa dejú v našej škole sa naši žiaci z 1. stupňa 

podelili aj s čitateľmi časopisu Rebrík, ktorého sú pravidelnými prispievateľmi. Za túto 

námahu a ochotu ich redakcia časopisu pravidelne odmeňuje hodnotnými knižnými 

odmenami, ktoré sú pre nich aj motiváciou, aby v úsilí informovať čo najväčšie množstvo 

ľudí o živote v našej škole nepoľavovali. 

 

Zapájanie žiakov do súťaží a predmetových olympiád 

1. olympiáda zo slovenského jazyka – 6. miesto okr. kolo – Sára Antolová 

2. biologická olympiáda – 5. miesto okr. kolo - Sára Antolová 

3. dejepisná olympiáda – 1. miesto okr. kolo – Sandra Kočišová a zároveň 8. 

miesto kraj. kolo DD 

4. iBobor 

 

§ 2 ods. 1 h) 

Informácie o projektoch 

Napriek pokračujúcej pandemickej situácii sme sa v školskom roku 2020/2021 zapojili do 

niekoľkých projektov a výziev. V niektorých sme boli úspešní, v niektorých nie. 

 

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II  

Cieľom tohto projektu je významne podporiť pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní 

priamo v školskom prostredí prostredníctvom edukačnej podpory zo strany 

pedagogických asistentov (PA), asistentov učiteľa pre deti a žiakov so zdravotným 

znevýhodnením (AU) a členov inkluzívnych tímov (školský psychológ, špeciálny pedagóg a 

sociálny pedagóg) na školách. V rámci zapojenia našej školy do tohto projektu u nás od 

1.10.2020 pôsobí jeden pedagogický asistent učiteľa a jeden školský špeciálny pedagóg. 

Zapojenie sa do tohto projektu pre nás znamená odhodlanie pomáhať, skvalitňovať a 

rozvíjať inklúziu našej školy v takej miere, aby sme mohli prostredníctvom pedagogického 

asistenta a školského špeciálneho pedagóga spoločne s ostatnými pedagógmi vytvárať 

žiakom podmienky rovnaké pre všetkých. 

 

Škola budúcnosti – Karpatská nadácia 

Názov projektu: PLUSinka v záHRAde  

Cieľom projektu je podporiť a budovať, už od prvého ročníka, pozitívny vzťah 

k matematike založený na radosti a hre. Projekt bol podporený sumou 732,- Eur na 

zakúpenie pomôcok. 
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ENTER pre školy 2020 - Nadácia PONTIS 

Cieľom grantového programu je sprístupniť žiakom a žiačkam druhého stupňa 

základných škôl hravou, zaujímavou a interaktívnou formou svet digitálnych technológií a 

programovania prostredníctvom micro:bitov. Micro:bity môžu byť využité nielen na hodinách 

informatiky, ale aj na všetkých ostatných predmetoch, pretože ich využitie je veľmi praktické 

a variabilné. Micro:bit je mikropočítač menší ako mobil. Ide o najjednoduchšie 

programovateľné teliesko na trhu a je vhodné aj pre úplných začiatočníkov. Dajú sa s ním 

vytvárať jednoduché hry, merať teplota, ovládať zvuk či svetelnosť iných zariadení.  

Vďaka zapojeniu do projektu naša škola získala finančné prostriedky vo výške 1 000,- Eur 

na zakúpenie týchto mikropočítačov a rôznych doplnkov, rozširovacích sad, s ktorými sa 

učia pracovať počas hodín informatiky a krúžku programovania. 

 

Mikroprogram Prešovského samosprávneho kraja – program 1.2 – Šport 

V mesiaci február naša škola zapojila do výzvy Mikroprogram Prešovského 
samosprávneho kraja v programe Šport s projektom „Zlepšenie technického stavu 
a obnova vybavenia telocvične.“ Na základe Uznesenia Zastupiteľstva PSK č. 708/2021 
zo dňa 3.5.2021 bola na realizáciu projektu schválená dotácia vo výške  3200,- Eur. Vďaka 
tejto podpore boli v telocvični školy vymenené staré, drevené okná, ktoré už mali vyhnité 
rámy, netesnili, niektoré sa už nedali zavrieť za nové plastové, ktoré boli doplnené 
vnútornými, ochrannými mrežami. Taktiež boli vymenené vstupné dvere do telocvične. 
V rámci obnovy vybavenia telocvične sme zakúpili novú kónickú švédsku debnu. Škola 
dofinancovala tento projekt sumou 1 214,62 Eur. 
 
