
 

  
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča, 

Pod kostolom 332/25, 97637 Hrochoť, za školský rok 2020/2021 

 
1 

 

 Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča, Pod kostolom 332/25, Hrochoť 976 37 
Telefón: 048/4190 112     Mobil: 0905 657040     E-mail: riaditel@zshrochot.sk     IČO: 35677821 

www.zshrochot.edupage.org 
 

S p r á v a 
o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch v 

ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča, Pod kostolom 332/25 Hrochoť  
za školský rok 2020/2021. 

 
 
 

Predkladá: 
 
Mgr. Marian Medveď 
riaditeľ školy 
 
     Prerokované v pedagogickej rade školy 
     dňa: 2.septembra 2021 
 
     Vyjadrenie rady školy: 
     Rada školy odporúča zriaďovateľovi 
     Obecnému úradu v Hrochoti  
     s c h v á l i ť 
     Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch 
     ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča, Pod kostolom 332/25, 
     97637 Hrochoť 
     za školský rok 2020/2021 
 
     .................................................................... 
     Mgr. Henrieta Vančová 
     predsedníčka Rady školy pri ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča,  
     Pod kostolom 332/25, 97637 Hrochoť 
 
     Stanovisko zriaďovateľa: 
     Obec Hrochoť 
     s c h v a ľ u j e 
     Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch 
     ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča, Pod kostolom 332/25, 
     97637 Hrochoť 
     za školský rok 2020/2021 
 
     .................................................................... 
     Bc. Marian Mazúch 
     starosta obce 
 
 
 

mailto:riaditel@zshrochot.sk
http://www.zshrochot.edupage.org/


 

  
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča, 

Pod kostolom 332/25, 97637 Hrochoť, za školský rok 2020/2021 

 
2 

 

 Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča, Pod kostolom 332/25, Hrochoť 976 37 
Telefón: 048/4190 112     Mobil: 0905 657040     E-mail: riaditel@zshrochot.sk     IČO: 35677821 

www.zshrochot.edupage.org 
 

Východiská a podklady: 
Správa je vypracovaná v zmysle: 

1. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.435/2020 Z.z. zo 18.12.2020 o štruktúre a obsahu 
správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských 
zariadení. 

2. Koncepcia školy na roky 2019-2024. 
3. Plán práce školy na rok 2020/2021. 
4. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení 

a predmetových komisií. 
5. Zákon č.138/2019 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch, 

plán profesijného rozvoja 2020/2021 
6. Informácie o činnosti Rady školy pri ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča Hrochoť. 
7. Ďalších podkladov (Testovanie žiakov 5. ročníka – T5, testovanie žiakov 9. ročníka – 

T9, výsledky prijímacieho konania, hodnotiace správy koordinátorov) a odborných 
pracovníkov školy (výchovný poradca). 
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S p r á v a 
o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch v 

ZŠ s MŠ Andreja Sladkoviča, Pod kostolom 332/25 Hrochoť  
za školský rok 2020/2021. 

 

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

 

1. Názov školy: Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča Hrochoť 

2. Adresa školy: Pod kostolom 332/25, 97637 Hrochoť 

3. Telefón: 048/4190112, 0905657040 

4. Internetová adresa: www.zshrochot.edupage.org     

5. e-mail: riaditel@zshrochot.sk 

 
6. Vedúci zamestnanci školy: 
 

Meno a priezvisko: Funkcia: 

Mgr. Marian Medveď riaditeľ školy 

Mgr. Zuzana Muchová zástupca riaditeľa školy pre ZŠ 

Mgr. Dana Lieblová zástupca riaditeľa školy pre MŠ 

 
7. Členovia rady školy: 
Rada školy pri Základnej škole s materskou školou Andreja Sládkoviča Hrochoť 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. 
Rada školy pôsobiaca od júna 2020. 

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

1. Mgr. Henrieta Vančová predseda pedagogických zamestnancov za ZŠ 

2. Darina Kováčiková podpredseda rodičov ZŠ 

3. Eva Müllerová člen pedagogických zamestnancov za MŠ 

4. Martina Fábová  člen/zapisovateľ nepedagogických zamestnancov 

5. Mgr. Dobromil Galvánek, 
PhD. 

člen rodičov ZŠ 

6. Ing. Ivana Michalíková člen rodičov ZŠ 

7. Veronika Uhrecká člen rodičov MŠ 

8. Ing. Viera Vrťová člen zriaďovateľa 

9. Oľga Berkyová člen zriaďovateľa 

10. Miroslav Rakyta člen zriaďovateľa 

11. Ing. Ján Pecník člen zriaďovateľa 

 
 

b) údaje o zriaďovateľovi (§ 2 ods. 1 písm. b) 
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1. Názov: Obec Hrochoť 

2. Sídlo: Námestie Andreja Sládkoviča 343/1, 97637 
Hrochoť 

3. Telefónne číslo 048/4190160 

4. Adresa elektronickej pošty hrochot@hrochot.sk 

 

c) Stručná informácia o činnosti rady školy a poradných orgánov za školský rok 
2020/2021 (§ 2 ods. 1 písm. c):  
Rada školy 

- Zo štyroch naplánovaných zasadnutí sa členovia stretli len 2-krát (september 2020, jún 

2021) z dôvodu pandémie COVID – 19. 

