
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2019/2020 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Základná škola s materskou školou v Krivanoch vzdeláva žiakov z Krivian i z Torysy od 
septembra 1968. Je to plnoorganizovaná základná škola s ročníkmi 1 až 9 s právnou 
subjektivitou. Súčasťou školy je materská škola, školský klub detí, školská jedáleň 
a centrum voľného času. 

Názov školy Základná škola s materskou školou Krivany 

Adresa školy Krivany 1, 082 71 Krivany 

Telefón +421 51 4572 476 

E-mail skola@zskrivany.edu.sk  

WWW stránka https://www.zskrivany.sk  

Zriaďovateľ Obec Krivany 

Vedúci zamestnanci školy 

Poverená vedením MŠ s účinnosťou od 1. februára 2020 Mgr. Mária Berdisová. 

  
Priezvisko, 

meno 
Telefón 

Služ. 

mobil 
e-mail 

Riaditeľ 
Mgr. Mária 

Kromková 

+421 51 

4572476 

0910 

897 

681 

skola@zskrivany.edu.sk   

ZRŠ 
Mgr. Jozefína 
Prevužňáková 

+421 51 
4572476 

0903 

881 

335 

skola@zskrivany.edu.sk   

ZRŠ pre 

MŠ 

Mgr. Mária 

Berdisová 
  

0911 

501 

488 

ms.krivany@gmail.com 

Do 31.01.2020 bola poverená 

vedením materskej školy Mgr. 

Jana Angelovičová. 

Vedúca 

ŠJ 
Mária Bačová 

+421 51 

4572587 
  jedalenkrivany@gmail.com   

Vedúca 

ŠKD 

Mgr. Monika 

Kuchárová 

+421 51 

4572 476 
      

Rada školy 

Rada školy mala 11 členov. Funkčné obdobie rady školy bolo štvorročné. Dňa 23. 
novembra 2019 sa skončilo funkčné obdobie Rady školy pri ZŠ s MŠ v Krivanoch v 
zriaďovateľskej pôsobnosti obce Krivany. Aj vplyvom mimoriadnej situácie a iných 

mailto:skola@zskrivany.edu.sk
https://www.zskrivany.sk/


objektívnych príčin bola činnosť rady školy prerušená a rada školy nefunkčná. Na základe 
výzvy zriaďovateľa na voľby členov Rady školy pri ZŠ s MŠ v Krivanoch zo dňa 2. 
septembra 2020 riaditeľka školy zabezpečila voľby členov rady školy v stanovenom 
termíne (do 16. 10. 2020). 

Rada školy je orgán školskej samosprávy podľa § 2 ods. 2 písm. a) 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. Rada školy pri svojej činnosti uplatňovala 
kompetencie, ktoré sú vymedzené v § 24 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. 

Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorého poslaním je vyjadrovať 
a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, zamestnancov i rodičov v oblasti výchovy 
a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a 
školských zariadení, obce a samosprávy z hľadiska školskej problematiky. 

 

  Rada školy Titul, meno, priezvisko Kontakt 

  predseda Mgr.Gabriela Michalíková gabriela.michalikova@gmail.com 

  pedagogickí zamestnanci ZŠ Mgr. Gabriela Michalíková   

  pedagogickí zamestnanci MŠ Marta Križalkovičová   

  ostatní zamestnanci Magdaléna Danaiová ekonom.zskrivany@gmail.com  

  zástupcovia rodičov ZŠ Mária Mišenčíková   

    Anna Jiříkovská   

    Mgr. Gertrúda Pribulová   

  zástupca rodičov MŠ Zuzana Kravcová   

  zástupca zriaďovateľa Marek Dlugoš   

    Peter Šejirman   

    Martina Kuchárová   

    Zuzana Kuchárová   

Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci 
Zastúpenie 

predmetov 
Poznámka 

MZ - 0.-4. (1. stupeň) 
PaedDr. Katarína 

Janičová 
všetky predmety   

PK - SJL a cudzích jazykov 
Mgr. Alena 
Hrabčáková 

SJL, ANJ, NEJ   

PK - MAT a iných prírodovedných 
predmetov 

Mgr. Mária 
Ondrejová 

MAT, FYZ, INF, CHEM, 
BIO, TCHV 

  

PK - spoločenskovedných 
predmetov 

Mgr. Mária Šimová DEJ, GEO, OBN, NAV   

PK - výchovných predmetov 
Mgr. Ľubomír 
Bodnár 

TEV, VYV, HUV, VMR   

MZ - špeciálnych tried 
Mgr. Mária 

Kopilcová 
všetky predmety   

mailto:ekonom.zskrivany@gmail.com


§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 175 

Počet tried: 12 

Podrobnejšie informácie: 

Počet žiakov na 1. stupni spolu: 76 

Počet žiakov na 2. stupni spolu: 99 

Počet žiakov, ktorí plnili povinnú školskú dochádzku v zahraničí: 7 

Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) spolu: 36 

Počet integrovaných žiakov so ŠVVP v bežných triedach: 12 

Počet žiakov so ŠVVP v troch špeciálnych triedach: 25 

Počet zapísaných detí MŠ: 40 

Počet tried v MŠ: 2 

Počet detí v triede s poldennou prevádzkou: 15, z toho 5 predškolákov 

Počet detí v triede s celodennou prevádzkou: 25, z toho 10 predškolákov 

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

počet tried 1 1 2 1 1 2 1 1 2 12 

počet žiakov 20 17 18 22 13 26 19 26 14 175 

z toho ŠVVP   2 5 2 2 13 3 4 5 36 

z toho v ŠKD 7 9 6 8           30 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: 15/ počet dievčat 4 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2019: 20 / počet dievčat 8 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1 / počet dievčat 0 

Zápis detí na plnenie povinnej školskej dochádzky sa uskutočnil v stredu 3. apríla 2019 
od 14. 00 do 17. 00 h v základnej škole (učebňa č. 15). V plnení povinnej školskej 
dochádzky v 1. ročníku pokračovali aj žiaci nultého ročníka. 



 

  Nižší ročník 5.roč. 6.roč. 7.roč. 8.roč. 9.roč. Spolu 

Počet žiakov 15 8 0 0 1 0 24 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

Prijímanie deviatakov na stredné školy sa uskutočnilo bez prijímacích skúšok. 

Umiestnenie žiakov na stredné školy: 

SOŠ Košice - Šaca, odbor mechanik- elektronik 

SOŠ podnikania a služieb Lipany, odbor stavebná výroba 

Súkromná SOŠ hotelová Prešov, odbor kuchár 

Spojená škola - SOŠ Sabinov, odbor obrábač kovov 

SOŠ podnikania a služieb Lipany, odbor inštalatér 

SOŠ pedagogická Prešov, odbor učiteľstvo pre MŠ 

SOŠ podnikania a služieb Lipany, odbor murár 

SOŠ dopravná Prešov, odbor autoopravár-mechanik 

Stredná zdravotnícka škola Košice, odbor praktická sestra 

SOŠ podnikania a služieb Lipany, odbor praktická žena 

Bez záujmu o štúdium na SŠ: 0 

 

  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU 2-3 - ročné štúdium OU Iné Spolu 

prihlásení 0 0 0 5 7       

prijatí 0 0 0 5 7       

% úspešnosti 0 0 0 100 100       

§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BEO BIO CVM CSJ DEJ DSI ETV FYZ GEO HUV HPV CHEM ILI INV 

I.A                               

II.A                               

III.A                               



IV.A                               

V.A 2,45   2,36     2,55       2,45           

VI.A 2,62   2,23     2,54     2,54 2,23           

VII.A 2,6   2,27     2,53     2,6 2,27     2,47     

VIII.A 2,21   1,92     2,21     2,13 1,96     2,17     

IX.A 2,57   2,33     2,78     2,11 2,44     2,78     

II.B                               

III.B                               

IV.B                               

VI.B                               

VII.B                               

VIII.B                               

IX.B                               

 

Trieda INF LHY MAT MVP MIA MIA NAV NEJ OBN OBV PMF PJH PNV PVC PRI 

I.A                               

II.A                               

III.A                               

IV.A                               

V.A     2,38                         

VI.A     2,63           2,38             

VII.A     2,4           2,27             

VIII.A     2,17         2,18 1,88             

IX.A     2,44           2,56             

II.B                               

III.B                               

IV.B                               

VI.B                               

VII.B                               

VIII.B                               

IX.B                               

 

Trieda PDA PVO RGE RGV RZD RNP RML ROR RGM RVK RSF RUJ SLJ SJL Spr 

I.A                             1,11 

II.A                             1 

III.A                             1 

IV.A                             1 

V.A                           2,85 1 

VI.A                           3 1,13 

VII.A                           3,2 1 

VIII.A                           2,63 1 

IX.A                           3,09 1,11 

II.B                             3 

III.B                             1 

IV.B                             1,5 

VI.B                             1,3 

VII.B                             1,5 

VIII.B                             2 

IX.B                             1,67 



 

Trieda SVP SVP/TECH TECHV TECH TSV TEV TKA TYU TDA VEU VRS VLA VMR VYU VYV 

I.A                               

II.A                               

III.A                               

IV.A                               

V.A                       3       

VI.A                       3,33       

VII.A                               

VIII.A                               

IX.A                               

II.B                               

III.B                               

IV.B                               

VI.B                               

VII.B                               

VIII.B                               

IX.B                               

 

Trieda ZBN ZEM ZMR 

I.A       

II.A       

III.A       

IV.A       

V.A       

VI.A       

VII.A       

VIII.A       

IX.A       

II.B       

III.B       

IV.B       

VI.B       

VII.B       

VIII.B       

IX.B       

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I.A 20 19 0 0 

II.A 16 16 0 0 

III.A 14 14 0 0 

IV.A 19 19 0 0 

V.A 13 13 0 0 

VI.A 16 16 0 0 

VII.A 17 17 0 0 

VIII.A 24 24 0 0 



IX.A 11 11 0 0 

II.B 1 1 0 0 

III.B 4 4 0 0 

IV.B 2 2 0 0 

VI.B 10 10 0 0 

VII.B 2 2 0 0 

VIII.B 2 2 0 0 

IX.B 3 3 0 0 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 
Zam. na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. na 
žiaka 