§ 2 ods. 1 i) 

Inšpekčná činnosť 
Posledná komplexná inšpekcia prebehla v škole v termíne 5.2.– 6.2.2013 a od 12.2.- 

14.2.2013. Následne bola dňa 26.5.2014 vykonaná následná inšpekcia s cieľom zistiť stav 

odstránenia nedostatkov zistených pri komplexnej inšpekcii. 

 

§ 2 ods. 1 j) 

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

     Cirkevná základná škola sídli v jednopodlažnej budove, ktorej staršia časť slúži na 

vzdelávacie účely približne od konca 19. storočia, čomu zodpovedá aj jej technický stav. 

Novšia časť bola pribudovaná a daná do užívania v roku 1992. Škola mala priestory budov 

a priľahlého areálu od svojho vzniku v prenájme.  V roku 2012 boli budovy a priľahlé 

pozemky od štátu odkúpené a následne v roku 2017 prešli do vlastníctva Rímskokatolíckej 

cirkvi, Farnosť Radatice.       

          Výchovnovzdelávací proces prebiehal v ôsmych kmeňových učebniach. Učebňa  I. 

ročníka slúžila v poobedňajších hodinách ako priestory pre školský klub detí.   

     Okrem kmeňových tried, využívame počas výchovno-vzdelávacieho procesu aj ďalšie 

učebne – počítačovú učebňu  a telocvičňu ( malá telocvičňa).    V areáli školy majú žiaci 

k dispozícii veľké trávnaté plochy a multifunkčné ihrisko s umelou trávou.  

Škola je pripojená do siete internet prostredníctvom projektu EDUNET technológiou 

VDSL rýchlosťou 30Mb/ 3Mb. Táto rýchlosť, hlavne v období dištančného vyučovania, kedy 

učitelia vyučovali z priestorov školy nepostačovala na využívanie online vzdelávacích 

zdrojov na internete vo viacerých triedach súčasne, preto sme v rámci rozpočtu školy 

zabezpečili ďalšie pripojenie na internet prostredníctvom VDSL technológie rýchlosťou 
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40Mbit/4Mbit.  Táto rýchlosť pripojenia a pokrytie školy wifi signálom nám poskytuje lepšie 

možnosti prístupu na internet.  

      Centrom duchovného života školy je školská kaplnka. Využíva sa hlavne na duchovnú 

formáciu žiakov našej školy.  Sú to ranné spoločné modlitby pred začiatkom vyučovania, 

spoločná modlitba sv. ruženca počas mesiaca október, aktivity počas adventu a pôstu, 

spoločná modlitba krížovej cesty v pôstnom období, modlitba Loretánskych litánií v mesiaci 

máj, modlitba Korunky Božieho milosrdenstva. 

     V roku 2019 sa nám podarilo vymeniť a nahradiť staré kotly na uhlie, ktoré už boli 

v havarijnom stave a mali nízku efektivitu vykurovania, za nový automatický kotol na 

ekohášok. 

V letných mesiacoch sme pokračovali vo výmene starých okien. Boli vymenené okná 

v triede 2./3. ročníka (zároveň popoludní priestory ŠKD), v triede 7. ročníka, kabinete 1. -4. 

a v telocvični. Taktiež bol vykonaný hygienický náter na obidvoch chodbách, vysprávky 

a omaľovanie soklu v triedach. Postupne sa nám už podarilo vymeniť v škole  viac ako 50% 

starých okien. Veríme, že spolu s výmenou kotla to prinesie žiakom a učiteľom lepšiu 

tepelnú pohodu v škole počas zimných mesiacov a hlavne, že to prinesie úsporu 

v nákladoch na vykurovanie.   