Uznesenie a záver zo zasadnutia RŠ zo 7.9.2020 

I. Rada školy berie na vedomie: 

1. návrh Štatútu Rady školy 

2. plán zasadnutí Rady školy na školský rok 2020/2021 

3. inovovaný školský vzdelávací program – jeho zmeny pre školský rok 

2020/2021,  

4. informácie riaditeľa školy o organizácii a personálnom obsadení školy 

v školskom roku 2020/2021  

5. hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za školský rok 

2019/2020 

6. hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti MŠ za školský rok 

2019/2020 

II. Rada školy schvaľuje: 

1. Štatút Rady školy 

2. Plán zasadnutí Rady školy na šk. rok 2020/2021 

3. Inovovaný školský vzdelávací program pre školský rok 2020/2021 

4. Hodnotiacu správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ za šk. rok 2019/2020 

5. Hodnotiacu správu o činnosti MŠ za šk. rok 2019/2020 

Uznesenie a záver zo zasadnutia RŠ z 28.6.2021 – na tomto zasadnutí sa zhodnotil priebeh 

celého školského roka – formy a priebeh vyučovania, návrat žiakov do škôl, prijatie žiakov na 

SŠ, zápis žiakov do 1.ročníka a MŠ – tento bod si ja musím ešte v zápisnici od teba doplniť 

I.Rada školy berie na vedomie: 

1. informácie riaditeľa školy o priebehu a zvládnutie školského roka 2020/2021 

2. informácie o prijatí detí do ZŠ a MŠ v šk. roku 2021/2022 

3. informáciu riaditeľa školy o prevádzke MŠ počas letných prázdnin 

mailto:riaditel@zshrochot.sk
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4. informácie výchovnej poradkyne o prijatí deviatakov a jedného ôsmaka na SŠ 

Údaje o predmetových komisiách a metodických združeniach – poradných 
orgánoch riaditeľa školy: 

 Poradnými orgánmi školy boli metodické združenie učiteľov I. stupňa 
a predmetové komisie učiteľov II. Stupňa, ktoré boli vytvorené podľa príbuznosti vyučovacích 
predmetov: PK prírodovedných predmetov a PK spoločenskovedných predmetov. 

 Zasadnutia MZ a PK sa uskutočnili štyrikrát za školský rok podľa plánu 

zasadnutí v poobedných hodinách, mimo vyučovania. Vyučujúci sa na zasadnutiach zaoberali 

aktuálnymi úlohami definovanými v plánoch práce, prípravou podujatí organizovanými 

členmi MZ a PK a riešili priebežne vyskytujúce sa problémy. Rozoberali sa klady a zápory 

vyučovacieho procesu, hodnotila sa práca žiakov, venovala sa pozornosť začleneným žiakom, 

žiakom s poruchami učenia, problémovým žiakom a v neposlednom rade žiakom 

dosahujúcim výborné vyučovacie výsledky (nadaní žiaci).  Plány práce MZ a PK mali svoju 

štruktúru, podľa ktorej pracovali, čím plnili stanovené ciele svojej činnosti. Kontrola zo strany 

riaditeľa školy bola pravidelne vykonávaná pri jednotlivých zasadnutiach. 

PK prírodovedných predmetov 

PK prírodovedných predmetov mala v šk. roku 2020/2021 štyroch členov. PK sa zišla na svojich 

zasadnutiach celkom 5-krát (z toho jedenkrát on-line cez aplikáciu Teams 25.1.2021). 

Na prvom zasadnutí  2.9.2020 PK sa: 

o Prejednali  a schválili tematické plány učiteľov pre jednotlivé prírodovedné predmety, 

inovovaný školský vzdelávací program pre prírodovedné predmety, plán 

environmentálnej výchovy, plán informatizácie a digitálnych technológii, plán 

finančnej gramotnosti. 

o Schválil ročný plán práce PK na tento šk. rok. 

o Rozdelilo správcovstvo kabinetov, odborných učební a zodpovednosť za súťaže. 

o Prejednali aktuálne problémy, príprava vstupných previerok.  

Na druhom zasadnutí 18.11.2020 sa: 

o Jednotliví vyučujúci vyjadrili k adaptácii žiakov 5. ročníka. Zhodnotilo sa dištančné 

vzdelávanie. 

o Vyučujúci prírodovedných predmetov predložili vyhodnotené výsledky kontrolných 

prác po opakovaní učiva z minuloročného dištančného vzdelávania vedúcej PK. 