Neospravedlnené 
Neosp. na 

žiaka 

I.A 20 1105 58,16 926 48,74 179 9,42 

II.A 16 1209 75,56 984 61,50 225 14,06 

III.A 14 586 45,08 586 45,08 0 0,00 

IV.A 19 1269 70,50 1208 67,11 61 3,39 

V.A 13 962 74,00 900 69,23 62 4,77 

VI.A 16 1530 95,63 1374 85,88 156 9,75 

VII.A 17 1101 73,40 1072 71,47 29 1,93 

VIII.A 24 1522 63,42 1426 59,42 96 4,00 

IX.A 11 1200 133,33 872 96,89 328 36,44 

II.B 1 182 182,00 87 87,00 95 95,00 

III.B 4 104 26,00 64 16,00 40 10,00 

IV.B 2 93 46,50 63 31,50 30 15,00 

VI.B 10 1210 121,00 787 78,70 423 42,30 

VII.B 2 232 116,00 63 31,50 169 84,50 

VIII.B 2 650 325,00 424 212,00 226 113,00 

IX.B 3 712 237,33 436 145,33 276 92,00 

Výsledky externých meraní 

Testovanie 9 -2020 (1. apríla 2020) - zrušené ministerstvom školstva. 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % 

Testovanie 5 - 2019 - SJL 11 35,2 

Testovanie 5 - 2019 - MAT 11 35,5 

§ 2. ods. 1 f 

Odbory a učebné plány 

Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským 1. - 4. ročník           
(od 2015/2016). 



Rámcový učebný plán pre ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským 5. - 9. ročník                        
(od 2015/2016). 

Rámcový učebný plán pre ZŠ pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia       
s vyučovacím jazykom slovenským. 

Rozširujúce hodiny 

Predmet Trieda Počet hodín v týždni 

Anglický jazyk 1. A 1 

Telesná a športová výchova 1. A 1 

Anglický jazyk 2. A 1 

Matematika 2. A 1 

Telesná a športová výchova 2. A 1 

Slovenský jazyk a literatúra 3. A 1 

Telesná a športová výchova 3. A 1 

Telesná a športová výchova 4. A 1 

Matematika 5. A 1 

Regionálna výchova 5. A 1 

Telesná a športová výchova 5. A 1 

Anglický jazyk 6. A 1 

Matematika 6. A 1 

Tkanie 6. A 1 

Telesná a športová výchova 6. A 1 

Anglický jazyk 7. A 1 

Cvičenia zo slovenského jazyka 7. A 1 

Remeslá 7. A 1 

Telesná a športová výchova 7. A 1 

Nemecký jazyk 8. A - 1. skupina 2 

Anglický jazyk 8. A - 2. skupina 1 

Výtvarná výchova 8. A - 2. skupina 1 

Anglický jazyk 9. A 1 

Dejepis 9. A 1 

Telesná a športová výchova 9. A 1 

Technika 9. A 1 

Výtvarná výchova 9. A 1 

Štruktúra tried 

V školskom roku 2019/2020 sme mali 12 tried základnej školy a dve triedy materskej 
školy. 

Na prvom stupni boli zriadené štyri triedy, na druhom stupni bolo 5 bežných tried.               
V bežných triedach bolo integrovaných 12 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami (ŠVVP), ktorí sa vzdelávali spolu s intaktnými žiakmi podľa individuálnych 



výchovno-vzdelávacích programov. Títo žiaci boli v starostlivosti školskej špeciálnej 
pedagogičky. 

7 žiakov plnilo povinnú školskú dochádzku v zahraničí (Írsko, Veľká Británia, Česká 
republika). 

V školskom roku 2019/2020 sme mali zriadené aj tri triedy pre 25 žiakov so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami (špeciálne triedy). Boli to triedy so spojenými dvoma 
alebo troma ročníkmi (spojená trieda s ročníkmi 2., 3. a 4. s počtom žiakov 7, trieda 6. 
ročníka s počtom žiakov 11 a spojená trieda s ročníkmi 7., 8., 9. s počtom žiakov 7). 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Prvého ročníka 1 20 0 

Bežných tried 8 130 12 

Špeciálnych tried 3 25 0 

Spolu 12 175 12 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

V rámci NP Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov pracovala v škole pedagogická 
asistentka a školská špeciálna pedagogička. 

So žiakmi so zdravotným znevýhodnením pracovali dve pedagogické asistentky                           
na polovičný úväzok, ktoré pracovali so žiakmi počas dopoludňajšieho vyučovania. 

Počet zamestnancov školy spolu: 36 

Počet pedagogických zamestnancov v MŠ: 3 

Počet nepedagogických zamestnancov v ŠJ a MŠ: 6 

Počet pedagogických zamestnancov v ŠKD: 1 

Počet pedagogických zamestnancov v ZŠ: 20 

Počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ: 6 

Pracovný 

pomer 

Počet pedag. 

prac. 

Počet nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov pedag. 

prac. 

Počet úväzkov nepedag. 

prac. 

TPP 14 10 14 10 

DPP 8 2 8 2 

Znížený 

úväzok 
2 0 1 0 

ZPS 0 0 0 0 

Na dohodu 0 0 0 0 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 



počet nekvalifikovaných Kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 19 19 

vychovávateľov 0 1 1 

asistentov učiteľa 0 3 3 

školský špeciálny pedagóg 0 1 1 

spolu 0 24 24 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

5.A INF, DEJ, HUV 3 

6.A INF , FYZ, HUV, DEJ, OBN 6 

7.A INF, FYZ, HUV, OBN 4 

8.A INF, FYZ, HUV, NEJ, ANJ 9 

9.A FYZ, OBN 2 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Aj v školskom roku 2019/2020 sme vytvárali priestor a podmienky pre osobnostný a 
profesijný rast pedagogických zamestnancov školy. Zvyšovali sme zároveň odbornosť 
vyučovania jednotlivých vyučovacích predmetov a celkovú úroveň kvality školy, keďže 
odbornosť vyučovania má priamy vplyv na normatívne financovanie školy. 

Aktualizačné vzdelávanie s názvom Mentoring v školskom prostredí ako podpora 
kolegiálneho učenia a adaptačného vzdelávania absolvovali dištančne všetci pedagogickí 
zamestnanci školy. 

V rámci projektu Analysis of Roma University Students Narratives absolvovali dve 
pedagogické zamestnankyne na Prešovskej univerzite Úvod do mentoringu pre učiteľov. 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 1 1 

štúdium školského manažmentu 1 1 

aktualizačné 25 0 

špecializačné kvalifikačné 0 1 

doplňujúce pedagogické 0 0 

vysokoškolské pedagogické 0 0 

adaptačné vzdelávanie 1 1 

§ 2. ods. 1 i 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Divadlo o sto rokov - celoslovenská súťaž pri príležitosti storočnice vzniku SND 
v Bratislave. Žiaci 3. ročníka získali špeciálnu cenu Marketingu a vizuálnej komunikácie. 



Vesmír očami detí - výtvarná súťaž, Planetárium a hvezdáreň Prešov. Najlepšie 
ocenená práca s názvom Vesmírny prieskumník v 2. kategórii a v 3. kategórii s postupom 
do celoslovenského kola dve práce Frog galaxy a Cosmococcus. 

Názov súťaže 
Počet 

žiakov 
okr. kolo 

kraj. 

kolo 
národ. Kolo 

medzinár. 

kolo 

Podtatranský 

školák, súťaž 

školských 

časopisov PO a 

KE kraja 

7         
Mgr. Alena 

Hrabčáková 

PROSLAVIS, 

súťaž školských 

časopisov - účasť 

Krivého Janyho 

7         
Mgr. Alena 

Hrabčáková 

7. ročník 

remeselnej 

tvorivosti detí a 

mládeže, ÚĽUV 

 20     

dve 3. miesta, 

ocenenie a čestné 

uznanie - Ľ. 

Sontágová, 8. A a 

Š. Duda, 8. A 

  
Mgr. Katarína 

Janošková 

Ochranárik čísla 

tiesňového volania 

112 a civilnej 

ochrany 

30 
1. miesto - M. 

Hovanec, 3. A, 
      

PaedDr. Katarína 

Janičová 

Ochranárik čísla 

tiesňového volania 

112 a civilnej 

ochrany 

  
3. miesto - Š. 

Duda, 8. A 
      

Mgr. Katarína 

Janošková 

Expert geniality 

show a 

Všetkovedko 

8     účasť     

Divadlo o 100 

rokov - výtvarná 

súťaž 

30     

3. A - 

mimoriadne 
ocenenie 

  
PaedDr. Katarína 

Janičová 

Vesmír očami detí 15 
ocenená práca - 

M. Šimko, 4. A 
      

Mgr. Silvia 

Radačovská 

Vesmír očami detí 10 

najlepšie 

ocenené práce - 

Ľ. Sontágová, 9. 

A a T. 

Majtnerová, 8. A 

  

postup dvoch 

prác do 

národného kola 

  
Mgr. Katarína 

Janošková 

Šťastné chvíle s 

mojimi blízkymi - 

výtvarná súťaž 

6         
Mgr. Katarína 

Janošková 

Olympiáda v SJL 5 

K. Berdisová, 8. 

A - úspešná 

riešiteľka 

      
Mgr. Alena 

Hrabčáková 

Krajina v srdci 

Európy - výtvarná 

súťaž 

MŠ           



Meduška - 

regionálna súťaž v 

prednese 

MŠ           

Vesmír očami detí MŠ           

Čitateľský oriešok 76         

literárno-výtvarná 

súťaž na podporu a 

rozvoj čitateľskej 

gramotnosti pre 

žiakov 1. stupňa 

Šaliansky Maťko 12 3       
 Mgr. Alena 

Hrabčáková 

Matematická 

olympiáda 
3 1       

 Mgr. Mária 

Ondrejová 

Matematický 

klokanko 
1. - 5. ročník           

Naj chlapec, naj 

dievča 

Lea 

Sčisláková, 

4. A , ŠKD 

        

Mgr. Monika 

Kuchárová, 

Mestská galéria 

Lipany 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Škola svoje aktivity prezentovala na webovej stránke školy (www.zskrivany.sk), v 
školskom časopise Krivý Jany a v Krivianskom občasníku. 