V rámci obnovy vybavenia tried sme dokúpili nové lavice a stoličky na 1. aj 2. stupeň 

a v triedach 1. stupňa boli vymenené staré drevené tabule, ktoré už postupne dosluhovali, 

za nové keramické  

 

 

§ 2 ods. 1 k) 

Silné stránky školy 

- pozitívna klíma medzi učiteľmi, stabilný učiteľský kolektív 

- vzájomná spolupráca a výmena skúseností medzi pedagógmi 

- schopnosť učiteľov školy využívať nové informačno-komunikačné technológie 

- pružný prechod na dištančné vzdelávanie, využívanie elektronickej komunikácie 

- výuka prvého cudzieho jazyka od I. ročníka hravou formou 

- výuka druhého cudzieho jazyka od V. ročníka 

- celkový veľmi dobrý prospech žiakov 

- starostlivosť o žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami /ŠVVP/ 

- poradenstvo pre rodičov žiakov so ŠVVP 

- aktívna práca asistentov na vyučovacích hodinách 

- individuálny prístup k všetkým žiakom  vďaka nižším počtom žiakov v triedach 

- bohatá mimoškolská činnosť 

- vzdelávanie a výchova v kresťanskom duchu 

- dobrá spolupráca s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie 

v Prešove 

- rodinný duch školy 

- zapájanie žiakov do rôznych súťaží 

- organizovanie besied, exkurzií, výletov, školy v prírode 
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Slabé stránky školy 

- neodborné vyučovanie  niektorých predmetov, z dôvodu nízkeho počtu pedagogických 

zamestnancov nie je možné pokryť celú aprobačnú štruktúru  

- neodborne odučené predmety chémia, geografia, technika 

- Nemáme možnosť zariadiť samostatné odborné učebne (BIO, FYZ, CHEM) 

- technický stav budovy školy – netesnia staré drevené rámy na oknách /úniky tepla/, 

stará poškodená strecha – vysoká energetická náročnosť školy  

- nízky počet žiakov – vzhľadom na financovanie škôl podľa počtu žiakov. 

 

§ 2 ods. 3 a) 

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

 

Ročník: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Spolu 

Počet tried 1 1 1 4 1 1 1 1 1 8 

Počet žiakov 12 7 14 6 14 9 11 11 5 89 

Z toho ŠVVP 0 0 1 1 3 1 2 4 0 12 

 

§2 ods. 3 b) 

Údaje o počte zapísaných žiakov do I. ročníka 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 13 / z toho 5 dievčat 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka  k 15.9.2020: 12 / z toho  5 dievčat 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1 / z toho 0 dievčat 

 

§ 2 ods. 3 d) 

Umiestnenie žiakov 9. ročníka na stredných školách 

Škola Počet žiakov 

Gymnázium - bilingválne 1 

Gymnázium - štvorročné 1 

Stredná zdravotnícka škola 2 

Stredná priemyselná škola strojnícka 1 

 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021 

 V školskom roku 2020/2021, získali všetci žiaci  IX. ročníka nižšie stredne vzdelanie 

a pokračujú v štúdiu na stredných školách 
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§2 ods. 3 e) 

Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného vzdelania 

 

Prospech žiakov za šk. rok 2020/2021 
1.stupeň 2.stupeň spolu 

počet % počet % počet % 

Prospeli 39 100 50 100 89 100 

Neprospeli 0 0 0 0 0 0 

Neklasifikovaní 0 0 0 0 0 0 

 

Prospeli s vyznamenaním:  I. stupeň 25   II. stupeň 25 
Prospeli priemer 1,0  I. stupeň 15   II. stupeň   9 
Prospeli veľmi dobre  I. stupeň 4   II. stupeň   7 
Prospeli    I. stupeň 14 (1. ročník - 12) II. stupeň 16 
 

Úroveň vzdelávania 
       2020/2021 / 2019/2020 

- celkový prospech na konci šk. roku:  1,4 / 1,5 
     z toho  I. stupeň:   1,12 / 1,11  
    II. stupeň:   1,65 / 1,74  
 
- priemerná známka zo SJL:    1,72 / 1,59 
  z toho  I. stupeň    1,42 / 1,12  
    II. stupeň   1,89 / 1,87 
 
- priemerná známka z matematiky:  1,72 / 1,65 

  z toho  I. stupeň   1,29 / 1,12 
    II. stupeň   1,98 / 1,98 
 

Prospech v jednotlivých predmetoch (vyjadrený priemernou známkou): 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 
Priemer za 

predmet 

Slovenský jazyk a literatúra 

S
lo

v
n

é
 h

o
d
n

o
te

n
ie

 