Záujem žiakov o školské kolá vedomostných súťaží klesal z dôvodu dištančného 

vzdelávania, napriek tomuto problému prebieha príprava žiakov na súťaže: 

pytagoriáda, matematická olympiáda, chemická olympiáda.  

o Vyučujúci diskutovali o dosiahnutých  výchovno-vzdelávacích výsledkoch 

v jednotlivých predmetoch a triedach za prvý štvrťrok šk. roka 2020/21. Učitelia 

mailto:riaditel@zshrochot.sk
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uviedli žiakov, ktorí dosahujú veľmi slabé výsledky v rámci nimi vyučovaných 

predmetov. Príčinou zlých výsledkov je nedostatočná motivácia v rodine, absencia  

domácej prípravy na vyučovanie,  nepozornosť a nezáujem na hodinách, problémy 

s pripájaním sa na dištančné vyučovanie.  

Na pedagogickej rade 14.12.2020 vyučujúci schválili hodnotenie predmetov 

klasifikačným stupňom (matematika, slovenský jazyk a literatúra, fyzika, chémia, 

geografia, biológia, dejepis, občianska náuka, anglický jazyk, nemecký jazyk). 

Predmety komplementárnej oblasti (výchovy, informatika) boli schválené slovom 

absolvoval(a). V mesiacoch november – december 2020 (od 16.11.2020 do 

18.12.2020) mali žiaci, ktorí mali problémy s dištančným vzdelávaním, možnosť sa 

vzdelávať prezenčne v skupinách 5+1 (5 žiakov + 1 učiteľ) a to vždy v piatky od 8:00 do 

11:00. Všetci žiaci boli zapojení do dištančného vzdelávania. Žiačka siedmeho ročníka 

– Sandra Ličková bola hodnotená a klasifikovaná podľa usmernenia č. 19/2015 na 

hodnotenie a klasifikáciu prospechu a správania žiakov s mentálnym postihnutím vo 

variante B kombináciou slovného hodnotenia a slovného komentára. Žiačka pracovala 

každý deň s pedagogickou asistentkou prostredníctvom telefonického kontaktu. 

Na treťom zasadnutí  25.1. 2021 PK (on-line prostredníctvom aplikácie Teams): 

o Vyučujúci diskutovali o dosiahnutých  výchovno-vzdelávacích výsledkoch 

v jednotlivých predmetoch a triedach za prvý polrok šk. roka 2020/21. Učitelia uviedli 

slabších žiakov. Všetci žiaci v prvom polroku šk. roka 2020/2021prospeli, nikto nemal 

zo žiadneho predmetu hodnotenie nedostatočný. 

o Zhodnotili sa aj  problémy-negatíva dištančného vzdelávania žiakov: 

- absencia osobného kontaktu so žiakom,  

- nevyhovujúce technické zabezpečenie, žiadny prístup na internet, kamera, 

mikrofón, 

- neodovzdávanie, prípadne  neskoré odovzdávanie zadaní a úloh žiakmi, 

- náročné hodnotenie žiakov na základe  poslaných odfotených úloh a  sústavnej  

spätnej  väzby pre žiakov, 

- zabezpečenie distribúcie a návratnosti  pracovných  listov žiakom, ktorí  nemajú 

prístup na internet, 

- nie dostatočný prehľad o aktivite žiakov, ktorí neposielali spätnú väzbu 

o  Učitelia vyhodnotili aj úspechy žiakov v pytagoriáde, matematickej olympiáde – 

školské kolá. V školskom kole pytagoriády bolo 6 žiakov úspešných a v domácom kole 

matematickej olympiády v 5.ročníku jeden žiak.     

Štvrté zasadnutie 19.4.2021 PK  

o Vyučujúci diskutovali o dosiahnutých  výchovno-vzdelávacích výsledkoch 

v jednotlivých predmetoch a triedach za tretí štvrťrok šk. roka 2020/21. Učitelia 

mailto:riaditel@zshrochot.sk
http://www.zshrochot.edupage.org/


 

  
Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch ZŠ s MŠ Andreja Sládkoviča, 

Pod kostolom 332/25, 97637 Hrochoť, za školský rok 2020/2021 

 
7 

 

 Základná škola s materskou školou Andreja Sládkoviča, Pod kostolom 332/25, Hrochoť 976 37 
Telefón: 048/4190 112     Mobil: 0905 657040     E-mail: riaditel@zshrochot.sk     IČO: 35677821 

www.zshrochot.edupage.org 
 

uviedli slabších žiakov. Nikto zo žiakov nemal napomienku z prírodovedných 

predmetov. 

o  Zhodnotilo sa dištančné vzdelávanie: 

- Niektorým slabším žiakom sa podarilo pripojiť na on-line hodiny (Veronika 

Havrdová, Laura Havrdová, Vanesa Krajčiová – kým bola umiestnená 

v Ružomberku v reedukačnom zariadení). Učitelia pravidelne komunikovali so 

žiakmi prípadne rodičmi. Pravidelne dávali spätnú väzbu žiakom k ich 

vypracovaným úlohám, pričom prihliadali aj na ich domáce možnosti 

a podmienky. Všetci žiaci boli zapojení do dištančného vzdelávania. Žiaci, ktorí 

mali problém s internetom, chodili v piatky na prezenčnú formu vyučovania 

(rešpektujúc epidemiologické opatrenia), kde im boli dané materiály poskytnuté 

a vysvetlené. 