Kultúrne a iné akcie pre verejnosť : 

Beží celá dedina - 27.09. 2019, jesenný beh detí a rodičov v centre obce. Akcia 
organizovaná v rámci Európskeho týždňa športu. 

Tvorivé dielne so starkými - v rámci Mesiaca úcty k starším od 15. do 18. októbra      
v Dennom stacionári, žiaci 1. stupňa spolu s triednymi učiteľkami a pedagogickou 
asistentkou. 

List Ježiškovi a vianočné vystúpenie detí v Dennom stacionári - 1. stupeň. 

Mikuláš 2019 - Mikulášska svätá omša v kostole a mikulášske prekvapenie v MŠ i ZŠ. 

Mikulášske všeličo - spojené s burzou hračiek pre deti ŠKD nášho regiónu v Lipanoch. 
Siedmeho ročníka podujatia sa zúčastnilo aj päť detí, ktoré navštevovali ŠKD, spolu                      
s vychovávateľkou Mgr. Monikou Kuchárovou. 

Vianočná akadémia 2019 - školská akadémia pre rodičov, starých rodičov a priateľov 
školy spojená s vianočnou burzou a vianočným punčom (19. 12. 2019). V kultúrnom 
programe vystúpili detí materskej školy a žiaci základnej školy s učiteľmi a učiteľkami. 

Vianočný koncert v obci 13. 12. 2019 - vystúpenie folklórneho krúžku v kultúrnom 
dome  Čerkutka a krúžku Mladí muzikanti pod vedením Mgr. Jozefíny Prevužňákovej a 
Mgr. Jozefa Petríka. 



Modrý gombík (UNICEF) - vianočná finančná zbierka UNICEF v kultúrnom dome 
spojená s vianočnou burzou na pomoc deťom 13. 12. 2019, Mgr. Nikola Karaffová a 
žiacka školská rada. 

Vianočná besiedka v MŠ - vianočné pečenie a zdobenie medovníkov, Mgr. Mária 
Berdisová. 

Darovanie krvi v areáli školy v spolupráci s občianskym združením ZRPŠ Krivany, o. z. 
a Národnou transfúznou službou Prešov (28. 2. 2020). O darovanie krvi prejavilo záujem 
46 účastníkov, z ktorých 26 darcov po zdravotnej prehliadke krv darovalo. Medzi darcami 
krvi bolo aj 7 zamestnancov školy a školskej jedálne. Krv darovali občania z Krivian, 
Torysy, Brezovice, Brezovičky, Polomy, Krásnej Lúky, Lipian, Kamenice, Rožkovian, 
Červenice, Pečovskej Novej Vsi, Sabinova a Drienice. Počas odberu škola zabezpečila pre 
darcov a personál občerstvenie, v telocvični zábavno-športové aktivity pre deti, ktoré 
prišli v sprievode darcov. Plagát k darovaniu krvi a pútač na plátno zhotovila Mgr. Katarína 
Janošková. Zároveň je autorkou výtvarného návrhu loga občianskeho združenia ZRPŠ 
Krivany. 

Deň narcisov - finančná zbierka v škole a v uliciach obce, Mgr. Mária Šimová. 

Deň otvorených dverí s hasičmi - predškoláci z MŠ navštívili HZS v Lipanoch. 

Deň matiek a otcov - kytičky pre mamičky a darčeky pre oteckov, deti ŠKD. 

Hornotoryský folklórny festival Jána Lazoríka Krivany - ZÚ Čerkutka a Mladí 
muzikanti, Mgr. Jozefína Prevužňáková, Mgr. Jozef Petrík, miestny amfiteáter, spomienka 
na Jána Lazoríka. 

Školské akcie : 

Cvičenia v prírode a didaktické hry, účelové cvičenie pre žiakov školy (Ochrana zdravia a 
prírody). 

Šarkanšou - (2. 10.) púšťanie šarkanov, žiaci 1. stupňa. 

Deň zdravej výživy v MŠ - ochutnávka ovocia a zeleniny pre deti. 

Tárajko a Popletajka: Ako správne triediť odpad, zábavno - výchovné predstavenie v 
MŠ. 

Biela pastelka 2019 - celoslovenská finančná zbierka pre nevidiacich a slabozrakých 
(20. 09. 2019), Mgr. Mária Kopilcová. 

Chemická šou v telocvični školy pre žiakov 4.- 9. ročníka, fyzikálne a chemické pokusy, 
putovná výstava. Občianske združenie Spoznávaj vedu. 

Príprava na povolanie - prednáška pre žiakov 8. - 9. ročníka s pánom Jánošíkom, 
zástupcom organizácie Duál v kocke. 



Európsky týždeň boja proti drogám (11. - 15.11. 2019) - celoškolské aktivity pre 
žiakov, tímová súťaž v tvorbe plagátov, prezentácií, videí, esejí, súťaž žiakov v šípkach, 
kalčete, ping-pongu spolu s triednymi učiteľmi. Súčasťou bol aj florbalový turnaj tried 2. 
stupňa a ďalšie aktivity. Organizovala koordinátorka prevencie závislosti a sociálno-
patologických javov Mgr. Mária Zdeneková. 

Planetárium Prešov, exkurzia pre žiakov 1. stupňa v Prešove (16. 10. 2019). 

Deň materských škôl - 4. 11. - balónová párty pre deti MŠ so spevom hymny MŠ. 

Sánkovačka – žiaci 1. stupňa. 

Farma Kamenica - exkurzia detí MŠ - poznávanie zvierat a poľnohospodárskych strojov 
spojené s ochutnávkou pizze. 

Zdravá výživa v škole - príprava ovocných pohárov v ŠKD s vychovávateľkou Mgr. 
Monikou Kuchárovou. 

Bábkové divadelné predstavenie Krtko, deti MŠ a žiaci 1. stupňa. 

Gašparko - divadelné bábkové predstavenie Neposlušná princezná, deti MŠ a žiaci 1. 
stupňa a žiaci špeciálnych tried (04. 10. 2019). 

Kino Torysa Sabinov - "Kto je ďalší?" - filmové prestavenie pre 12+, žiaci 7. - 9. 
ročníka. Film inšpirovaný skutočnými príbehmi, zobrazuje negatívny dopad internetu na 
mladú generáciu (25. 9. 2019). 

Beseda s prokurátorom - pre žiakov 8. a 9. ročníka na Mikuláša (6. 12. 2019). So 
žiakmi besedoval JUDr. Marek Urda z Okresnej prokuratúry v Prešove. Témou prednášky 
i besedy boli základy trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých s dôrazom na obete 
sexuálnej a počítačovej kriminality. 

DJZ Prešov - divadelné predstavenie Červená čiapočka, 10. 12. 2019, žiaci 3., 5. a 6. 
ročníka. 

DJZ Prešov- divadelné predstavenie Červená čiapočka, 26. 11. 2019, žiaci 1., 2. a 4. 
ročníka. 

DJZ Prešov - divadelné predstavenie Revízor, 20.12. 2019, žiaci 8. - 9. ročníka. 

AHA! Krásna matematika - exkurzia v Prešove - medzinárodná interaktívna výstava   
v Šarišskej galérii a návšteva Múzea rusínskej kultúry, žiaci 6. a 9. ročníka (06. 11. 2019). 

Celodenný výlet detí a rodičov MŠ - Spišský Hrhov, interiérové ihrisko Alex Park. 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2019 - vedomostno - zábavné 
dopoludnie pre žiakov školy s témou "Čo robia ruky, rozvíja myseľ“ 28. 10. 2019.  Aktivity 
pre žiakov školy na podporu čítania v rámci Medzinárodného dňa knižníc pripravila a 
koordinovala Mgr. Alena Hrabčáková. 



Žiaci z krúžku Čítame a píšeme pod vedením Mgr. Aleny Hrabčákovej pripravovali 
pravidelné týždenné rozhlasové vysielanie do školského rozhlasu venované dianiu v 
škole, historickému kalendáru, významným osobnostiam a svetovým dňom. 

Zber gaštanov (20 kg) a iných komodít - papiera, starých batérií, akumulátorov a 
úsporných žiariviek. 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

Projekty, do ktorých bola škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika: 

A) Dlhodobé projekty: 

1. Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov (nadväzuje na 
NP Škola otvorená všetkým, ktorý sme implementovali od februára 2017 do augusta 
2019). 

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov významne podporuje 
pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní v školskom prostredí prostredníctvom 
edukačnej podpory zo strany pedagogickej asistentky a členov inkluzívneho tímu - 
školského špeciálneho pedagóga. Cieľom projektu je zabezpečiť rovnaký prístup ku 
kvalitnému vzdelaniu, zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov. Projekt je financovaný z 
prostriedkov EÚ a ESF. 

2. Národný projekt Cesta na trh práce 2 - Operačný program Ľudské 
zdroje. Vytvorili sme pracovné miesto - Pomocník v školskej jedálni - z dôvodu nárastu 
počtu stravníkov v školskej jedálni na 10 mesiacov na 100%-ný úväzok. 

3. Zelená škola - Koordinátorkou Zelenej školy v školskom roku 2019/2020 bola Mgr. 
Mária Šimová. Spolu s Kolégiom Zelenej školy a ostatnými žiakmi i zamestnancami školy, 
napriek náročným podmienkam počas pandémie spojenej s ochorením Covid-19, plnili 
úlohy Environmentálneho akčného plánu, záväzného dokumentu Zelenej školy. Prioritnou 
témou bola Voda. Aktivity preto boli zamerané na vodu, napr. "vodné hodiny" a i. 
Súčasťou školského poriadku sa stal zákaz pitia energetických nápojov. 

4. Školské ovocie a školské mlieko v školskej jedálni - podporovali sme spotrebu 
mlieka, mliečnych výrobkov a ovocia. 