1,43 1,5 1,33 1,57 1,67 2,45 2,18 1,6 1,72 

Anglický jazyk 1 1,21 1 1,57 1,44 1,91 2 1,4 1,44 

Nemecký jazyk x x x 1,43 1,11 2,3 1,9 1 1,55 

Matematika 1,29 1,36 1,17 1,57 1,67 2,45 2,82 1,4 1,72 

Informatika x 1 1 1 1 1 1 1 1 

Prírodoveda x 1 1,17 x x x x x 1,08 

Prvouka 1 x x x x x x x 1 

Vlastiveda x 1 1,5 x x x x x 1,25 

Dejepis x x x 1,43 1,44 2,18 2,27 1,2 1,71 



Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Cirkevnej základnej školy sv. Martina, Radatice za školský rok 2020/2021 

 

 

14 
 

 I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. 
Priemer za 

predmet 

Geografia x x x 1,79 1,33 2,18 2,55 1 1,77 

Biológia x x x 1,86 1,78 2,18 2,64 1,2 1,93 

Fyzika x x x x 1 2 2,55 1,2 1,69 

Chémia x x x x x 2,09 2,45 1,2 1,92 

Občianska náuka x x x x 1 1,27 1,18 1 1,11 

Katolícke náboženstvo 1 1 1 a a a a a 1 

Telesná a športová výchova 

S
lo

v
n

é
 h

o
d
n

o
te

n
ie

 a a a a a a a a  

Hudobná výchova a a a a a a a x  

Výtvarná výchova a a a a a a a a  

Pracovné vyučovanie  a a x x x x x  

Technika    a a a a a  

Priemer za triedu 1 1,12 1,12 1,13 1,53 1,34 2,01 2,15 1,2 1,54 

 

 

Výsledky externých meraní Ministerstva školstva SR 

V školskom roku 2020/2021 sa externé testovanie žiakov 5. ročníka T5-2020, ani 

testovanie žiakov 9. ročníka T9-2021 sa na základe rozhodnutia ministra školstva z dôvodu 

pandemickej situácie neuskutočnili. V mesiaci jún 2021 boli žiaci 9. ročníka našej školy 

zaradení do reprezentatívneho prieskumu  Monitoring NUCEM 2021: Dištančné vzdelávanie 

z pohľadu deviatakov. Cieľom monitoringu bolo získať spätnú väzbu od žiakov, na základe 

ktorej je možné vyhodnotiť dopad dištančného vzdelávania na úroveň vedomostí vybranej 

populácie žiakov na Slovensku. Získané dáta zároveň poskytnú dôležité podklady pre 

nastavenie vzdelávacieho obsahu v najbližších školských rokoch. 

Žiaci počas monitoringu vypĺňali postojové dotazníky zamerané na hodnotenie 

priebehu dištančného vzdelávania z ich pohľadu. Následne riešili vedomostné testy z 

matematiky, slovenského jazyka a literatúry. Vypĺňanie dotazníkov a testov prebiehalo 

v škole elektronicky prostredníctvom počítačov. 

 

 

Hodnotenie správania žiakov: 

Výchovné opatrenia: 
 Ku koncu školského roka nebolo prijaté žiadne výchovné opatrenie ani neboli 
udelené znížené známky zo správania. 

Názov merania Priemer školy Celoslovenský priemer Rozdiel 

Slovenský jazyk          

a literatúra 
72,66% 61,6 % 11,06% nad priemerom 

Matematika 65,32% 56,4 % 8,92% nad priemerom 
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Správanie žiakov v uplynulom šk. roku môžeme hodnotiť ako v súlade so školským 
poriadkom. Nezaznamenali sme žiadne väčšie porušenie vnútorného poriadku školy. 
Jedine s čím sme sa stretli boli menšie prehrešky ako nenosenie a zabúdanie si školských 
pomôcok, neplnenie si domácich úloh 
 

Dochádzka žiakov 

 V školskom roku 2020/2021 žiaci vymeškali spolu 4723 vyučovacích hodín. 

 Priemer na 1 žiaka 53,07 hod.      

