
Správa o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušenia 
vyučovania školský rok 2020/21  
 
Dištančné vzdelávanie pre žiakov II. stupňa v čase mimoriadnej situácie od 26.10. 2021. 

Obnovenie vyučovania pre žiakov II. stupňa 8. a 9. ročníka od 19.4. 2021. 

Obnovenie vyučovania pre žiakov II. stupňa 5. až 7. ročníka od 10.5. 2021. 

 

Dištančné vzdelávanie pre žiakov I. stupňa v čase mimoriadnej situácie od 8.1. 2021. 

Obnovenie vyučovania pre žiakov I. stupňa od 8.2. 2021. 

Dištančné vzdelávanie pre žiakov I. stupňa v čase mimoriadnej situácie od 1.3. 2021 

Obnovenie vyučovania pre žiakov I. stupňa od 12.4. 2021. 

 

S účinnosťou od 19. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády Slovenskej republiky č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády 

Slovenskej republiky č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 176 z 31. marca 2021 a v zmysle rozhodnutia ministra školstva SR č. 

2021/12811:1-A1810 sa obnovuje prezenčná forma vzdelávania pre žiakov ZŠ s MŠ, Soblahov 404, nasledovne:  

 od 12.04.2021 sa žiaci 1. stupňa učia prezenčnou formou, 

 od 19.04.2021 sa žiaci 8. –9. ročníka učia prezenčnou formou a žiaci 5. a7. ročníka naďalej dištančnou formou vzdelávania, 

 od 10.05.2021 sa žiaci 5. - 7. ročníka učia prezenčnou formou  

 

 

 



Pedagogická rada schválila: 

dňa 11.11. 2020 

Usmernenie a prílohu k školskému poriadku týkajúcu sa dištančného vzdelávania 

dňa 17.12. 2020 

Hodnotenie v ZŠ s MŠ Soblahov,404 počas mimoriadnej situácie 

dňa 16.4. 2021 

Plán adaptačného obdobia po návrate do škôl od 19.4. 2021 

Spôsob hodnotenia vyučovacích predmetov VYV,HUV, PVC, THD, TSV v 2. až 9. ročníku absolvoval/neabsolvoval 

 

Vymedzenie vzdelávacích obsahov  
V období mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021 sa obsah vzdelávania vymedzoval tak, že sa 
určovali:  
● Hlavné vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria:  
‒ Jazyk a komunikácia  
‒ Matematika a práca s informáciami  
‒ Človek a spoločnosť  
‒ Človek a príroda  
● Komplementárne vzdelávacie oblasti, medzi ktoré patria:  
‒ Človek a hodnoty  
‒ Človek a svet práce  
‒ Umenie a kultúra  
‒ Zdravie a pohyb  
 
Rozdelenie zohľadňovalo povahu predmetov a možnosti súčasnej organizácie vzdelávania v domácom prostredí. V dennom vzdelávacom režime 
žiakov mali obe skupiny vzdelávacích oblastí vyvážené zastúpenie, odlišoval sa však spôsob zadávania vzdelávacích aktivít. 
 



Všetky vyučovacie predmety, ktoré podľa rámcových učebných plánov pre základné školy patria do vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia, sa 
zameriavali najmä na podporu čitateľskej gramotnosti, rozvoj jazykových kompetencií a komunikačné ciele.  
 
Vo vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sme pozornosť venovali najmä vyučovaciemu predmetu matematika. 
 
Vo vzdelávacích oblastiach Človek a spoločnosť a Človek a príroda vzdelávacie aktivity boli koncipované tak, že sa využívali prirodzené väzby 
medzi obsahmi predmetov z príslušnej vzdelávacej oblasti.  
 
Pri plánovaní obsahu vzdelávania v hlavných vzdelávacích oblastiach sme sa sústredili na ťažiskové učivo daného ročníka a učivo, ktoré je 
nevyhnutnou podmienkou porozumenia učiva v nasledujúcom ročníku.  
 

Organizácia vzdelávania 
Vyučujúci sa riadili týždenným rozvrhom založeným na striedaní jednotlivých vzdelávacích oblastí s príslušnými vyučovacími predmetmi, 
zostavený podľa podmienok a možností školy.  
Indikatívna záťaž žiakov počas dištančného vzdelávania v sebe zahŕňala všetky povinné vzdelávacie aktivity žiakov.  
 