5. Tenis do škôl - pre žiakov 1. stupňa, cieľom je zatraktívniť hodiny telesnej 
a športovej výchovy, motivovať deti k pravidelnému športovaniu a oboznámiť ich na 
hodinách telesnej a športovej výchovy s tenisom. Slovenský tenisový zväz poskytol škole 
základný tenisový balíček i metodický materiál určený na výučbu tenisu na hodinách 
telesnej výchovy. Koordinátorkou programu bola PaedDr. Katarína Janičová. 

6. Dajme spolu gól - Grassroots program, ktorý sme realizovali v spolupráci so 
Slovenským futbalovým zväzom. Projekt bol zameraný na popularizáciu futbalu deti v MŠ 
a v 1. ročníku ZŠ. Projektových aktivít sa pravidelne zúčastňovalo 9 predškolákov a 8 



prvákov. Aktivity boli zamerané na pohybový rozvoj dieťaťa a prácu s loptou hravou 
formou. Projekt sa realizoval v jesennej a jarnej časti (október - máj). Epidémia Covidu-
19 tento program v jari predčasne ukončila. Slovenský futbalový zväz poskytol balíček 
pomôcok materskej i základnej škole. Kvalifikovaným trénerom detí a žiakov bol Mgr. 
Ľubomír Bodnár. 

7. ISTŽ - Testovanie pohybových predpokladov žiakov 1. a 3. ročníkov ZŠ - 
Testovali sa iba žiaci 1. ročníka, učitelia: Mgr. Ľubomír Bodnár, PaedDr. Katarína 
Janičová, PaedDr. Eva Viktorová, Mgr. Mária Falatová. 

B) Krátkodobé projekty: 

1. Záložka do knihy spája školy - česko-slovenský projekt na podporu čítania a 
nadviazania kontaktov s partnerskou základnou školou. Výmena záložiek so Základní 
školou Chlumec nad Cidlinou, v okrese Hradec Králové v Českej republike. Téma 
projektu: "List za listom - baví ma čítať." 

2. Detský čin roka 2019, zapojenie sa do detskej poroty, žiačky 8. A. 

3. Dopravkovo - projektové vyučovanie s využitím prierezovej témy Dopravná výchova 
v 1. až 4. ročníku. 

4. KOZMIX pre žiakov 1. stupňa, vzdelávanie formou hravých aktivít s využívaním IKT. 

5. Do školy na bicykli 2019 - celoslovenský projekt na podporu zdravého spôsobu 
dopravy. 

6. Projekt Baterky na správnom mieste - celoštátny program pre ochranu životného 
prostredia, školský program selektívneho zberu. 

7. Čítame s Osmijankom - literárna záhrada, podpora a rozvoj čitateľskej gramotnosti, 
2.- 4. ročník. 

8. Škola priateľská k deťom - celoslovenský program. Slovenský výbor pre UNICEF 
udelil škole titul Škola priateľská k deťom za otvorené priateľské prostredie, v ktorom sa 
deti cítia bezpečne a dobre. Žiaci sa zároveň učili zodpovednosti a tolerancii voči iným. 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

Výchovno-vzdelávací proces základnej a materskej školy sa realizoval v troch budovách. 
Budovy sú spojené spojovacou chodbou. 



V MŠ sa nachádzajú, vďaka zrealizovanému projektu zriaďovateľa, štyri samostatné 
triedy, samostatná spálňa, hygienické zariadenia a chodby so skrinkami na odkladanie 
obuvi a odevu. Materská škola a školská jedáleň prešli stavebnou rekonštrukciou. Tieto 
stavebné úpravy rozšírili kapacitu materskej školy. 

V ZŠ sa nachádzajú 3 odborné učebne (počítačová učebňa, jazyková učebňa a učebňa 
fyziky, biológie a chémie, ktorú plánujeme zmodernizovať), 12 učební (tried), ktoré sú 
vybavené viacúčelovým a funkčným zariadením - interaktívnymi tabuľami, žiacka a 
učiteľská knižnica, školská dielňa, telocvičňa, posilňovňa, šatne, chodby, pódium a 
priestory pre hygienu. V areáli školy sa nachádzajú ihriská - multifunkčné ihrisko a 
futbalové ihrisko, detské ihrisko, drevený školský altánok, školský dvor a záhrada.  

Pripravované plány: renovácia odbornej učebne FYZ, BIO, CHEM a kabinetu, inovácia 
knižničného fondu v žiackej knižnici, oprava kamerového systému a postupná výmena 
zastaranej techniky v počítačovej učebni. 

§ 2. ods. 1 m 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

V školskom roku 2019/2020 škole boli poskytnuté normatívne finančné prostriedky od 
štátu vo výške 492 121 €. 

Dotácia pre žiakov zo znevýhodneného prostredia: 6 151 € 

Dotácia na učebnice: 5 607 € 

Dotácia na dopravné pre žiakov z obce Torysa: 2 839 € 

Dotácia pre 5-ročné deti v MŠ: 2 765 € 

Dotácia na stravu: 67 903,20 € 

Dotácia na školské pomôcky: 1 909 € 

Dotácia - Letná škola: 1300 € 

Dotácia - Asistent učiteľa pre žiakov so ZZ: 17 481 € 

Príspevky z ÚPSVaR: 7 411, 41 € 

2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným 
zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi 
vyživovaciu povinnosť 

Školský klub detí (ŠKD): 800 € 



Materská škola (MŠ): 1 100 € 

Školská jedáleň (ŠJ) - réžia: 17 500 € 

Školská jedáleň (ŠJ) - stravné: 39 650 € 

Centrum voľného času (CVČ): 1 700 € 

Učebnice pre 1. ročník: 225 € 

Finančné prostriedky boli použité na činnosť a prevádzku školských zariadení a časť réžie 
ŠJ na mzdy pre zamestnancov školskej jedálne. 

3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia 
v členení podľa financovaných aktivít 

Za vzdelávacie poukazy boli prijaté finančné prostriedky vo výške 5 281 €. Tieto finančné 
prostriedky boli vyplatené pedagogickým zamestnancom za vedenie záujmových krúžkov 
formou odmien, zároveň boli zakúpené hygienické a dezinfekčné prostriedky pre žiakov 
školy. 

4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, 
právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa 
finančných aktivít: 0 € 

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 

Slovenský futbalový zväz: Dajme spolu gól: 400 € 

§ 2. ods. 1 n 

Plnenie stanoveného cieľa 

Strategickým cieľom školy je zachovávať tradície školy a špecifiká miestneho regiónu, 
preto regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra je súčasťou výchovno-vzdelávacieho 
procesu i záujmovej mimoškolskej činnosti. 

Výchovno-vzdelávací proces v školskom roku 2019/2020 bol poznačený mimoriadnou 
situáciou v súvislosti s ochorením Covid-19. Výchovno-vzdelávací proces v základnej i 
materskej škole bol realizovaný v súlade s Pedagogicko-organizačnými pokynmi 
ministerstva školstva SR, s usmerneniami ministerstva školstva a v súlade s platnou 
legislatívou. Plánované úlohy a konkrétne ciele sa nám podarilo splniť pre pandémiu iba 
čiastočne. Vyučovaním predmetov Regionálna výchova, Regionálna geografia a Tkanie 
sme zvyšovali povedomie žiakov o hodnote našej vidieckej krajiny a miestnej ľudovej 
kultúre iba v 1. polroku. Tento cieľ sa nám podarilo splniť v rámci Letnej školy, ktorej 
program  bol zameraný na poznávanie obce a regiónu, rozvoj tradičnej ľudovej kultúry 
a miestnych tradícií. 



Súčasťou školy bol aj vlani Školský klub detí (ŠKD), ktorý obnovil svoju činnosť 1. 9. 
2015.Toto výchovné zariadenie slúžilo najmä na výchovnú a vzdelávaciu činnosť, 
záujmovú činnosť žiakov 1. stupňa v čase mimo vyučovania. Zabezpečovalo pre deti 
nenáročnú činnosť podľa výchovného programu zameranú na vzdelávaciu činnosť a na 
uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov. Činnosť ŠKD (aj MŠ) pokračovala dištančne aj 
po zatvorení školy z dôvodu pandémie vírusu Covid-19 prostredníctvom novozriadených 
facebookových skupín a Edupage, kde deti dostávali týždenné výzvy, ktoré splnili. 
Vychovávateľka ŠKD ich prácu raz týždenne vyhodnotila a odmenila detí odmenami do 
poštových schránok. 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

- vydávanie školského časopisu Krivý Jany 

- certifikát Zelenej školy 

- aktívna činnosť žiackej školskej rady (10 členná) 

Cieľom a úlohou žiackej školskej rady je poskytnúť žiakom priestor na slobodné 
vyjadrovanie, participáciu i realizáciu nápadov, učiť žiakov potrebným životným 
zručnostiam - aktívnemu počúvaniu, spolurozhodovaniu, spolupráci, zodpovednosti, 
zainteresovanosti a spoluangažovanosti pri podujatiach. Prostredníctvom svojich 
zástupcov mali žiaci možnosti podieľať sa na dianí v škole a prispieť k pozitívnej klíme v 
školskom prostredí. Poskytli sme priestor žiackej aktivite - novým nápadom a kreatívnym 
myšlienkam a snažili sme sa znižovať pasivitu žiakov. Žiacka školská rada vytvorila 
schránku dôvery, zapojila sa do programu Škola priateľská k deťom. Uskutočnila 
rozhlasové relácie v školskom rozhlase, podieľala sa na vianočnej výzdobe a pod. 