 I. stupeň 2392 hod. / 61,33 hod.       

 II. stupeň 2331 hod. /46,62 hod.     

 Neospravedlnené hodiny: 0 

 

Dochádzka žiakov za šk. rok 2020/2021 
1.stupeň 2.stupeň spolu 

počet % počet % počet % 

Počet vymeškaných hodín(h) 2392 61,33 2331 46,62 4723 53,07 

Z toho neospravedlnených h 0 0 7 0,14 7 0,07 

Znížené známky zo správania 0 0 0 0 0 0 

 

§ 2 ods. 5 a) 

Finančné zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov: 

Na základe zákonného normatívu bolo našej základnej škole pridelených 253 288,- € 

(z toho mzdy 164 667,- Eur, poistne 58 656,- Eur, prevádzka 29 965,-Eur)  a Školskému 

klubu detí 13 721,76,- €, ktoré boli v plnej miere použité na prevádzku školy a mzdy 

zamestnancov školy a Školského klubu detí. 

 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením 

školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá voči žiakovi vyživovaciu povinnosť. 

Uvedené príspevky boli získavané od rodičov žiakov zapísaných v školskom klube v sume 

5,- € mesačne na jedného žiaka na jeden mesiac. Celkovo bolo vyzbieraných 524,- €, ktoré 

boli v plnej miere použité na prevádzku školského klubu detí. 

 

3. Finančné prostriedky prijaté na vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia 

v členení podľa financovaných aktivít 

 

Dotácia mesiace 9-12          1 138,00 Eur  

Dotácia mesiace 1-6     1 460,00 Eur 

Spolu:       2 598,00 Eur 

Z toho odmeny za vedenie krúžkov:      464,00 Eur (spolu s odvodmi) 

Prevádzka:    2 134,00 Eur  

(zakúpili sme PC na dištančnú výuku a dez. prostriedky, dez. stojany) 
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Podrobná Správa o hospodárení za kalendárny rok 2020 je sprístupnená na: 

https://www.vykazy.sk/vksoh/2020/ssz/protokol.php?id_prot=MWREERQUVL  

 

§2 ods. 5 b) 

Voľnočasové aktivity 

     Mimoškolská činnosť je pre žiakov školy zabezpečená hlavne prostredníctvom krúžkov, 

ktoré fungujú v poobedňajších hodinách v priestoroch školy a prostredníctvom činnosti 

Súkromnej základnej umeleckej školy Altamíra v odboroch výtvarnom a tanečnom. Krúžky 

zahŕňajú športovú činnosť, ale aj umeleckú činnosť. V školskom roku 2020/2021 vydala 

škola 89 a prijala 89 vzdelávacích poukazov od žiakov. Vzhľadom na vývoj epidemiologickej 

situácie, v minulom školskom roku krúžková činnosť neprebiehala. 

 

§2 ods. 5 d)  

Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu, alebo školské zariadenie podstatné 

 

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti v čase mimoriadnej situácie 

Aj v  školskom roku 2020/2021 prebiehalo z dôvodu mimoriadnej situácie v súvislosti 

s ochorením COVID-19 vo veľkej miere  dištančnou formou hlavne v ročníkoch 2. stupňa 

ZŠ. Ale nevyhli sa tomu ani ročníky 1. stupňa základnej školy. Po prvotných skúsenostiach 

s dištančným vzdelávaním zo školského roku 2019/2020 sme sa na túto formu vzdelávania 

začali pripravovať už v mesiaci september 2020, kedy sme prostredníctvom dotazníkov, 

zisťovali možnosti žiakov pripájania sa na internet, technické vybavenie žiakov. Zároveň 

sme už vopred vypracovali rozvrhy hodín pre dištančné vzdelávanie, aby sme boli v prípade 

potreby pripravení prejsť v čo najkratšom čase na online vzdelávanie.  

Ako prví na dištančnú formu prešli žiaci II. stupňa, na základe rozhodnutia ministra 

školstva, od 26. októbra 2020. Žiaci 1. stupňa prešli na dištančnú formu vzdelávania od 

11.12.2021 z dôvodu výskytu pozitívneho prípadu ochorenia COVID-19.   

 

Dištančné vzdelávanie I. stupeň – 11.12.2020 – 7.2.2021 

Po skúsenostiach z minulého roka, kedy sme začínali s dištančnou formou 

vzdelávania, sme tentoraz plynulo naštartovali hneď od začiatku prerušenia prezenčnej 

formy vzdelávania na online vzdelávanie. Každý z učiteľov mal vopred  vypracovaný 

týždenný rozvrh založený na striedaní jednotlivých vzdelávacích oblastí s príslušnými 

vyučovacími predmetmi, zostavený podľa podmienok a možností školy, pričom vzdelávacia 

oblasť Jazyk a komunikácia mala každodenné zastúpenie. V každom ročníku prebiehalo 

online vyučovanie počas 4 dní v týždni. Jeden deň bol určený na konzultácie so žiakmi a 

rodičmi, domáce úlohy.  