o Učitelia vyhodnotili aj úspechy žiakov v pytagoriáde, matematickej olympiáde – 
v okresnom kole pytagoriády boli traja žiaci úspešní, v okresnom kole 
matematickej olympiády dvaja žiaci a v domácom kole matematickej olympiády 
traja žiaci. 

o  Vyhodnotili sa výsledky z E-testovanie, ktoré prebiehalo v marci 
Piate zasadnutie 30.6.2021 PK  

o Vyučujúci diskutovali o dosiahnutých  výchovno-vzdelávacích výsledkoch 

v jednotlivých predmetoch a triedach za druhý polrok šk. roka 2020/21. Učitelia uviedli 

slabších žiakov. Všetci žiaci v druhom polroku šk. roka 2020/2021prospeli, nikto nemal 

zo žiadneho predmetu hodnotenie nedostatočný. 

o  Vyučujúci vyhodnotili plnenie plánov prírodovedných predmetov – plány boli 

dodržané, učivo sa prebralo a teda nie je potrebné ho presúvať do vyšších ročníkov. 

o  Vyučujúci vyhodnotili 4. písomné práce z predmetu matematika a výstupné práce 

z prírodovedných predmetov a matematiky. 

o  Vyučujúci vyhodnotili súťaž – Matematický klokan a Komparo 9 

o Zhodnotila a analyzovala sa činnosť PK za celý školský rok. Všetci členovia PK pracovali 

počas celého šk. roka svedomito, zodpovedne plnili pridelené úlohy. 

d) Údaje o počte žiakov školy za školský rok 2020/2021 (§ 2ods. 1 písm. d) 
 
Základná škola 

Ročník Stav k 15.9.2020 Stav k 31.8.2021  

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Inte-
grova-
ných 

Počet 
odd. 
ŠKD 

Počet 
žiakov 
v ŠKD 

Počet 
tried 

Počet 
žiakov 

Z toho 
Inte-
grova-
ných 

Počet 
odd. 
ŠKD 

Počet 
žiakov 
v ŠKD 

1. 1 13 1  10 1 15 1  10 

2. 1 11   11 1 11   11 

3. 1 11   9 1 11   9 
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4. 1 15 2  12 1 15 2  12 

5. 1 14 1   1 13 1   

6. 1 17 1   1 17 1   

7. 1 19 3   1 18 2   

8. 1 18 1   1 18 1   

9. 1 14 1   1 14 1   

Spolu 9 132 10 1,5 42 9 132 9 1,5 42 

 

 
Údaje o počte zapísaných žiakov do 1. ročníka ZŠ pre školský rok 2021/2022 

Počet žiakov Z celkového počtu zapísaných Počet tried 

Spolu Dievčatá Odklady Nezaškolení v MŠ Samostatné / 
spojené 

15 6 1 0 1 samostatná 

 
Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 31.8.2021 

 Nižší 
ročník 

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

Počet 
žiakov 

    2 14 16 

 

e) Počet pedagogických zamestnancov, odborných zamestnancov a ďalších 
zamestnancov školy za školský rok 2020/2021 (§ 2ods. 1 písm. e) 
 

Základná škola Počet Materská škola Počet Školský klub detí Počet 

Zamestnanci ZŠ 23 Zamestnanci MŠ 6 Zamestnanci ŠKD 2 

Z toho PZ a OZ 17 Z toho PZ 4 Z toho PZ 2 

Z počtu PZ  Z počtu PZ  Z počtu PZ  

- kvalifikovaní 17 - kvalifikovaní 4 - kvalifikovaní 2 

- nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0 - nekvalifikovaní 0 

- dopĺňajú si vzdela. 0 - dopĺňajú si vzdela. 0 - dopĺňajú si vzdela. 0 

Z toho NZ 6 Z toho NZ 2 Z toho NZ 0 

Z počtu NZ  Z počtu NZ    

- kurič-školník 1 - kurič-školník 1 Školská jedáleň  

- ekonóm 1 - upratovačky 1 Zamestnanci ŠJ 4 

- upratovačky 3   - vedúca 1 

- PAM 1   - kuchárky 3 

Spolu počet zamestnancov  
ZŠ+MŠ+ŠKD+ŠJ 

23 + 6 + 2 + 4 = 35 

Z celkového počtu  
zamestnancov školy počet 
PZ a OZ 

23 
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Pracovný pomer v ZŠ 

Pracovný 
pomer 

Počet pedag. z. 
a odbor.z. 

Počet nepedag. 
z. 

Počet úväzkov 
pedag. z. 
a odbor. z. 

Počet úväzkov 
nepedag. z. 