- menšia škola rodinného typu 

- progresívne formy a metódy výučby, nové možnosti využívania IKT 

- individuálny prístup k žiakom vzhľadom na nižší počet žiakov v triedach 

- široká ponuka záujmových útvarov a bohatá záujmová činnosť v CVČ 

- úspešnosť bývalých žiakov na stredných školách 

- pozitívna atmosféra školy 

- odborný inkluzívny tím - školský špeciálny pedagóg a pedagogický asistent pre žiakov, 
učiteľov i rodičov 

- starostlivosť o deti a žiakov zo SZP a žiakov so ŠVVP (NP Pomáhajúce profesie v     
edukácii detí a žiakov) 



- záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie, ich morálna a profesijná zodpovednosť 

- projekty Školské ovocie a Školský mliečny program (Školské mlieko) v školskej jedálni 

- vyučovanie telesnej a športovej výchovy (3 hodiny týždenne), podpora činnosti 
športových krúžkov a pohybových aktivít v prírode 

- zameranie ŠkVP na zdravý spôsob života a regionálnu výchovu (školské predmety - 
Tkanie, Remeslá a Regionálna výchova) 

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 

- neprítomnosť žiakov na vyučovaní, vysoký počet zameškaných hodín, záškoláctvo 
žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a marginalizovaných rómskych komunít, 
a tým aj horšie výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov v škole a v celoslovenskom 
testovaní 

- slabé čitateľské a komunikačné zručností žiakov v materinskom a cudzom jazyku, 
naďalej sa venovať zlepšeniu predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti detí už v MŠ, 
čítanie s porozumením je u niektorých žiakov problémov a zároveň aj hlavnou príčinou 
zlyhávania v celoštátnom externom testovaní žiakov zo slovenského jazyka a literatúry, 
ale aj z matematiky, 

- zvyšujúca sa agresivita a nezáujem žiakov o plnenie si školských povinností 

- slabé výsledky piatakov v celoslovenskom testovaní zo slovenského jazyka a literatúry, 
aj matematiky 

- neustále zlepšovanie kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov, zapojenie sa 
do projektu e-Twinning 

Návrh opatrení: 

Opatrenia boli konkretizované v plánoch metodických združení a predmetových komisií a 
v pláne práce školy. Realizácia a kontrola plnenia opatrení bola súčasťou vnútornej 
školskej kontroly. 

V spolupráci s rodičmi a zákonnými zástupcami žiakov, so zriaďovateľom školy - obcou 
Krivany, ale aj obcou Torysa, s ktorou máme uzatvorený spoločný školský obvod, s 
ÚPSVaR v Prešove a Políciou SR chceme prijímať účinnejšie a efektívnejšie opatrenia na 
zlepšenie dochádzky, správania i vzdelávacích výsledkov žiakov, najmä žiakov 
pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia a MRK, vrátane ich hygienických 
návykov. 

Slabšie výsledky žiakov z matematiky a ich analýza v rámci metodického združenia viedli 
k rozhodnutiu vedenia školy vymeniť učebnice matematiky na 1. stupni ZŠ. 

Viac využívať služby žiackej knižnice a inovovať knižničný fond z projektov, od sponzorov, 
aj z vlastných zdrojov. 



§ 2. ods. 2 a 

Psychohygienické podmienky 

Režim práce a odpočinku v materskej škole a základnej škole zohľadňoval vekové a 
fyzické osobitostí detí a žiakov školy. Pohybový režim zodpovedal potrebám 
vyvíjajúceho sa detského organizmu. Pohybový režim žiakov bol zabezpečený na troch 
hodinách telesnej výchovy pre ročníky 1 - 9. V rámci voľnočasových aktivít a 
mimoškolskej činnosti (CVČ) žiaci navštevovali športové, tanečné a environmentálne 
záujmové útvary. Počas školského roka škola organizovala účelové cvičenie pre žiakov 2. 
stupňa a didaktické hry a cvičenia v prírode pre žiakov 1. stupňa. 

Vyučovanie v škole bolo organizované podľa rozvrhu hodín, ktorý schválila riaditeľka 
školy. Rozvrh bol zverejnený v každej triede a na webstránke školy. Vyučovanie začínalo 
o 7.45 hod. Vyučovacia hodina trvala 45 minút, začínala a končila zvonením. Prestávky 
medzi vyučovacími hodinami boli 5 a 10 - minútové, veľká prestávka nasledovala po 
tretej vyučovacej hodine a trvala 15 minút. Počas veľkej prestávky žiaci odchádzali vonku 
na školský dvor. Aktívny oddych žiakov bol neriadený pedagógmi (voľný pohyb žiakov v 
určenom priestore), pedagogickí zamestnanci však vykonávali nad žiakmi dozor podľa 
rozvrhu dozorov. V prípade nepriaznivého počasia sa prechádzali po chodbách školy, kde 
sa taktiež riadili pokynmi dozorkonajúcich učiteľov. 

Režim stravovania: Na obed žiaci odchádzali po 4., 5. alebo po 6. vyučovacej hodine. 
Obedňajšia prestávka trvala 30 minút (13.00 -13.30 h), desiatová prestávka bola po 2. 
vyučovacej hodine od 9.20 do 9.30 h. V rámci pitného režimu žiaci využívali pitnú vodu 
z vodovodu. V školskej jedálni sa denne podporoval pitný režim stravníkov. 

Čistota a údržba priestorov v súlade s platnou legislatívou. Harmonogram sanitácie 
je uvedený v prevádzkových poriadkoch ZŠ, MŠ a ŠJ. 

Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo vyučovanie v škole mimoriadnym 
spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR. Počas prezenčného vzdelávania škola i školské zariadenia fungovali 
v špeciálnom režime za zvýšených hygienických a protiepidemiologických opatrení proti 
ochoreniu Covid-19 a riadili sa usmerneniami hlavného hygienika SR. 

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Školský klub detí: 1 oddelenie ŠKD, počet detí 30, z toho 7 dievčat a 23 chlapcov, 
vychovávateľka Mgr. Monika Kuchárová 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

"Čerkutka" 19   Mgr. Jozefína Prevužňáková 

Mladí muzikanti 16   Mgr. Jozef Petrík 

Futbal I. stupeň 14   Mgr. Ľubomír Bodnár 

Futbal II. stupeň 16   Mgr. Ľubomír Bodnár 



Čítame a píšeme 15   Mgr. Alena Hrabčáková 

Kreatívny krúžok 16   Mgr. Mária Zdeneková 

Škola hrou 16   Mgr. Mária Kopilcová 

Mladý vedec 22   Mgr. Nikola Karaffová 

Prírodovedný krúžok 15   PaedDr. Katarína Janičová 

Rómsky svet 20   Mgr. Agnesa Kušnírová 

Matematika hrou 16   Mgr. Mária Ondrejová 

Tvorivé hry 18   Mgr. Silvia Radačovská 

Športový krúžok 17   Mgr. Mária Falatová 

§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

Veľmi oceňujeme pomoc a spoluprácu novovzniknutého občianskeho združenia ZRPŠ 
Krivany, o. z., ktoré vzniklo 29. novembra 2019. OZ má 21 členov, okrem iných členov 
sú tam triedni dôverníci - zástupcovia jednotlivých tried. Ustanovujúca členská schôdza 
sa uskutočnila 6. 2. 2020 v budove školy. Vedenie združenia (Správnu radu) tvorí  Ing. 
Ľudmila Karabašová, PhD., predsedníčka OZ, Zuzana Kravcová, podpredsedníčka OZ, 
Mgr. Mária Kromková, riaditeľka školy a hospodárka OZ Mgr. Monika Kuchárová. Členkou 
kontrolného orgánu je Mgr. Jana Kožárová, PhD. Cieľom občianskeho združenia je 
podpora detí a žiakov ZŠ s MŠ v Krivanoch v oblasti vzdelávania, športu, kultúry a zdravia, 
ale aj aktivizácia žiakov, rodičov, učiteľov, zamestnancov a občanov i viacgeneračnej 
verejnosti z Krivian a okolia k účasti na rozvoji živej komunity. 

V spolupráci s občianskym združením ZRPŠ Krivany sme v areáli školy uskutočnili 28. 2. 
2020 Darovanie krvi. Najvzácnejšiu tekutinu darovali zamestnanci, rodičia i ostatná 
verejnosť z Krivian a okolia. 

Užitočný darček od občianskeho združenia ZRPŠ (a sponzora) v podobe 200 textilných 
rúšok dostali všetci škôlkari i školáci (aj zamestnanci školy), ktorí nastúpili do školy 1. 6., 
teda na Medzinárodný deň detí. Predškolákom a deviatakom na rozlúčku so školou 30. 
6. 2020 predsedníčka OZ Ing. Ľudmila Karabášová pripravila ovocné torty. Predškoláci 
sa rozlúčili s MŠ krásnym vystúpením pre rodičov a zápisom do školskej kroniky. Na 
chodbe MŠ  je od leta prvé spomienkové tablo absolventov. 

Neoceniteľná bola pomoc rodičov pri organizovaní projektu Letnej školy v auguste 2020, 
kde manželia Ľudmila a Jozef Karabašovci zabezpečili v deň výstupu detí na Hanigovský 
hrad odvoz občerstvenia k prístrešku pod hradom, ako aj prevoz 13 animátorov z radov 
študentských dobrovoľníkov, ktorí pripravovali cestou na hrad rozprávkové stanovištia s 
úlohami pre deti. 

Aj spolupráca školy s radou rodičov bola v uplynulom školskom roku na dobrej úrovni. 
Ďakujeme za pomoc a aktivitu rade rodičov, ktorá pracovala v tomto školskom roku pod 
vedením predsedníčky Zuzany Kravcovej. Poďakovanie patrí aj pánovi Ľubomírovi 
Kravcovi za výrobu dreveného stojanu s nástenkou vo vestibule školy a Ing. Ľudmile 
Karabašovej za pomoc pri tvorbe nástenného kalendára školy na rok 2020. 



Na plenárnych rodičovských združeniach (23.9. 2019 a 12. 12. 2019) i na triednych 
aktívoch sme pravidelne rodičov informovali o výchovno-vzdelávacích výsledkoch detí, 
pozývali sme ich k spoluúčasti pri organizovaní spoločenských podujatí a akcií školy. Na 
2. plenárnom RZ sa volili štyria zástupcovia do rady školy. 