 

Formy práce, metódy učenia, spôsoby zadávania úloh a možnosti komunikácie so 

žiakmi (a rodičmi) dištančnou formou sa v jednotlivých ročníkoch realizovali nasledovne: 

1.ročník: žiaci sa vzdelávali online v prostredí MS Teams  každý deň, okrem štvrtku  – boli 

rozdelení do 3 skupín po štyroch. Všetci žiaci pracovali podľa pokynov učiteľa, vypracované 

úlohy posielali rodičia na Edupage. 

https://www.vykazy.sk/vksoh/2020/ssz/protokol.php?id_prot=MWREERQUVL
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2. a 4. ročník:  vyučovanie prebiehalo online cez ZOOM. Žiaci sa pripájali 4 krát do týždňa. 

Hodina trvala 90 minút. Žiakom nerobilo žiaden problém sa pripájať. Pracovali aktívne, 

usilovne a zodpovedne. Komunikácia s rodičmi bola pravidelná. 

3. ročník: online vyučovanie prebiehalo v prostredí MS Teams. Každý deň, okrem pondelku, 

žiaci mali po dve 60 minútové hodiny. Okrem toho každý deň prebiehali konzultácie 

s rodičmi, kontrola a oprava vypracovaných úloh. Komunikácia sa realizovala cez sms, 

maily, messenger, podľa toho, ako to vyhovovalo rodičom.  

Po mesiaci a pol pandemická situácia dovolila, aby sa žiaci 1. stupňa vrátili do školy. Tím, 

ktorí museli ostať v karanténe, sme počas tohto obdobia zasielali domáce úlohy spolu 

s vysvetlením nového učiva.  

 

Spôsob hodnotenia 

Hodnotenie žiakov sa realizovalo v súlade s Usmernením na hodnotenie žiakov základných 

škôl v čase mimoriadnej situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom 

roku 2020/2021 a to nasledovne: 

 žiaci v 1. ročníku sa budú hodnotiť výlučne slovne, osobitne za každý predmet, 

 záverečné hodnotenie žiakov 2. – 4. ročníka sa bude realizovať  klasifikáciou 

a slovným hodnotením, 

 klasifikovať sa nebudú tie predmety, ktoré neumožňovali naplniť ciele predmetu 

kvalitnou/ plnohodnotnou realizáciou (napr. výchovy).  

 

Získavanie podkladov na hodnotenie  

Podklady na hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov sme získavali  v 

čase prerušeného vyučovania v školách najmä z portfólií žiackych prác, rozhovormi so 

žiakmi, príp. konzultáciou s rodičmi. Ďalšou možnosťou k získaniu podkladov boli projekty, 

riešenia komplexných úloh, samostatné praktické práce spracované žiakmi počas domácej 

prípravy s prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka. Záverečné hodnotenie 

a klasifikácia žiakov vychádzali zo známok z obdobia pred dištančným vzdelávaním 

a priebežného hodnotenia, ktoré malo mať charakter konštruktívnej spätnej väzby 

poskytovanej žiakom počas učenia sa. Všetci žiaci 1. stupňa dobre zvládli dištančnú formu 

vzdelávania.  

 

Dištančné vzdelávanie II. stupeň – 26.10.2020 – 18.4.2021 

 

 online vyučovanie začalo 26. októbra 2020 a žiaci sa vrátili do škôl 19. apríla a 23. 

apríla 2021, 

 žiaci boli online vzdelávaní v predmetoch SJL, MAT, ANJ, NEJ, GEO, BIO, CHE, 

FYZ, INF, DEJ, OBN v špeciálne vytvorenom rozvrhu, 

 dištančné vzdelávanie prebiehalo bez výučby predmetov TSV, HUV, VYV, THD, 

KNB, 

 vo všetkých ročníkoch bolo učivo prebraté podľa výchovno-vzdelávacích plánov až 

do konca dištančného vzdelávania, 

 online vyučovanie bolo v rámci možností (materiálovo-technických) žiakov zvládnuté 

na vysokej úrovni, 

https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf
https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf
https://www.ucimenadialku.sk/subory/usmernenie-hodnotenie-ziakov-zakladnych-skol.pdf
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 šiestim žiakom, ktorí mali problém so zapájaním sa do online vzdelávania bolo 

umožnené navštevovať školu odkiaľ sa pripájali na online hodiny rozdelení do dvoch 

skupín,  

 od 19. apríla (žiaci 8. a 9. ročníka) a od 26. apríla (žiaci 5., 6. a 7. ročníka) nastúpili 