Hodnotenie v ZŠ s MŠ Soblahov,404 počas mimoriadnej situácie 

Forma hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov: 

v prvom ročníku základnej školy sa počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 priebežné 
hodnotenie aj celkové hodnotenie realizuje slovným hodnotením 

v druhom až deviatom ročníku základnej školy sa počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 
priebežné hodnotenie aj celkové hodnotenie realizuje klasifikáciou („známkou“) 

absolvoval/neabsolvoval 1. až 9. ročník –povinne voliteľné predmety etická výchova /náboženská výchova 

 



Celkové hodnotenie: 

v prvom ročníku – prospel, neprospel 

v druhom až deviatom ročníku - prospel s vyznamenaním, prospel veľmi dobre, prospel, neprospel 

Vydávanie dokladov o vzdelaní: 

na konci prvého polroka výpis klasifikácie prospechu a správania za I. polrok 

na konci školského roka vysvedčenie, v ktorom sa uvádzajú výsledky za obidva polroky 

Celkové hodnotenie žiakov základnej školy a klasifikácia ako aj zmeny hodnotenia a klasifikácie počas školského roka sa podľa § 18 ods. 11 vyhlášky 
sme prerokovali a odsúhlasili v pedagogickej rade. 

Pedagogická rada prerokovala a odsúhlasila dňa 16.4. 2021: 

Spôsob hodnotenia vyučovacích predmetov VYV,HUV, PVC, THD, TSV v 2. až 9. ročníku absolvoval/neabsolvoval 

 

Škola vykonala dôslednú prípravu na dištančné vzdelávanie 

- Upravený obsah vzdelávacích štandardov v jednotlivých predmetoch tak, aby zohľadňoval dôležitosť učiva pre ďalšie vzdelávanie 
a užitočnosť pre rozvoj kompetencií definovaných v štátnom vzdelávacom programe 

- Kľúčový obsah výchovných predmetov, čo najviac začleniť do ostatných predmetov 
- Zabezpečený prístup k vzdelávaniu všetkým žiakom 
- Koordinovaný prístup 
- Indikatívna záťaž 
- Konzultačné hodiny 
- Dostupnosť internetu, vhodných technológií, doručovanie vzdel.mat. 
- Kontaktná výučba  



- Zapožičanie dostupných zariadení 
- Vytvorenie podmienok pre realizáciu online vzdelávania 

 

Dištančné vzdelávanie na I. stupni ZŠ 
Dištančné vzdelávanie bolo zahájené hneď po vyhlásení mimoriadnej situácie od 11.1.2021 do 7.2.2021 a od 1.3.2021 do 11.4.2021. 
Našim prvoradým cieľom bolo pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Vyučujúci si najskôr zistili a overili možnosti komunikácie 
a spolupráce s rodičmi a žiakmi. V plnej miere sme sa snažili zohľadniť náročnú situáciu a nastaviť pravidlá vyhovujúce pedagógom, žiakom 
i rodičom a daným podmienkam. 
Bez účasti na tradičnej forme vyučovacej hodiny žiaci v spolupráci s rodičmi zvládli sa samostatne učiť na diaľku. 
 
 

Rozvrh hodín počas mimoriadnej situácie (dištančné vzdelávanie) 
Platný od 11.1.2021 do 7.2.2021 a od 1.3.2021 do 11.4.2021 
 

 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Po SJL MAT  SJL MAT  SJL MAT ANJ  SJL ANJ MAT 

Ut SJL MAT  SJL MAT  SJL PDA   SJL PDA  

St SJL PVO  SJL MAT  SJL MAT   SJL VLA MAT 

Št SJL MAT  SJL PVO  SJL VLA   SJL MAT  

Pia SJL MAT  MAT PVO  MAT    SJL MAT  

 

Sprístupnenie vzdelávania, metódy a formy dištančného vzdelávania: 
Využívali sme: 

1. Priame štúdium – spočívalo v sprístupňovaní didaktického materiálu žiakom bez bežného kontaktu s učiteľom prostredníctvom prezentácií, 
myšlienkových máp, informačných listov, audio a videonahrávok, videí 