TPP 18 12 16,34 9,37 

DPP 5 0 4,5 0 

Znížený úväzok 4 6 1,34 3,37 

ZPS 0 1 1 1,07 

Na dohodu 0 0 0 - 

 
Kvalifikovanosť pedagogických a odborných zamestnancov v ZŠ 

Počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov a odb. z.  0 15 15 

vychovávateľov 0 2 2 

asistentov učiteľa 0 2 2 

spolu 0 19 19 

 
f) Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu pedagogických zamestnancov (§ 
2ods. 1 písm. f) 
 
Všetci pedagogickí zamestnanci, vrátane asistentov učiteľa a vychovávateľov v školskom 
klube spĺňajú kvalifikačné predpoklady na výkon svojej funkcie, sú kvalifikovaní. 
 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

3,4,5,6,7,8 trieda Informatika 1 

5,7,8 trieda Hudobná výchova 1 

5,6,7,8,9 trieda Technika 1 

1,2,3,4 trieda Etika 1 

1,2,3,4,5 trieda Regionálna výchova 1 

5,8,9 trieda Výtvarná výchova 1 

5 trieda Geografia 2 

 

g) Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti (§ 2ods. 1 písm. g) 
 
V uplynulom školskom roku našu činnosť ovplyvnila situácia súvisiaca so šírením ochorenia 
Covid 19. Naše tradičné aktivity a verejné akcie nebolo možné realizovať nakoľko podliehali 
proticovidovým opatreniam.  
Začiatok školského roka nám však priniesol jednu výnimočnú chvíľu. V 12.ročníku ankety 
Slovenka roka 2020 reprezentovala našu školu a obec, Mgr. Eva Majerová, učiteľka 1.stupňa. 
V kategórii Podpora mladých talentov sa stala víťazkou a získala ocenenie za svoju prácu 
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s mladými ľuďmi v oblasti folklóru a zachovávania regionálnych tradícii v DFS Hučava a DFS 
Zornička.   
V októbri naše aktivity obmedzila druhá vlna šírenia ochorenia Covid 19. Aj napriek tomu, 
vyučovanie žiakov na 1.stupni prebiehalo prezenčnou formou, nakoľko sme spĺňali podmienky 
takejto výučby. Pri dodržaní všetkých opatrení sa nám pred Vianocami podarilo potešiť 
klientov DSS v Hrochoti. Vonku pred budovou DSS zazneli vianočné koledy v podaní žiakov 
1.stupňa. Náš vianočný pozdrav deti umocnili odovzdaním darčekov, ktoré vyrobili. 
V mesiaci apríl, po uvoľnení opatrení pre žiakov končiacich ročníkov, sme pri príležitosti Dňa 
Zeme, pomohli vyčistiť úsek CHKO Poľana. V spolupráci s Obecným úradom Hrochoť sa 
vyzbierali smeti popri ceste smerom k Hrochotskému mlynu. Príjemná prechádzka lesom 
spojená s užitočnou činnosťou priniesla environmentálne ovocie. 
Posledný májový víkend sa FSk Hrochoťan a deti z DFS Hučava zúčastnili filmového nakrúcania 
pod taktovkou časopisu Slovenka. V roku 2021 tento časopis zbieral materiál, potrebný k 
celoslovenskej akcii pod názvom Slovenský Deň kroja. Organizátori si pre 4.ročník vybrali tému 
Ľudové zvyky a tradície.  
Spievame pre potešenie, takto sme nazvali krátke vystúpenie zo dňa 25.6.2021, pre 
dôchodcov z DSS v Hrochoti. Slnečné počasie nám umožnilo, aby hlasy našich speváčok zazneli 
vonku do ďaleka a obveselili našich seniorov. Ani na Banskobystrickej HARAVARE, v nedeľu 
27.6.2021, sa naše žiačky nedali zahanbiť a dôstojne reprezentovali hrochotské spevácke 
tradície. 
11. júla 2021 sa v spolupráci s Maticou Slovenska, podarilo uskutočniť krásne kultúrno-
duchovné podujatie pripomínajúce jubileá Andreja Sládkoviča. Pod vedením riaditeľa 
Slovenského literárneho ústavu MS doc. Júliusa Lomenčíka sa pripravil asi dvojhodinový 
program v Evanjelickom kostole v Hrochoti. Po službách Božích zazneli duchovné piesne aj 
ľudové piesne dievčat z DFS Hučava. Naši detskí herci predviedli krátku scénku, ktorá 
zobrazovala pôsobenie A. Sládkoviča v obci. Nádherné verše z tvorby tohto básnika predniesol 
uznávaný recitátor a herec Juraj Sarvaš. Dvojsté výročie narodenia významného matičiara 
Andreja Sládkoviča bolo dôstojnou spomienkou jeho plodného života. 
Aj v tomto roku sa naša škola (DFS Hučava) zúčastnila 4.ročníka Slovenského Dňa kroja, 
prostredníctvom filmových nahrávok z mája 2021. V nich bola obec- škola krátkymi 
dokrútkami prezentovaná na TA3 od 15.8.-25.8.2021 všetkým ľuďom na Slovensku. 
 
Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 
 

Aj školský rok 2020/2021 bol poznačený koronavírusovou krízou a epidemické opatrenia 
znemožnili hlavne našim športovcom a členom DFS Hučava zúčastňovať sa súťaží a zmerať si sily 
s rovesníkmi z iných škôl. Aj napriek tomu, že úspechy zo športu a folklóru chýbajú, aj v iných 
činnostiach dokázali žiaci našej školy byť úspešní. 

Alfréd Daniš - 1. miesto v okresnom kole 70. ročníka Matematickej olympiády, kategórie Z5, (1/43) 

Alfréd Daniš - úspešný riešiteľ okresného kola Pytagoriády - 42. ročník, kategória P5, (33/121) 

Viktória Berkyová - úspešná riešiteľka okresného kola Pytagoriády - 42. ročník, kategória P5 (63/121) 
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Tamara Fábová - úspešná riešiteľka okresného kola Pytagoriády - 42. ročník, kategória P6 (48/146) 

Sebastián Daniš - úspešný riešiteľ okresného kola Pytagoriády - 42. ročník, kategória P8, (9/78) 

Peter Knop - úspešný riešiteľ okresného kola Pytagoriády - 42. ročník, kategória P4, (8/116) 

Alžbeta Galvánková - úspešná riešiteľka okresného kola Matematickej olympiády, kategória Z6, (12m) 

Sebastián Daniš - úspešný riešiteľ okresného kola Matematickej olympiády, kategória Z8, (7m) 

Aleš Škamla - ocenená práca v okresnom kole XXXVI.ročníka výtvarníckej súťaže " Vesmír očami detí" 
s postupom práce do celoslovenského kola - práca "Som FRB" 2. kategória, ZŠ 1.-4. ročník 

Petronela Pitáková - ocenená práca v okresnom kole XXXVI.ročníka výtvarníckej súťaže " Vesmír 
očami detí" s postupom práce do celoslovenského kola - práca "Vesmírny chrobák" 2. kategória, ZŠ 
1.-4. ročník 

Zuzana Glowiaková - ocenená práca v okresnom kole XXXVI.ročníka výtvarníckej súťaže " Vesmír 
očami detí" s postupom práce do celoslovenského kola - práca "Vesmírny drak raňajkuje" 2. 
kategória, ZŠ 1.-4. ročník 

Aleš Škamla - víťazná práca v 2. kategórii celoslovenského kola výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" - 
"Som FRB" 

Ema Majerová - úspešné zvládnutie okresného kola 67.ročníka Hviezdoslavovho Kubína I.-III. 
kategórie a postup do regionálneho kola 

Sebastián Daniš - úspešné zvládnutie okresného kola 67.ročníka Hviezdoslavovho Kubína I.-III. 
kategórie a postup do regionálneho kola 

Sofia Kuruczová - úspešné zvládnutie okresného kola 67.ročníka Hviezdoslavovho Kubína I.-III. 
kategórie a postup do regionálneho kola 

Tamara Fábová - úspešné zvládnutie okresného kola 67.ročníka Hviezdoslavovho Kubína I.-III. 
kategórie a postup do regionálneho kola 

Ema Majerová - 3.miesto v III. kategórii poézie v regionálnom kole 67. ročníka Hviezdoslavovho 
Kubína 

Nikola Škamlová - čestné uznanie v okresnej literárnej súťaži Banskobystické pierko, v 2. kategórii 
žiakov ZŠ a ZUŠ - Próza 

Sebastián Daniš - 1. miesto v okresnej literárnej súťaži Banskobystické pierko, v 2. kategóriii žiakov ZŠ 
a ZUŠ - Próza 

Sebastián Daniš - laureát a celkový víťaz v okresnej literárnej súťaži Banskobystické pierko, v 2. 
kategóriii žiakov ZŠ a ZUŠ - Próza 
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1. miesto - v okresnej literárnej súťaži Banskobystické pierko - NAJAKTÍVNEJŠIA ŠKOLA 

 
h) Informácie o projektoch do ktorých je škola zapojená (§ 2ods. 1 písm. h) 
 
Škola je zapojená do nasledujúcich projektov: 
1. Škola podporujúca zdravie 

2. Stromy poznania 

3. Ihrisko v zeleni 

4. Baterky na správnom mieste 

5. Sládkovičova lipa 

6. Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického 

testovania 

7. Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety 

8. Projekt DIGIŠKOLA 

9. Projekt Samsung school 

10. Školské ovocie 

11. Moja prvá škola 

12. Rekonštrukcia polytechnických učební 

13. Rekonštrukcia kotolne 

14. Čerstvé hlavičky! (Kaufland) 

15. Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. 

16. Triedim, triediš, triedime 

17. Havarijný stav 

Dlhodobé projekty 
Sú typické pre našu školu. Realizujeme ich dlhodobo, prispievajú k skvalitňovaniu výchovno-
vzdelávacieho procesu a zlepšujú životné prostredie školy.  
 