žiaci do školy kde počas 3 týždňov absolvovali adaptačné obdobie. Počas tohto 

obdobia mali zmenený rozvrh s množstvom triednych aktivít obsahovo zameraných 

na uľahčenie návratu do škôl a boli odbremenení od skúšania a písomiek 

 

Matematika a fyzika 

 na komunikáciu so žiakmi bola využívaná aplikácia MS Teams. Online hodiny 

(2hodiny týždenne v každom ročníku) sa uskutočňovali cez videohovor, 

 často bola využívaný dotykový panel-whiteboard a kamera bola nastavená na 

keramickú bielu tabuľu. Žiaci svoje práce fotili a posielali. V deň, keď žiaci nemali 

online hodinu, okrem iného mali povinnosť urobiť aj online test z opakovania, 

 bezproblémová  komunikácia bola so žiakmi 6.ročníka a 9. ročníka  

 

Slovenský jazyk a literatúra 

 dištančné vzdelávanie prebiehalo od začiatku pomocou Edupage – zadávaním úloh 

z učebnice a zasielaním pracovných listov. Učivo a úlohy boli poslané vždy v 

dopoludňajších hodinách, 

 online vzdelávanie zo slovenského jazyka prebiehalo vo všetkých ročníkoch (5. roč.- 

9. roč.) cez MS Teams, 

 SJL mali žiaci 3x týždenne a to: slovenský jazyk 2 hodiny a literatúru 1 hodinu, 

 žiaci spracovali úlohy podľa harmonogramu, ktorý im bol určený, 

 žiaci boli primerane aktívni, 

 učivo bolo prebraté podľa plánov s výnimkou 7.ročníka kde zostali 3 neprečítané 

diela 

 

Anglický jazyk 

 dištančné vzdelávanie prebiehalo spočiatku pomocou Edupage formou zadávanie 

úloh z učebnice, pracovných listov, pracovných zošitov, 

 online vyučovanie začalo cez MS Teams, ktorý po skúsenostiach z minulého roku 

dobre ovládali žiaci aj vyučujúci, 

 od októbra mali žiaci pevný rozvrh v ktorom mali obsiahnutý anglický jazyk 2x 

týždenne, 

 väčšina hodín prebiehala online, žiaci boli primerane aktívni, 

 učivo bolo prebraté podľa plánov  

 

Nemecký jazyk 

 NEJ bol vyučovaný podľa stanoveného rozvrhu prostredníctvom online hodín 

v programe MS Teams okrem 9. ročníka, ktorému boli úlohy posielané formou 

pracovných listov cez EduPage, 

 učivo bolo prebraté podľa plánov, 
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 žiaci sa zapájali počas online hodín a plnili stanovené úlohy, hodnotení boli slovným 

komentárom a známkou z daných úloh, testov a slovných odpovedí, 

 žiaci pracovali poctivo, našli sa aj takí, ktorých bolo potrebné napomenúť, 

 použité zdroje: učebnica, pracovný zošit, zborovňa, bezkriedy.sk 

 

Biológia, Geografia, Chémia 

Klady:  

 rozvoj kritického myslenia, čitateľskej gramotnosti, 

 rozvoj projektovej činnosti bádateľského vyučovania, 

 využívanie prirodzených medzi predmetových väzieb, 

 spoznanie a práca s online platformami Edupage, Microsoft Teams,  

 interaktívne využitie vedomostí a informácii, 

 práca s  rôznymi stránkami, ktoré ponúkajú zaujímavé videá, 3D obrázky, 

 tvorivá modifikácia učebného obsahu vzdelávania a aktivít, 

 vytváranie aplikačných úloh, bádateľských aktivít, pracovných listov, interaktívnych 

prezentácií využiteľných v budúcnosti, 

 v rámci biológie venovanie aktuálnej epidémii Covid 19- pôvodca, prenos, následky, 

prevencia, 

 rozvoj samostatnej aktívnej práce študentov, 

 okamžitá spätná väzba pre vyučujúceho prostredníctvom sebareflexie v pracovných 

listoch, interaktívneho hlasovania v prezentáciách Edupage, 

 spätná väzba pre žiakov prostredníctvom slovného komentára k vypracovaniu,  

 partnerská komunikácia a vzájomný dialóg medzi učiteľmi, rodičmi, žiakmi 

rešpektujúc aktuálne možnosti a špecifiká (dohoda, konsenzus, rešpekt 

a spolupráca), 

 vyššia miera flexibility interakcie žiak učiteľ, 

 vyššia miera samostatnosti žiakov, 

 zlepšenie prezentačných zručností žiakov a učiteľov 

 