2. Vyučovanie riadené učiteľom – učiteľ priamo pôsobil v riadiacom procese vyučovania, v čase rozhovoru medzi sebou komunikovali i učiaci sa 
žiaci. Táto vzájomná interakcia bola realizovaná videokonferenciami a využívaním chatu na Skype, ZOOM 

 



Dištančná forma vzdelávania žiakov prebiehala prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagógmi nasledovne: 

 prostredníctvom edukačného portálu zborovňa.sk; bezkriedy.sk 
 prostredníctvom sociálnych sietí 
 prostredníctvom e-mailovej komunikácie 
 využívaním aplikácií – Messenger, WhatsApp, Skype, Alf 

Žiaci sa riadili upraveným rozvrhom hodín. V 1., 2., a 4. ročníku boli žiaci počas online výuky delení na dve skupiny. Online hodiny sa realizovali 
formou videokonferencií v kombinácii so zadávaním úloh na samostatnú prácu žiakov.  Učitelia zadávali žiakom prácu, pričom rešpektovali zásadu 
primeranosti. Zadané úlohy boli v primeranom rozsahu a primeranej náročnosti určené presným termínom na preštudovanie alebo vypracovanie. 
O dôvodoch, ktoré žiakovi bránili zúčastňovať sa dištančného vzdelávania, rodič informoval svoju triednu učiteľku vopred. 
 

Spätná väzba: 
- vypracované úlohy na kontrolu posielali žiaci v spolupráci s rodičmi do stanovených termínov 
- vyučujúci mal pre každého žiaka vytvorené portfólio prác 
- práca žiakov a zapájanie do online vyučovania bolo v ročníkoch 1. – 4. na výbornej úrovni 
- konzultácie s rodičmi boli realizované priebežne podľa potreby 

 

Spôsob hodnotenia: 
Pri hodnotení žiakov sme sa riadili Usmernením k priebežnému hodnoteniu a celkovému prospechu žiakov základných škôl v školskom roku 2020-
21 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhlásenom v súvislosti s ochorením COVID-19. 

 priebežné hodnotenie žiakov 
- u žiakov 1. ročníka realizované slovne 
- hodnotenie žiakov 2. - 4.ročníka sa realizovalo kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia buď v rámci rôznych vyučovacích 

predmetov alebo v rámci toho istého predmetu 
- zohľadňovali sme vekové a individuálne osobitosti žiaka, prihliadali sme na jeho momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť, 

osobitosti, možnosti a individuálne podmienky domácej prípravy 
- sme realizovali formou konštruktívnej spätnej väzby, ktorá mala charakter predovšetkým motivačný 
- úlohou bolo tiež pomenovať chyby a navrhnúť postup na odstránenie 
- toto hodnotenie malo značne individualizovaný charakter 



- pri hodnotení sme zohľadnili i sebahodnotenie žiakov 
 

 záverečné hodnotenie 
- celkové hodnotenie žiakov, ako aj zmeny hodnotenia žiakov počas školského roka 2020-21 bolo prerokované a odsúhlasené v PR  
- u žiakov 1. ročníka je realizované slovne v predmetoch SJL, MAT, ANJ, PVO, INF a stupňom hodnotenia absolvoval/neabsolvoval 

v predmetoch VYV, HUV, TSV, NBV, ETV 
- na vysvedčení sú žiaci 2. -4. ročníka hodnotení klasifikáciou v predmetoch SJL, MAT, PVO, VLA, ANJ, PDA, INF, TOF a stupňom 

hodnotenia absolvoval/neabsolvoval v predmetoch VYV, PVC, HUV, TSV, NBV, ETV 
- slovné hodnotenie je v súlade s Metodickým pokynom č.22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy NOVELA Č.93/2020 Z.Z. 