Škola podporujúca zdravie - projekt zameraný na zdravý životný štýl. Jeho cieľom je viesť 
žiakov k zdravému spôsobu života, pôsobiť aj na duchovný rast detí, pestovať a upevňovať 
návyky v oblasti zdravej výživy. Projekt pokračuje. 
 
Stromy poznania - jeho výstupom je zriadené školské miniarborétum v areáli školy, ktoré sme 
rozširovali o nové dreviny. Škola spolupracuje pri realizácii tohto projektu so Štátnymi lesmi 
SR š.p. Projekt pokračuje. 
 
Ihrisko v zeleni- projekt zameraný na výsadbu okrasných stromov, kríkov, kvetov v okolí 
multifunkčného ihriska v areáli ZŠ Hrochoť. Projekt pokračuje. 
 
Baterky na správnom mieste - projekt recyklácie prenosných baterií a akumulátorov 
podporený záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Projekt 
pokračuje. 
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Sládkovičova lipa - projekt zameraný na prednes poézie a prózy autorov podpolianskeho 
regiónu. Čestným porotcom súťaže sa stal slovenský herec pán Juraj Sarvaš. Projekt pokračuje. 
 
Dajme šancu priateľstvám - nadviazanie družobného priateľstva so školou v Lipove na 
Morave. Cieľom projektu je priateľstvo a výmena skúseností v práci oboch škôl vo viacerých 
oblastiach - šport, folklór atď. Projekt pozastavený. 
 
Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického 
testovania - na našej škole sa budú v budúcich rokoch vykonávať pilotné testovania žiakov ako 
napríklad T5, T9 cez počítače. Projekt pokračuje. 
 
Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety.  
 
Projekt DIGIŠKOLA Projekt pokračuje. 
 
Projekt Samsung school Projekt pokračuje. 
 
Projekt Školské ovocie. Projekt pokračuje. 
 
Moja prvá škola – projekt určený pedagógom 1. stupňa základných škôl. Projekt je zameraný 
na aktivity, ktoré napomôžu implementácii digitálneho vzdelávania. Projekt pokračuje.  
 
Fenomény sveta – vzdelávací projekt zameraný na inovatívne a atraktívne spôsoby výučby, 
založenej na zážitkoch, objavovaní a dobrodružstve. – projekt pokračuje. 
 
Havarijný stav – rekonštrukcia sociálnych zariadení a výmena podláh v budove prvého stupňa. 
Projekt podaný.  
 
Rekonštrukcia kotolne – kompletná prestavba kotolne a výmena kotlov na uhlie za kotly na 
pelety. Projekt zrealizovaný a ukončený. 
 
Čerstvé hlavičky! (Kaufland) – získanie ovocia a zeleniny pre školu od Kauflandu na rok 
zadarmo. Projekt úspešný. 
 
Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II. – získanie inklúzneho tímu pre školu. Projekt 
úspešný. 

 
Triedim, triediš, triedime – ekologický projekt, ktorého cieľom je naučiť žiakov triediť odpad. 

 
i) Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 
inšpekciou v škole (§ 2ods. 1 písm. i) 
 
V školskom roku 2020/2021 nebola na našej škole vykonaná žiadna inšpekčná činnosť. 
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j) Informácie o priestorových podmienkach a materiálno – technických 
podmienkach školy (§ 2ods. 1 písm. j) 
 
Každá trieda má svoju učebňu, na delenie tried sa využíva školský klub, na vyučovanie jazykov je 

zriadená jazyková učebňa s multimediálnym vybavením,  školský klub má svoje vlastné priestory, 

v priestoroch telocvične je zriadená učebňa regionálnej výchovy a pobočka ZUŠ v Hrochoti, 

- škola má vybudovanú učebňu výpočtovej techniky  

- škola má vybudovanú multimediálnu učebňu s interaktívnou tabuľou v učebni 7. ročníka 

- škola má vybudovanú jazykovú učebňu, v ktorej je umiestnená aj interaktívna tabuľa 

s datavideoprojektorom, 

- na škole bola zriadená tabletová učebňa a všetky triedy sú vybavené interaktívnymi tabuľami, 

- škola má od školského roku 2020/2021 k dispozícii nové priestory s učebňami na technickú výchovu, 

- škola nemá priestory pre zriadenie kabinetu chémie, učebné pomôcky sú umiestnené 

v nevyhovujúcich priestoroch skladu učebných pomôcok, na vyučovanie chémie a fyziky je 

prispôsobená učebňa 9. triedy, 

- škola nemá priestory pre zriadenie viacerých kabinetov, mnohé učebné pomôcky sú uložené 

v nevyhovujúcich priestoroch, 

- súčasťou školského areálu je objekt telocvične, 

- na vyučovanie telesnej výchovy slúži ihrisko s umelým povrchom – malý futbal, volejbal, 

- škola zabezpečuje opravy budov a nákup učebných pomôcok z rozpočtových financií 
prostredníctvom sponzorov a projektov, 
 
- škola má vybudovanú novú ekologickú kotolňu na pelety. 