Zároveň  sme rodičov a zákonných zástupcov detí oboznámili so zmenami v Školskom 
poriadku, najmä s právami a povinnosťami zákonného zástupcu, s pravidelnými 
aktuálnymi usmerneniami ÚVZ a ministerstva školstva, preventívnymi opatreniam v 
súvislosti s ochorením COVID-19. Mimoriadna situácia a preventívne opatrenia v 
súvislosti s ochorením COVID-19 znemožnili nielen organizáciu vyučovania v 
štandardnom režime, ale aj realizáciu množstva plánovaných spoločných akcií a podujatí. 
Dôležitou a pravidelnou otázkou bola hygiena detí, ale aj prevencia a odstraňovanie 
pedikulózy u detí a žiakov školy, hlavne v jesenných a jarných mesiacoch, ktorú sme 
riešili priebežne a podľa potreby nielen s rodičmi a zákonnými zástupcami detí, ale aj so 
zriaďovateľom. 

Pozitívne hodnotíme spoluprácu výchovného poradcu s rodičmi. K dispozícii mali žiaci i 
rodičia na chodbe školy nástenné noviny s aktuálnymi informáciami o možnostiach štúdia 
na stredných školách, informáciami o duálnom vzdelávaní, ako aj aktuality z ÚPSVaR. 
Informácie a podľa potreby aj konzultácie rodičov s výchovným poradcom  pomohli 
žiakom i rodičom pri výbere strednej školy. Rodičia boli oboznámení s internetovou 
stránkou, na ktorej si mohli zisťovať najaktuálnejšie informácie o všetkých stredných 
školách a odboroch na Slovensku. Tlač, distribúcia prihlášok a ich zber prebiehala podľa 
pokynov ministerstva školstva a hlavného hygienika SR. 

Služby školskej špeciálnej pedagogičky využívali žiaci a rodičia aj v školskom roku 
2019/2020. Školská špeciálna pedagogička pracovala so žiakmi podľa potrieb žiakov a 
na žiadosť rodičov aj doučovala žiakov 1. ročníka, aby prekonali problémy pri čítaní a 
písaní abecedy. Súčasťou práce školského špeciálneho pedagóga bola aj spolupráca školy 
s centrami výchovného poradenstva a prevencie, v ktorých na žiadosť rodičov bolo 
vyšetrených 38 žiakov (profesijná orientácia - 7 žiakov, psychologické vyšetrenia 31 
žiakov, špeciálno-pedagogické vyšetrenie 18 žiakov). 

§ 2. ods. 2 d 

Spolupráca školy a verejnosti 

Prioritou bola pre nás v uplynulom školskom roku spolupráca so zriaďovateľom - Obcou 
Krivany a pánom starostom Jánom Šejirmanom. Spolupracovali sme v organizačnej, 
komunikačnej, materiálnej, kultúrnej i športovej oblasti, aj najmä pri organizácii letnej 
školy. Zvlášť v náročnej situácii v súvislosti s opatreniami proti ochoreniu COVID-19 bola 
spolupráca a komunikácia so zriaďovateľom mimoriadne intenzívna a užitočná. 

Spolupracovali sme aj s obcou Torysa, s Rímsko-katolíckym farským úradom v Krivanoch, 
s Políciou SR, CPPPaP v Sabinove, CŠPP v Lipanoch, SCŠPPaP v Prešove, ÚPSVaR v 
Sabinove, sociálnou kuratelou, pediatrickými ambulanciami a ďalšími organizáciami a 
inštitúciami. 



Mimoriadne prospešná bola spolupráca s novovzniknutým občianskym združením ZRPŠ 
Krivany, o. z., s radou rodičov, ale aj s krivianskymi futbalistami (1. FK Krivany), hasičmi 
(DHZ Krivany), chovateľom holubov pánom Milanom Ištvanom, mladými folkloristami - 
členmi DFS Jána Lazoríka i pani Irenou Gernátovou pri organizovaní spoločných aktivít 
počas Letnej školy 2020 v Centre ľudovej kultúry, na amfiteátri a na miestnom ihrisku. 

Spolupracovali sme so spoločnosťou Calendula, a. s. Nová Ľubovňa pri zbere plodov 
pagaštanu konského, z ktorého táto akciová spoločnosť vyrába gaštanový extrakt a čistú 
substanciu escín. Tieto sú využívané vo farmaceutickom priemysle na výrobu liekov a 
firma z nich vyrába výrobok určený na boľavé kĺby a svaly. 

Za pomoc a spoluprácu všetkým ďakujeme. 

Činnosť v čase mimoriadnej situácie  

Od 13. 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. 

Správa o priebehu výchovy a vzdelávania v čase mimoriadnej situácie                         
(12. 3. - 30. 6. 2020) 

1. Metódy a formy 

Vyučovanie žiakov prebiehalo dištančne. Prvý týždeň sme hľadali cesty a vhodné metódy, 
keďže máme žiakov rôznych - intaktných, integrovaných so ŠVVP, žiakov zo SZP i MRK. 
Títo žiaci mali aj rozdielne domáce prostredie a podmienky na dištančné vzdelávanie. V 
prípade rómskych žiakov z Torysy i Krivian to bolo o to náročnejšie, že sa prerušil osobný 
kontakt učiteľa a žiaka. V prvom a druhom týždni prebiehalo dištančné vzdelávanie - 
zadávanie úloh skupinám vytvorených na sociálnej sieti Facebook, cez školský portál 
EduPage, Messenger a pod. Postupne sa situácia stabilizovala. Aby sme nezaťažovali deti 
i rodičov, pozornosť sme sa snažili v prvom rade upriamiť na hlavné vzdelávacie oblastí. 
Po dvoch týždňoch prešli učitelia 1. stupňa postupne, za výraznej pomoci rodičov, na 
online vyučovanie cez ZOOM. Online vyučovanie ako prví začali štvrtáci, postupne 
prechádzali na túto formu aj ostatné ročníky 1. stupňa. Aj niektorí učitelia 2. stupňa mali 
online hodiny cez Zoom, avšak zo strany starších žiakov chýbala často zodpovednosť 
a spätná väzba, objavovali sa aj technické problémy. Zadávanie úloh sa realizovalo aj cez 
Alf testy. Zapojenie žiakov v prípade 1. stupňa bolo vysoké, výnimku tvorili žiaci zo SZP, 
ktorí nemali doma prístup na internet. Spolu sa vzdelávalo cez internet (online výučba) 
asi 55 % žiakov. Asi 10% žiakov nereagovalo počas pandémie vôbec a do dištančného 
vzdelávania sa nezapojili. Ostatní žiaci využívali najmä aplikáciu EduPage a ostatné 
komunikačné kanály. 

Formy výučby žiakov počas pandémie bez prístupu k internetu boli nasledovné: zasielanie 
pracovných listov v listinnej podobe, televízne vysielanie Školský klub, televízne 
vysielanie v rómskom jazyku Thumence khere, telefonický kontakt, ale aj osobný kontakt 
s učiteľkami alebo inými zamestnancami školy. Pracovné listy žiakom pripravovali 
vyučujúci a pedagogické asistentky spolu so školským špeciálnym pedagógom. 



Roznášanie a následný zber pracovných listov zabezpečovali učitelia, ale najmä 
pedagogické asistentky v spolupráci s pracovníčkami obecného úradu raz týždenne. 
Pracovné listy, ktoré dostávali domov žiaci, obsahovali vysvetlenie a precvičovanie učiva, 
ale aj zadania k riešeniu úloh v prípade niektorých žiakov z Krivian i z Torysy. K 
pracovným listom sme prikladali aj písacie potreby - perá, ceruzky, farbičky. Raz 
týždenne, v stredu sme zbierali vypracované listy a zároveň sa distribuovali nové. Spätná 
väzba bola rozdielna, časť materiálov sa nám nevrátila, resp. vrátila nevyplnená. Ak 
niečomu žiaci nerozumeli, vrátili sme sa k tomu v júni po návrate do školy. Bol tu priestor 
na opakovanie a upevňovanie učiva. K pracovným listom sme opakovane prikladali 
oznam o možnosti sledovania televízie RTVS 2 a interaktívnej relácie Školský klub a každý 
štvrtok aj relácie pre rómsku menšinu s názvom S vami doma - Thumenca khere. 

Deti nastúpili do školy od 1. 6. 2020 do 30. 6. 2020. Na základe rozhodnutia Úradu 
verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR a rozhodnutia zriaďovateľa - Obce Krivany od 1. 6. 2020 sme otvorili školu pre žiakov 
1. až 5. ročníka, triedy pre žiakov so ŠVVP 1.- 6. roč., prevádzku ŠKD, školskú jedáleň i 
materskú školu. Rodičia návrat detí do školy potvrdili vopred písomným oznámením. 
Prevádzka základnej školy a ŠKD bola v čase od 7.00 do 16.00 hod. Prevádzka školy bola 
zabezpečená tak, aby zákonní zástupcovia žiaka v prípade potreby, mohli žiaka odovzdať 
do školy ešte pred začiatkom svojej pracovnej doby a prebrať zo školy po jej skončení. 

Vyučovanie bolo organizované v rozsahu 4 - 5 vyučovacích hodín, podľa dočasného 
rozvrhu hodín pre jednotlivé skupiny žiakov, max do 12.30. Vyučovanie prebiehalo 
blokovou výučbou v interiéri i exteriéri školy. Výučbu zabezpečili učitelia, ktorým bola 1. 
6. 2020 zrušená práca z domu (home office). Žiaci 6. - 9. ročníka a žiaci 1. - 5. ročníka, 
ktorí sa do školy nevrátili, mali zabezpečené dištančné vzdelávanie, resp. vyučovanie na 
diaľku podľa technických možností školy, najmä cez EduPage. Žiakom, ktorí nemali 
prístup na internet a neboli v škole, sme sprostredkovali dištančné vzdelávanie v rámci 
svojich možností doterajším spôsobom (pracovné listy v tlačenej podobe sa roznášali 
priamo do domácnosti). Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v škole 
sa písomné a ústne skúšanie nerealizovalo do konca školského roka 2019/2020. 