ZÁKONA Č. 245/2008 O VÝCHOVE A VZDELÁVANÍ (ŠKOLSKÝ ZÁKON) a o zmene a doplnení niektorých  
- pri záverečnom hodnotení sme zohľadnili i sebahodnotenie žiakov 
 

Kritériá záverečného hodnotenia: 

- v čase prerušeného vyučovania: 
o portfólio žiackych prác 
o spolupráca so žiakmi a konzultácie s rodičmi 
o samostatná práca žiakov na online hodinách 

- v čase prezenčného vyučovania: 
o práca na vyučovaní 
o domáca príprava žiakov na vyučovanie 
o známky zapísané v EŽK 

 

Materiálne a technické podmienky žiakov na učenie sa z domu: 
Zabezpečený prístup k dištančnému vzdelávaniu bol všetkým žiakom. 

- škola zapožičala technické vybavenie žiakom, ktorým táto technika chýbala 

- jeden žiak 3. ročníka mal zabezpečený prístup k dištančnému vzdelávaniu zo školy 
 

 



Silné a slabé stránky dištančného vzdelávania: 
 
Aspekty dištančného vzdelávania 

 pozitívne aspekty 
 pružnosť a pohodlnosť vzdelávania umožňuje žiakom si zvoliť čas a tempo práce 
 zlepšenie zručností žiakov i rodičov v IKT technológiách a práce s nimi 
 zlepšenie vzájomnej komunikácie učiteľ-rodič 
 zlepšenie online komunikácie učiteľ-žiak 
 žiak prebral a mal možnosť ukázať mieru zodpovednosti za vlastné učenie sa 
 pozitívom pre niektorých žiakov bolo pracovať v domácom prostredí, čo neplatilo u všetkých 

 negatívne aspekty 
 obmedzenie priamych interakcií – komunikácia sa zakladala na čítanom texte na počítačovej obrazovke 
 absencia bezprostredného kontaktu kolektívu, spolužiakov, žiakov a učiteľa 
 neboli uplatnené kolektívne, skupinové formy práce 
 stereotyp učenia a zadelenia času, strata motivácie 
 technologické problémy – technická vybavenosť u žiakov sa postupne zlepšovala 
 absencia kontroly utvrdenia vedomostí 
 absencia kontroly dodržiavania zásad rysovania 
 v predmete ANJ zhoršenie výslovnosti a čítania v cudzom jazyku 

 

 
Obsah dištančného vzdelávania v jednotlivých ročníkoch: 
 
Škola na základe analýzy plnenia obsahových a výkonových štandardov (učebných plánov, učebných osnov) v jednotlivých ročníkoch 
neeviduje rozdiel medzi plánovaným objemom vedomostí a zručností žiakov a skutočným stavom vo vedomostiach, ponechá pôvodný učebný 
plán. 
 

- ciele predmetov v rámci učebných osnov jednotlivých predmetov sa podarilo naplniť v každom ročníku 



- budúci školský rok budeme venovať zvýšenú pozornosť praktickým rysovacím zručnostiam v predmete matematika a grafomotorickým 
zručnostiam vo všetkých ročníkoch 

- nadpriemerné výsledky žiakov 4. ročníka /KOMPARO 
 
 

Dištančné vzdelávanie na II. stupni ZŠ 
Dištančné vzdelávanie bolo zahájené hneď po vyhlásení mimoriadnej situácie od 26.10.2020 
Naším prvoradým cieľom bolo pomôcť žiakom, aby sa mohli ďalej vzdelávať. Vyučujúci si najskôr zistili a overili možnosti komunikácie 
a spolupráce s rodičmi a žiakmi. V plnej miere sme sa snažili zohľadniť náročnú situáciu a nastaviť pravidlá vyhovujúce pedagógom, žiakom 
i rodičom a daným podmienkam. 
Bez účasti na tradičnej forme vyučovacej hodiny žiaci v spolupráci s rodičmi zvládli sa samostatne učiť na diaľku. 
 