 

j) Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky, 
o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky (§ 2ods. 1 písm. j) 
 
SILNÉ STRÁNKY 

- Dlhodobá tradícia 
- Flexibilita, pripravenosť na zmeny v okolí 
- Ochota k zmenám v škole 
- Humanizácia vzdelávania 
- Skúsenosti s prácou so slabo prospievajúcimi žiakmi 
- Zavádzanie IKT a inovačných metód do vyučovania 
- Systém ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov 
- Úspechy žiakov v olympiádach a súťažiach 
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- Vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov 
- Individuálny prístup k žiakom so ŠVVP a k žiakom zo znevýhodneného prostredia 
- Zapájanie sa do projektov 
- Aktivity mimo vyučovacieho procesu 

 
SLABÉ STRÁNKY 

- Menší záujem rodičov o dianie v škole 
- Obmedzené finančné zdroje na obnovu a rozvoj 
- Nedostatočná vnútorná motivácia žiakov 
- Skúsenosti s využívaním IKT vo vyučovacom procese 
- Počítačová gramotnosť pedagogických zamestnancov 
- Nedostatok priestoru na vytvorenie odborných učební 

 
PRÍLEŽITOSTI 

- Jediná základná škola v širšom okolí – spádová škola 
- Dobrá spolupráca so zriaďovateľom a s okolitými obcami 
- Rozvoj spolupráce s materskými školami v okolí 
- Možnosť získať žiakov z okolitých obcí 
- Možnosť participácie na projektoch a grantových úlohách 
- Ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov 
- Sponzoring 
- Zlepšenie sociálno-ekonomického postavenia učiteľa 
- Dobré podmienky pre vzdelávanie žiakov 
- Dobré podmienky pre rozvoj talentov cez mimoškolskú činnosť 

 
RIZIKÁ 

- Nepriaznivý demografický vývoj 
- Nedostatočné financovanie školstva 
- Negatívny vplyv sociálne slabého prostredia na správanie žiakov 
- Strata motivácie učiteľov 
- Stupňujúca agresivita žiakov 
- Racionalizačné opatrenia 
- Nepriaznivá ekonomická situácia v niektorých rodinách 
- Inteligenčný potenciál budúcich žiakov 
- Zvyšujúci sa počet žiakov so ŠVVP 

 

III. 
a) Počet žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami  (§ 2 ods. 3 
písm. a) 
V školskom roku sme mali na škole 10 žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími 
potrebami. 
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b) Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v školskom roku, v ktorom sa 
správa spracúva  (§ 2 ods. 3 písm. b) 
 

Počet žiakov 
k 30.6.2020 

Z toho 
dievčat 

Počet žiakov 
k 15.9.2020 

Z toho 
dievčat 

Odklad Z toho 
dievčat 

16 7 13 7 2 0 

 

c) Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie na strednej škole  (§ 2 
ods. 3 písm. c) 

 Gym 
8.roč 

Gym 
6.roč 

Gym 
4.roč 

SOŠ SOU OU Iné Spolu 

prihlásení   6 10    16 

d) Počet žiakov prijatých na vzdelávanie na strednej škole  (§ 2 ods. 3 písm. d) 
 

 Gym 
8.roč 

Gym 
6.roč 

Gym 
4.roč 

SOŠ SOU OU Iné Spolu 

prijatí   6 10    16 
% úspešnosť   100% 100%    100% 

e) Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania  (§ 2 
ods. 3 písm. e) 
 
Hodnotenie žiakov: 
Žiaci prvého ročníka boli hodnotení slovne. 

Trieda ANJ BIO DEJ FYZ GEG HUV CHE IFV INF MAT DOV NEJ OBN TFP ENV 

I.                

II.      1    1,91      

III. 2     1   1,45 2,09      

IV. 2,27     1,13   1,4 2,4      

V. 2,08 2 1,85  2 1   1 2,15      

VI. 2,18 2 2,12 2,29 2,18 1   1,29 2,35   1,65   

VII. 2,47 2,53 2,35 2,76 2,35 1,24 2,41  1,35 2,59  2,29 2,06   

VIII. 2,44 2,61 2,44 2,94 2,39 1,33 2,83  1,5 2,94  2,56 2,56   

IX. 3,07 3 3,14 3,21 3,07  3   3,29  3,14 2,79   

  
Trieda PVC PRV VUM PDA MEV FIP SJL SEE RGV THD TSV TEV VLA VYV SPR 

I.               1 

II.  1,73     2,09  1,18     1 1 

III. 1,09   1,73   2,18  1    1,91 1 1 

IV. 1   1,93   2  1,13    2,2 1 1 

V.       2  1 1    1 1 

VI.       2,18   1    1 1 

VII.       2,71   1,12    1 1 

VIII.       2,67   1,11    1,11 1 

IX.       3,14   1    1 1 
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V Hrochoti, dňa 2.septembra 2021   Vypracoval: Mgr. Marian Medveď r.š. 
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