Žiaci, ktorí nastúpili do školy, boli rozdelení na skupiny (max. 20 žiakov ). V skupinách 
boli aj žiaci, ktorí pred mimoriadnym prerušením prevádzky, kvôli prevencii nákazy 
COVID-19, neboli v spoločnej triede. Výchovno-vzdelávacia činnosť prebiehala v 7 
skupinách, ktorých zloženie sa v priebehu týždňa nemenilo. Zmena mohla nastať vždy 
len na začiatku nasledujúceho týždňa. Skupiny žiakov sa vonku intervalovo striedali alebo 
boli v oddelenom priestore. Obsah a formy vzdelávacích a záujmových činností sme volili 
tak, aby boli zaistené hygienicko-epidemiologické opatrenia. 

Pre žiakov a zamestnancov prítomných v škole sa výdaj jedla (obed) uskutočnil podľa 
vypracovaného harmonogramu v školskej jedálni. Pred vstupom do jedálne bola 
zabezpečená dezinfekcia rúk. Časový harmonogram výdaja stravy v školskej jedálni bol 
organizovaný tak, aby sa skupiny žiakov podľa tried nepremiešavali (od 10.30 do 11.30, 
od 12.00 do 12.45). Stravu vydával personál spolu s hygienicky baleným príborom. Žiaci 
si jedlo a nápoje sami odoberali cez výdajné okienko. Stravovanie v školskej jedálni sa 
zabezpečovalo v sprievode pedagogických zamestnancov, vychovávateľky ŠKD a 



pedagogických asistentov. S dokladaním jedál, nápojov a príborov vypomáhali 
sprevádzajúci pedagogickí zamestnanci v rámci výchovy k zdravým a správnym 
stravovacím návykom. Triedne učiteľky a sprevádzajúci pedagogickí zamestnanci 
zodpovedali za dodržiavanie hygienických opatrení žiakov. Stravovali sa so skupinou 
žiakov (v počte max.2), ostatní zamestnanci v čase od 12.45 do 13.00. 

2. Spôsob hodnotenia 

Riaditeľka školy oznámila 30. apríla 2020 žiakom a ich zákonným zástupcom 
nehodnotenie tých predmetov, ktoré pôvodne boli hodnotené, avšak podmienky v čase 
prerušeného vyučovania neumožnili naplniť ciele predmetu kvalitnou a plnohodnotnou 
realizáciou. Boli to tieto predmety: informatika, náboženská výchova, etická výchova, 
pracovné vyučovanie, technika, hudobná výchova, výtvarná výchova, telesná a športová 
výchova, tkanie a regionálna výchova. 

Na základe ďalších aktualizovaných informácií riaditeľka školy oznámila, ktoré predmety 
sa nebudú klasifikovať ani hodnotiť slovne, teda ich ukončenie bude vyjadrené 
absolvoval/neabsolvoval. Boli to tie predmety, ktoré pôvodne boli klasifikované, ale 
vzhľadom na prerušenie vyučovania nebolo možné plnohodnotne naplniť ich ciele - 
výtvarná výchova, technika, telesná a športová výchova na 2. stupni a informatika na 1. 
a 2. stupni, náboženská výchova, etická výchova, pracovné vyučovanie, hudobná 
výchova, tkanie a regionálna výchova bude ich ukončenie vyjadrené pôvodným 
absolvoval/neabsolvoval. O kritériách a hodnotení ďalších predmetov sme informovali 
20. mája 2020. V súlade s Usmernením MŠVVaŠ na hodnotenie žiakov základných škôl v 
čase mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 
2019/2020 zo dňa 20. 4. 2020 a po prerokovaní online v pedagogickej rade dňa 19. 5. 
2020 oznámila riaditeľka žiakom a rodičom kritéria a hodnotenie predmetov v druhom 
polroku školského roka 2019/2020. 

Podklady na hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov v čase prerušeného 
vyučovania v škole získavali učitelia z portfólia žiackych prác, rozhovormi so žiakmi, 
konzultáciou s rodičmi, z projektov žiakov, z riešenia a úrovne vypracovania komplexných 
úloh, zo samostatných praktických prác spracovaných žiakmi počas domácej prípravy s 
prihliadnutím na individuálne podmienky každého žiaka, zohľadnením svedomitosti a 
snahy žiakov, získanie kompetencií v rámci vzdelávania. Ani po obnovení vyučovania v 
škole sa písomné a ústne skúšanie nerealizovalo v prípade žiakov 1. až 5. ročníka, ktorí 
nastúpili do školy 1. 6. 2020. Pri záverečnom hodnotení sa v čase prerušeného 
vyučovania zohľadňovali aj známky za 1. polrok z vyučovacieho predmetu, ako aj 
známky, ktoré žiaci získali v 2. polroku od 1. 2. 2020 do 12. 3. 2020, počas riadneho 
vyučovania v škole, resp. aj v období od 16. 3. 2020 do 6. 4. 2020, teda do vydania 
usmernenia MŠVVaŠ, ktorým sa zrušila klasifikácia (známkovanie). Pri priebežnom aj 
záverečnom hodnotení sme prihliadali predovšetkým na osobitosti, možnosti a 
individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania v školách. 
Zohľadnené bolo aj sebahodnotenie žiakov. 

Riaditeľka školy po prerokovaní s pedagogickou radou schválila spôsob záverečného 
hodnotenia nasledovne: 



- 1. stupeň - slovné hodnotenie 

- 1. a 2. stupeň: triedy pre žiakov so ŠVVP (špeciálne triedy) - slovné hodnotenie 

- 2. stupeň - klasifikácia 

Postup žiakov do vyššieho ročníka: Nikto zo žiakov nebol preskúšaný počas letných 
prázdnin a nikto zo žiakov neopakuje ročník. 

Nehodnotenie predmetov, u ktorých vzhľadom na prerušenie vyučovania nie je možné 
plnohodnotne naplniť ich ciele sa nebudú hodnotiť a ich ukončenie bude vyjadrené 
absolvoval/neabsolvoval: Výtvarná výchova, Technika, Informatika, Telesná a športová 
výchova, Náboženská výchova, Etická výchova, Pracovné vyučovanie, Hudobná výchova, 
Tkanie, Regionálna výchova, Loptové hry, Tvary umenia, Poznaj a chráň a Remeselné 
práce. 

Priebežné hodnotenie sa počas prerušeného vyučovania v škole nerealizovalo formou 
klasifikácie. Priebežné hodnotenie malo charakter konštruktívnej spätnej väzby 
poskytovanej žiakom počas učenia sa. Malo motivačný charakter, pomenovalo žiakom 
chyby, ktoré robili a učitelia navrhli aj postup pri ich odstraňovaní. Toto hodnotenie malo 
však značne individualizovaný charakter, zohľadňovalo vekové a individuálne osobitosti 
žiaka a prihliadalo na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť. Pri 
priebežnom aj záverečnom hodnotení vyučujúci prihliadali predovšetkým na osobitosti, 
možnosti a individuálne podmienky na domácu prípravu počas prerušeného vyučovania 
v školách. 

3. Zamestnanci 

Do dištančného vzdelávania sa zapojili okrem učiteľov aj pedagogické asistentky, školský 
špeciálny pedagóg, vychovávateľka ŠKD, aj učiteľky MŠ. Prekážky pri zavádzaní 
dištančného vzdelávania - riziková skupiny vzhľadom k ochoreniu COVID-19 (nad 60 
rokov), zladenie vyučovania a domáceho a rodinného prostredia (napr. starostlivosť o 
maloleté deti), ťažkosti pri práci s technikou (práca s PC, programami, vzdelávacími 
platformami), nezáujem rodičov a niektorých žiakov (chýbajúca kontrola zo strany 
rodičov). Zamestnanci sa podieľali na týchto činnostiach: tvorba učebných materiálov, 
roznášanie pracovných listov, priama výučba žiakov, organizácia Letnej školy. 

Napriek tomu, že sa 13. marca brány školy zatvorili, školský klub fungoval aj naďalej. 
Vychovávateľka sa snažila udržiavať kontakt s deťmi i rodičmi „na diaľku“. Zriadila 
facebookovú skupina u ŠKD KRIVANY. V skupine prezentovala rôzne návrhy a nápady, 
ako mohli deti tráviť voľný čas a ako si mohli niečo pekné doma vyrobiť. Rodičia zdieľali 
fotky svojich detí pri rôznych aktivitách. Do činností sa deti zapájali dobrovoľne. 
Edukačne bohatá bola aj aktivita Splň výzvu a budeš odmenený. Každý pondelok dostali 
deti do svojich schránok na Edupage presný popis výzvy, ktorú mali splniť. Splnenú úlohu 
deti v sobotu večer umiestnili na viditeľné miesto pred svojim domom, aby ju 
vychovávateľka mohla v nedeľu ráno skontrolovať. Kto sa do výzvy zapojil a splnil ju, 
našiel si odmenu v poštovej schránke. Odmeny v podobe rôznych darčekových 
predmetov vyrábala vychovávateľka. Podobné aktivity boli realizované aj v MŠ. 



Počas mimoriadnej situácie niektorí zamestnanci boli preradení aj na inú prácu, napr. 
učiteľka 2. stupňa na 1. stupeň. V tejto mimoriadnej situácii niektorým zamestnancom 
vzhľadom na povahu práce, ktorú vykonávali, nebolo možné dohodnúť výkon práce z 
domu, preto sme uplatnili ustanovenia § 250b ods. 6 Zákonníka práce - prekážku v práci 
na strane zamestnávateľa. 

4. Materiálna podmienky 

Škola mala k dispozícii veľkokapacitnú tlačiareň v zborovni, kde sa zabezpečovalo 
dištančné vzdelávanie žiakov z MRK a SZP prostredníctvom tlače a distribúcie pracovných 
listov. V prípade žiakov, ktorí sa nevedeli pripojiť na online hodiny, resp. nemali vhodnú 
techniku, kontaktovali sme ich rodičov a ponúkli im možnosť zapožičania technického 
zriadenia do domácnosti (PC, tablet) pre potreby vzdelávania. Nikto túto možnosť 
nevyužil, využili však odborné poradenstvo. Zapožičať techniku bolo možné aj v prípade 
učiteľov, ktorí o to prejavili záujem. Učitelia využívali počas dištančného vzdelávania v 
domácnosti vlastnú techniku. 