 

Rozvrh hodín počas mimoriadnej situácie (dištančné vzdelávanie) 
Platný od  26.10.2020      do 19.4. – 8. a 9. ročník, 10.5. 2021 – 5.-7.ročník 

  
 
 



 
 

 



Sprístupnenie vzdelávania, metódy a formy dištančného vzdelávania: 
Dištančná forma vzdelávania prebiehala prostredníctvom elektronickej komunikácie cez edukačný portál zborovňa.sk, bezkriedy.sk a využívaním 
aplikácií WhatsApp, Alf testy a Skype. 
Žiaci sa riadili upraveným rozvrhom hodín, niektoré hodiny boli realizované online cez portál Skype, pri vyučovaní predmetov SJL, ANJ, MAT boli 
žiaci pri online vyučovaní delení na skupiny.  
Slovenský jazyk a literatúra bol vyučovaný v 5. ročníku 3x týždenne, v 6.-9. ročníku 4x týždenne.  
V každom ročníku 2 - 3x týždenne formou zadávaní materiálov na vzdelávanie prostredníctvom portálu www.bezkriedy.sk a 
www.program.alf.com. 1x týždenne online hodiny (Skype).  
Rozvoj komunikačných schopností – tento predmet bol počas mimoriadnej situácie vyučovaný ako súčasť slovenského jazyka a literatúry. Úlohy 
boli väčšinou zadávané aj kontrolované a vyhodnotené prostredníctvom portálu www.bezkriedy.sk 
Anglický jazyk bol vyučovaný v každom ročníku 3x týždenne.  
2x týždenne prostredníctvom portálu www.bezkriedy.sk a 1x týždenne online hodiny (Skype), žiaci boli rozdelení na skupiny 
Predmet dejepis a geografia bol vyučovaný v každom ročníku 1x týždenne online formou.  
Pri zadávaní úloh učitelia rešpektovali zásadu obsahovej a rozsahovej primeranosti.  
Matematika – predmet bol vyučovaný 5.-9.ročníku  3-krát týždenne. Žiaci riešili úlohy priamo na online hodinách, vypracované zasielali 
prostredníctvom portálu www.bezkriedy.sk, vyučujúci využívali aj testy s priamym vyhodnotením úloh a testy Alf. Žiaci 5.-8. ročníka boli rozdelení 
na 2 skupiny. 
Predmet fyzika, chémia, biológia-  bol vyučovaný v každom ročníku 1x týždenne online formou.  
Pri zadávaní úloh učitelia rešpektovali zásadu obsahovej a rozsahovej primeranosti.  
 
 

Spätná väzba: 
- prostredníctvom portálu www.bezkriedy.sk – komentár k vypracovaným úlohám a pracovným listom v sekcii domáce úlohy, resp. 

poštová správa či komentár na nástenke 
- okamžité vyhodnotenie správnosti testov Alf + možnosť opravného riešenia testu 
- okamžité vyhodnotenie správnosti testov na portáli bezkriedy + možnosť opravného riešenia testu 
- hodnotenie úloh a pracovných listov známkou + následný zápis do IŽK  
- konzultácie v rámci online vyučovania + samostatné konzultačné hodiny pre rodičov aj pre žiakov 

 

http://www.bezkriedy.sk/
http://www.program.alf.com/
http://www.bezkriedy.sk/
http://www.bezkriedy.sk/
http://www.bezkriedy.sk/
http://www.bezkriedy.sk/


Spôsob priebežného hodnotenia: 
Pri hodnotení žiakov sme sa riadili Usmernením k priebežnému hodnoteniu a celkovému prospechu žiakov základných škôl v školskom roku 
2020/21 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhlásenom v súvislosti s ochorením COVID-19. 
 

- slovné hodnotenie - všetky zadané domáce úlohy a pracovné listy boli priebežne vyhodnotené slovným komentárom učiteľa ( pochvala 
za bezchybné vypracovanie, usilovnosť, poukázanie na nedostatky, prípadne dodatočné dovysvetľovanie nepochopených javov – 
individuálny prístup) 

- sebahodnotenie 
- percentuálne hodnotenie testov 
- hodnotenie známkou 

 
Kritériá záverečného hodnotenia: 

- vyučovacie výsledky dosiahnuté v 1.polroku školského roka 
- výsledky dosiahnuté v období od 1.2.2020 do 19.4. ( 10.5.) 2021 
- aktivita a vedomosti preukázané počas online vyučovania 
- úroveň vypracovania domácich úloh, projektov a súvislých textov počas dištančného vzdelávania 
- prejavená snaha, aktivita  
- vyučovacie výsledky od 19.4., resp. 10.5.2021 

 
 