Zápory a problémy: 

 slabá aktivita niektorých žiakov /dôvod: technické problémy, nezáujem žiakov,  

 zistili sme výraznú pomoc pri niektorých žiakov zo strany rodičov, či spolupráca pri 

písaní pracovných listov ale aj domácich úloh - objektivita hodnotenia, 

 počiatočné problémy s online vyučovaním boli v krátkom čase odstránené 

a vyriešené, 

 neochota niektorých žiakov zapojiť aj kameru do online vyučovacej hodiny 

 

Dejepis a občianska náuka 

 online vyučovanie prebiehalo bez väčších problémov, žiaci, až na malé výnimky sa 

pravidelne zúčastňovali online vyučovania a plnili si svoje povinnosti podľa vopred 

stanoveného rozvrhu, 

 metódy prezenčnej časti: výklad za použitia platformy MS Teams a následného 

zdieľania obrazovky s  online učebnicami (pdf formát), portálmi: bezkriedy.sk, 

mozaweb.com, mindmapfree.com,  
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 metódy fixačnej časti: kvíz, rozhovor, 

 metódy hodnotenia: testy vytvorené v EduPage, skúšanie formou kvízu, 

 hodnotenie bolo realizované na základe týchto podkladov: kvíz, pracovné listy, online 

učebné úlohy jednotlivých edukačných portálov, 

 klady: žiaci sa naučili používať rôzne komunikačné a edukačné platformy, zlepšili sa 

v používaní informačno-komunikačnej techniky, zlepšili sa v samostatnej práci, 

pochopili že aktuálna kríza automaticky neznamená prerušenie vyučovania čo viedlo 

k udržiavaniu dobrej úrovne pracovnej morálky žiakov, 

 zápory: nerovnomernosť prístupu k internetu a komunikačnej technike 

pravdepodobne viedla k nerovnomernému pochopeniu učiva, možnosti hodnotenia 

boli nepresné, skreslené, časť žiakov mohla krízu zneužiť na vyhýbanie sa 

povinnostiam, online vyučovanie nemôže plnohodnotne nahradiť možnosti 

prezenčnej formy vyučovania 

 

Informatika 

 výučba prebiehala online formou 1x týždenne pomocou MS Teams 

 výučba prebiehala vo forme riešenia lekcií a úloh z edukačného medzinárodných 

portálov code.org a microbit.org zameraných na detské programovanie 

 deti vo všetkých ročníkoch 2. stupňa zapájali úspešne do programovania  

 problémy v napredovaní boli riešené online podporou od učiteľa – zdieľaním návodov 

na prekonávanie jednotlivých lekcií na požiadanie žiaka, resp. rodiča 

 naša škola získala finančné prostriedky/grant od nadácie Pontis z projektu Enter 

zameraného na rozvoj a podporu programovania na školách  

 zakúpené roboty Micro:bity sme úspešne včlenili do vyučovania informatiky 

 

 

 

 

 

Vypracoval: Mgr. Ondrej Jurašek            V Radaticiach 6.10. 2021 
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S p r á v a 

o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti 

Cirkevnej základnej školy sv. Martina, Radatice 

za školský rok 2020/2021 

 

 

 

Predkladá:  

  

      

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

Mgr. Ondrej Jurašek 

riaditeľ školy            

      Prerokované v pedagogickej rade školy  

      dňa 6. júla 2021. 

       

Vyjadrenie rady školy:  

      Rada školy prerokovala a odporúča zriaďovateľovi   

      Košickej arcidiecéze, Arcibiskupský úrad 

        s c h v á l i ť  

Správu o výsledkoch a podmienkach  

výchovno-vzdelávacej činnosti   

Cirkevnej základnej školy sv. Martina, Radatice 
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