5. Vyhodnotenie plnenia cieľov školy 

Nadštandardne sme splnili cieľ počas letnej školy - v prierezových témach Osobnostný a 
sociálny rozvoj a Regionálna výchova a ľudová kultúra. Došlo k plneniu nových cieľov 
počas dištančného vzdelávania v oblastiach Človek a hodnoty, Človek a spoločnosť, ale 
aj Matematika a práca s informáciami u intaktných žiakov. Z dôvodu mimoriadnej situácie 
sa nepodarilo splniť výchovno-vzdelávacie ciele niektorých predmetov. 

6. Špecifická podpora počas mimoriadnej situácie 

Za významné podporné opatrenie považujeme vydávanie stravy žiakom v školskej 
jedálni. Spolupráca školy s komunitnými pracovníčkami obce a rómskou hliadkou, 
inkluzívny tím a pedagogická asistentka v rámci Národného projektu Pomáhajúce 
profesie v edukácii detí a žiakov. Osobitné opatrenia sa týkali integrovaných žiakov so 
ŠVVP predovšetkým na 1. stupni. 

Školenia - učitelia sa vzdelávali individuálne, využívali webináre od ŠPÚ, informácie 
získavali na stránkach www.ucimenadialku.sk, www.bezkriedy.sk, www.datakabinet.sk a 
pod. 

7. Silné a slabé stránky počas mimoriadnej situácie 

Silné stránky: 

- ochota vyhovieť potrebám rodičov a detí, online rozhovory s rodičmi 

- spolupráca školy a rodiny 

- pomoc kolegov pri problémoch s online vyučovaním 

- samostatnosť detí 



- zlepšenie počítačovej gramotnosti 

- sprístupnenie množstva edukačných stránok pre učiteľov, žiakov i rodičov 

- online inštruktážne návody 

Slabé stránky: 

- preťaženosť sietí a problémy s technikou 

- nedostatočné materiálno-technické vybavenie domácností žiakov 

- nejasné, meniace sa pokyny v rozhodnutiach ministerstva k hodnoteniu žiakov, 
nejednotnosť 

Nedokázali sme vzdelávať dištančne - na diaľku všetkých žiakov z MRK, prístup k online 
výučbe cez internet, vytvoriť jednotnú online platformu, ktorá by umožnila komplexne 
organizovať výučbu (komunikácia so žiakmi, zadávanie domácich úloh, online hodiny, 
rozvrh hodín...), zabezpečenie prístupu k prezenčnej výučbe pre žiakov so ŠVVP. 

8. Návrh opatrení 

Škola chce v ďalšom školskom roku urobiť nasledovné opatrenia, aby zmiernila následky 
mimoriadnej situácie: 

- zabezpečiť prístup k prezenčnej výučbe pre žiakov so ŠVVP, vzhľadom k tomu, že sme 
nedokázali takýchto žiakov efektívne vzdelávať dištančne - na diaľku, 

- zlepšiť digitálne zručnosti pedagógov - vzdelávanie, kurzy pre rodičov a dôraz na 
vyučovanie informatiky, 

- opakovanie a upevňovanie učiva v novom školskom roku, upraviť kurikulum, kritéria 
hodnotenia, osobitná podpora žiakov v riziku - podporné služby odborného (inkluzívneho) 
tímu na škole, všetkých žiakov z MRK, prístup k online výučbe cez internet, vytvoriť 
jednotnú online platformu, ktorá by umožnila komplexne organizovať výučbu 
(komunikácia so žiakmi, zadávanie domácich úloh, online hodiny, rozvrh hodín...) 

Letná škola 

V termíne od 10. do 14. augusta 2020 sme organizovali Letnú školu (LŠ) v cykle A v 
časovej dotácii 5 hodín (od 8.00 do 13. 00) pre 20 žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia s názvom Kuk do sveta a v cykle B v časovej dotácii 8 hodín (od 8.30 do 16.30) 
pre 20 žiakov 1. - 8. ročníka s názvom Doma je doma. LŠ sme pripravili pre dve skupiny 
žiakov ako poldenný i celodenný pobyt podľa záujmu a potrieb žiakov. Skupiny žiakov 
boli z hľadiska veku heterogénne, čo bolo výhodou v tímovej práci. Vzhľadom k tomu, 
že máme žiakov intaktných i žiakov so ŠVVP, aj žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia a z marginalizovaných rómskych komunít, ktorí sa nemohli plnohodnotne 
zapojiť do dištančného vzdelávania, chceli sme a aj im poskytnúť zmysluplné využitie 
voľného času počas letných prázdnin spojené s výchovno-vzdelávacími aktivitami, ktoré 



by stimulovali výchovno-vzdelávací proces formou zážitkového, hravého a tvorivého 
učenia. Zároveň sme chceli prostredníctvom LŠ pomôcť vyrovnať rozdiely vo 
vedomostiach a zručnostiach žiakov, ako aj žiakov adaptovať na začatie nového 
školského roka 2020/2021 nielen po stránke vzdelávacej, ale najmä socializačnej a 
výchovnej. Stravovanie žiakov LŠ bolo zabezpečené v školskej jedálni. Pri organizovaní 
LŠ škola spolupracovala s vychovávateľkou ŠKD, zriaďovateľom, komunitnými 
pracovníkmi obce, študentskou mimovládnou organizáciou EAC, občianskym združením 
ZRPŠ Krivany, o.z., ďalšími organizáciami obce a dobrovoľníkmi. Miestom realizácie bol 
nielen interiér, ale aj exteriér školy i región. Pri organizovaní LŠ sme rešpektovali a 
dodržiavali všetky hygienické nariadenia ÚVZ platné v období realizácie LŠ. Letnú školu 
v cykle A vyhodnocujeme ako veľmi prínosnú pre žiakov zo sociálne znevýhodneného 
prostredia, ktorí sa jej zúčastnili. Práve žiaci, pochádzajúci z marginalizovaných rómskych 
komunít, sa nemohli plnohodnotne zapojiť do dištančného vzdelávania, a preto sme 
chceli stimulovať u nich výchovno-vzdelávací proces formou zážitkového, hravého a 
tvorivého učenia. Žiaci zažili spolu s pedagogickými zamestnancami školy pestré 
vzdelávacie aktivity v triede, v altánku, na ihrisku, v okolí školy i v prírode. Počas letných 
prázdnin sme žiakom okrem iného poskytli zmysluplné využitie voľného času a snažili 
sme sa okrem iného adaptovať ich aj na nový školský rok nielen po stránke vedomostnej 
- čitateľská a matematická gramotnosť, ale najmä socializačnej a výchovnej. Počas letnej 
školy žiaci mali zabezpečenú stravu v školskej jedálni (raňajky, obed, olovrant, pitný 
režim) a boli vedení k dodržiavaniu základných hygienických pravidiel a k zdravému 
životnému štýlu, aj k ekologickému správaniu sa. Pri organizovaní letnej školy škola 
spolupracovala s komunitnými pracovníkmi obce, s obecnou rómskou hliadkou a 
dobrovoľníkmi z radov vysokoškolských študentov. Záver a vyhodnotenie letnej školy bol 
na miestnom amfiteátri, kde sa žiaci zúčastnili interaktívneho koncertu Leto 2020. Táto 
premiérová letná škola bola u žiakov veľmi obľúbená, žiaci mali výbornú dochádzku a 
potešujúca bola najmä  spätná väzba. V pondelok  nastúpilo do LŠ 20 žiakov zo SZP, v 
piatok ich bolo 25. Projekt LŠ hodnotíme pozitívne. Aj LŠ v cykle B hodnotíme ako veľmi 
prínosnú pre žiakov 1.- 8. roč. Žiaci pracovali v heterogénnych vekových skupinách, čo 
bolo pri tímovej práci veľmi výhodné. Zamerali sme sa na rozvoj čitateľských zručnosti, 
výchovu k zdravému životnému štýlu cez športové a turistické aktivity i zdravú stravu v 
školskej jedálni. Miestom realizácie bol nielen interiér školy, ale aj exteriér školy a región. 
Naším cieľom bolo poznať v prvom rade históriu i súčasnosť našej obce, rozvoj etického 
myslenia a konania žiakov cez aktívny prístup k dobrovoľníckym činnostiam v prospech 
obce. Žiaci absolvovali hasičský tréning i štafetový beh s členmi dobrovoľného hasičského 
zboru, prezentáciu miestneho chovateľa holubov, priateľský futbalový zápas na 
miestnom ihrisku, exkurziu v Centre ľudovej kultúry aj v "krivianskej kuchni" 
(národopisná zbierka Jána Lazoríka), školu ľudového tanca na miestnom amfiteátri s 
členmi Dedinskej folklórnej skupiny Jána Lazoríka, taktiež interaktívny koncert Leto 2020. 
Žiaci poznávali i svoj región, absolvovali celodenný pobyt v prírode - rozprávkovú cestu 
na Hanigovský hrad, exkurziu do múzea Solivar v Prešove i do Lodenice Sigord s 
možnosťou člnkovania na vodnej nádrži. Žiakom sme poskytli, okrem množstva 
výchovno-vzdelávacích a zábavných aktivít, aj zmysluplné využitie voľného času počas 
letných prázdnin a snažili sme sa pripraviť ich na nový školský rok a najmä udržať kontakt 
so školou. Pri organizovaní LŠ sme spolupracovali so školským klubom detí, študentskou 
mimovládnou organizáciou EAC, občianskym združením ZRPŠ Krivany, o.z., ďalšími 
organizáciami obce a dobrovoľníkmi z radov študentov vysokých škôl. Žiaci 



zdokumentovali v závere dobré skutky v prospech druhého človeka, svoje zážitky i 
osvojené poznatky z letnej školy "na chodníku dobrých skutkov" a nástenke. Spätná 
väzba žiakov a rodičov bola veľmi pozitívna. LŠ vnímame ako veľký prínos nielen pre 
žiakov, ale aj pre učiteľov. 

Záver 

Vypracoval: Mgr. Mária Kromková 

V Krivanoch, 27. 10. 2020 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade (online) dňa: 29. 10. 2020. 

 