Materiálne a technické podmienky žiakov na učenie sa z domu: 
Materiálne a technické podmienky žiakov na online vyučovanie boli dobré. Žiakom s nedostatočnou digitálnou výbavou bola technika 
poskytnutá zo školy ( počítač, kamera, mikrofón . . .  ) 
 

Vyhodnotenie práce žiakov počas dištančného vzdelávania: 
Od 26.10.2020 do 19.4. ( 10.5.) 2021 boli žiaci 2.stupňa vzdelávaní dištančne. Väčšina žiakov pracovala zodpovedne, pravidelne sa zapájali do online 

vyučovania, vypracovávali zadané úlohy, samostatne pracovali.  

 



 

Silné a slabé stránky dištančného vzdelávania: 
Pozitíva: 

- Učitelia si preverili svoje schopnosti práce s digitálnou technikou 
- Žiaci sa naučili, zdokonalili, preverili znalosti a schopnosti pracovať s IT technikou 
- Žiaci nadobudli schopnosť riešiť situáciu a hľadať alternatívne možnosti 
- Žiaci nadobudli nové zručnosti v samovzdelávaní 
- Žiaci sa učili disciplíne, mať pravidelný režim, byť zodpovedný za výsledok práce 

 
Negatíva: 

- Učiteľ nedokáže určiť mieru samostatnosti žiaka 
- Učiteľ nedokáže určiť 100% podiel na výsledku práce žiaka 
- Žiak nie je samostatný, spolieha sa na spoluprácu, pomoc (rodičov, súrodencov. . . ) 
- Výsledky práce ( testov, úloh) nekorešpondujú so znalosťami a vedomosťami žiaka 
- Absentuje skupinová práca, interakcia v kolektíve 

 

 
Obsah dištančného vzdelávania v jednotlivých ročníkoch: 
 
Škola na základe analýzy plnenia obsahových a výkonových štandardov (učebných plánov, učebných osnov) v jednotlivých ročníkoch neeviduje 
rozdiel medzi plánovaným objemom vedomostí a zručností žiakov a skutočným stavom vo vedomostiach, ponechá pôvodný učebný plán. 
 
 
Učivo /obsahový a výkonový štandard/, ktorému budeme venovať zvýšenú pozornosť (upevňovať, utvrdzovať) a presúvať do učebného plánu 
v ďalšom ročníku. 
 
Vo všetkých ročníkoch v predmetoch SJL,ANJ, MAT budú učitelia venovať zvýšenú pozornosť opakovaniu a utvrdzovaniu javov prebraných 
v tomto školskom roku. 
 

 



Adaptačné obdobie - postupný návrat do prezenčného vzdelávania. 

Škola dodržiavala všetky pokyny a usmernenia tak, aby zaistila bezpečný návrat žiakov do školy, ich postupnú adaptáciu na výchovno-vzdelávací 
proces v prezenčnej forme. Riadila sa plánom adaptačného obdobia a poadaptačného obdobia do konca školského roku. 
 
 
Škola vykonala mapovanie priebehu dištančného vzdelávania. 
Škola vypracovala „Správu o realizácii školského vzdelávacieho programu počas mimoriadneho prerušeného vyučovania, ktorá bude priložená 
k Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021 
Škola vykonala zisťovanie úrovne vedomostí a zručností žiakov po ukončení prerušeného vyučovania a po ukončení adaptačného vzdelávania 
po nástupe žiakov na prezenčné vzdelávanie. 
Škola berie na vedomie: 
Dodatok č.7 k štátnemu vzdelávaciemu programu: 

- škola nevyužije upravené vzdelávacie štandardy pre 1.-3. ročník ZŠ (pre žiakov 1. a 2. roč. v školskom roku 2019/2020) 
- žiakov, ktorých sa dotklo prerušenie vyučovania v šk.r. 2019/2020 a majú neprebrané učivo, učivo sa presunie do vyšších ročníkov 

(podklady správy MO), škola využije disponibilné hodiny iŠkVP, úprava časovo-tematických plánov učiva 
- zrušenie pridelenia 1 disponibilnej hodiny v 9. ročníku predmetu dejepis, posilnenie predmetu rysovanie 
- škola nevyužije dokumenty „Rámcový učebný plán podľa cyklov“, Upravené ciele a obsah vzdelávania 

Dodatok č.9 k štátnemu vzdelávaciemu programu schválenému Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 6.2. 2015 pod 

číslom 2015-5130/1760:1-10A0 a číslom 2015-5129/5980:2-10A0 s platnosťou od 1.9. 2015 „Opatrenia na odstránenie alebo minimalizovanie dôsledkov 

mimoriadneho prerušenia školského vyučovania v školách v školskom roku 2020/2021.“  

- škola na základe analýzy neeviduje rozdiel medzi plánovaným objemom vedomostí a zručností žiakov (učebné osnovy) a skutočným 
stavom vo vedomostiach , škola ponechá Pôvodný učebný plán. 

- žiaci 4. ročníka v šk. roku 2020/21 naplnili všetky ciele vzdelávania určené pre primárne vzdelávanie /výsledky KOMPARO 4 
- škola využije disponibilné hodiny iŠkVP na posilnenie vybraných predmetov v rámci ročníkov. 

 

 
 
 



Zápis do 1. ročníka ZŠ 
Usmernenie k zápisu a prijímaniu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky (pre šk. rok 2021/2022) 

Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú 
spôsobilosť. 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť svoje dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole (ďalej len „zápis“). 

Základná škola začína konanie vo veci zápisu na základe podnetu zákonného zástupcu dieťaťa. Týmto podnetom je elektronická prihláška na 
plnenie povinnej školskej dochádzky, vyplnená zákonným zástupcom, ktorá obsahuje informáciu, kto podáva podnet (zákonný zástupca), čoho 
sa týka a čo navrhuje (prijatie na plnenie povinnej školskej dochádzky). 

Elektronická prihláška na zápis je zverejnená na webovej stránke školy. 

Zápis sa konal od 14. apríla do 15. apríla 2021. 

Ak bude v čase konania zápisov pretrvávať mimoriadna situácia, núdzový stav alebo výnimočný stav vyhlásený v súvislosti s ochorením COVID-
19, zápisy sa budú organizovať bez osobnej prítomnosti detí. 

O dátume, presnom čase a spôsobe konania zápisu dieťaťa bude zákonný zástupca informovaný vopred mailom. 

Postup pri zápise 

1. zákonný zástupca vyplní a odošle elektronickú prihlášku  

termín: od 18.3. do 06.04. 2021 

2. škola mailom informuje zákonného zástupcu o dátume, presnom čase, spôsobe konania zápisu dieťaťa a odošle ďalšie dokumenty na 
vyplnenie 

termín: od 07.04. do 08.04. 2021 

https://zssoblahov.edupage.org/register/
https://zssoblahov.edupage.org/register/
https://zssoblahov.edupage.org/register/


3. zápis dieťaťa (pravdepodobne bude prítomný len zákonný zástupca v presne stanovenom čase) 

termín: 14.04. do 15.04. 2021 

  

Ak je pravdepodobné, že dieťa, ktoré dosiahne šesť rokov veku do 31. 08. 2021 (vrátane), nedosiahne školskú spôsobilosť, riaditeľ základnej školy 
odporučí zákonnému zástupcovi alebo zástupcovi zariadenia, aby podal žiadosť riaditeľovi príslušnej materskej školy buď o prijatie dieťaťa do 
materskej školy, ak dieťa nenavštevovalo materskú školu, resp. o pokračovanie predprimárneho vzdelávania v materskej škole na základe 
písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s 
informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia. 

Zápis dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami pri zápise spolu s písomnou žiadosťou  predkladá aj písomné 
vyjadrenie zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, vydané na základe diagnostického vyšetrenia dieťaťa. 

Výnimočné prijatie dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 

Na základné vzdelávanie možno výnimočne prijať dieťa, ktoré nedovŕšilo šiesty rok veku po vyjadrení príslušného zariadenia výchovného 
poradenstva a prevencie a všeobecného lekára pre deti a dorast. 

  

O prijatí do základnej školy rozhodne riaditeľka školy do 15. júna 2021. Riaditeľ vydá rozhodnutie. 

 
 
 
 

 



 
 
 
 
 


