
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2020/2021 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a Údaje o škole alebo o školskom zariadení v rozsahu: 
názov, adresa, telefónne číslo, webové sídlo, adresa elektronickej 
pošty 

Údaje o škole 

Názov školy Základná škola, Školská 266,Rovinka 

Adresa školy Školská 266, 900 41 Rovinka 

Telefón +421 910731666 

E-mail riaditelzsrovinka@gmail.com 

WWW stránka zsrovinka.edupage.org, www.zsrovinka.sk 

IČO: 51099021 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno telefón e-mail 

Riaditeľ Mgr. Elena Zelenská +421910731666 riaditelzsrovinka@gmail.com 

ZRŠ Mgr. Ivona Kissová   kissovazsrovinka@gmail.com 

ZRŠ Mgr. Tatiana Lacková   lackovazsrovinka@gmail.com 

Vedúca 
výchovy 

Monika Bežová   bezovazsrovinka@gmail.com 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno Funkcia 

predseda Mgr. Peter Majláth   

pedagogickí zamestnanci Mgr. Jana Žídeková učiteľka pre 2. st. 

  Mgr. Mária Benková učiteľka pre 1. st. 

      

ostatní zamestnanci Iveta Majzlíková školníčka, upratovačka 

      

zástupcovia rodičov Ing. Zuzana Danielová   

  Markéta Šarudyová   

  Ing. Andrea Krämerová   



      

zástupca zriaďovateľa Ing. Juraj Kufel   

iní Ing. Ľubomír Dubeň   

  Andrea Belianová   

  Jana Mitrová   

§ 2. ods. 1 b Údaje o zriaďovateľovi v rozsahu: názov, sídlo, 
telefónne číslo, adresa elektronickej pošty 

Údaje o zriaďovateľovi 

Názov Obec Rovinka 

Sídlo Hlavná 350, 900 41 Rovinka 

Telefón 02/45985218 

E-mail obecrovinka@obecrovinka.sk 

Starosta obce Milan Kubeš 

IČO: 00305057 

§ 2. ods. 1 c Informácie o činnosti rady školy alebo rady školského 
zariadenia a o činnosti poradných orgánov riaditeľa školy, ak sú 
zriadené, najmä počet a dátumy zasadnutí a prijaté uznesenia 

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy 

Stručná informácia o činnosti rady školy za školský rok 2020/2021: 

Rada školy sa v šk. roku 2020/2021 stretla trikrát. 

Členovia boli oboznámení s : 

Pedagogicko-organizačným zabezpečením školského roka 2020/2021 

Učebnými plánmi na rok 2020/2021 - ŠKvP 

Plánom dištančného vyučovania počas uzatvorenia školy pre COVID 19 

Členovia Rady školy prijali a schválili predkladané návrhy a riešili aktuálne 
problémy ZŠ. 

Hlavným programom zasadnutí, ktoré sa uskutočnili podľa plánu, bolo: 

• správa o hospodárení za rok 2020, 

• koncepcia práce školy na školský rok 2021/2022 



• inovácia v školskom vzdelávacom programe pre základu školu 

• výchovno-vzdelávacie výsledky a dochádzka žiakov, 

• počet voľných miest v ZŠ 

• nárast žiakov školy v priebehu školského roka, 

• personálne zmeny na miestach pedagogických zamestnancov a 
asistentov, 

• aktuálne informácie o činnosti školy ( modernizácia školy, bežné opravy a 
údržba), 

• mimoškolská činnosť a záujmová činnosť žiakov, 

• reprezentácia žiakov a ich umiestnenia v súťažiach. 

Práca RŠ bola prínosná, všetci členovia RŠ vyjadrili podporili koncepčné 
zámery vedenia 

školy. 

§ 2. ods. 1 d Počet detí, žiakov alebo poslucháčov 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 474 

Počet tried: 21 

Školu navštevujú žiaci zväčša slovenskej národnosti s trvalým pobytom v 
Rovinke. 

Za posledné školské roky pribudli žiaci iných národností /srbská, ukrajinská, 
talianska, albánska, thajská/. 

V škole sú vzdelávaní aj žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami. V školskom roku 2020/2021 bolo v ZŠ začlenených 35 žiakov. 

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

počet tried 3 3 3 3 3 2 2 1 1 21 

počet žiakov 67 73 61 74 61 45 46 24 23 474 

z toho ŠVVP 1 0 1 5 5 3 5 3 3 26 

z toho v ŠKD 64 68 51 47 - - - - - 230 



§ 2. ods. 1 e Počet pedagogických zamestnancov, odborných 
zamestnancov a ďalších zamestnancov 

Zamestnanci 

Pracovný 
pomer 

Počet pedag. 
prac. 

Počet úväzkov 
pedag. prac. 

Počet úväzkov 
nepedag. prac. 

TPP 28 35,62 5 

DPP 15   1 

Znížený 
úväzok 

9   1 

ZPS 0   1 

Na dohodu 0   3 

§ 2. ods. 1 f Údaje o plnení kvalifikačného predpokladu 
pedagogických zamestnancov 

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 40 40 

vychovávateľov 1 12 13 

asistentov učiteľa 0 1 1 

        

spolu   54 54 

Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

3. INF 1 

4. INF 1 

5. TEH 1 

6. TEH 1 

7. TEH 1 

8. TEH 1 

9. TEH 1 

§ 2. ods. 1 g Informácie o aktivitách a prezentácii školy alebo 
školského zariadenia na verejnosti 

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 



Názov súťaže Počet žiakov okr. kolo 

Pytagoriáda 20 20 

Matematická olympiáda 47 2. miesto Matúš Krämer 

Olympiáda zo SJL 8 8 

Technická olympiáda 2 2 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

September: 

• Do školy na bicykli 

Záložka do knihy ( výroba záložiak pre žiakov z iných ZŠ ) 

Október: 

• Deň starých rodičov ( výroba darčekov) 

December: 

• Mikuláš 

• Vianočná besiedka 

• Výroba vianočných pozdravov pre seniorov v Rovinke 

• Dobrovoľná zbierka pre seniorov v DSS v Galante 

Január: 

• Okresné kolo matematickej olympiády, kategórie Z9,Z5 (online) 

• Okresné kolo olympiády zo slovenského jazyka (online) 

Február: 

Technická olympiáda 

Marec: 

• Mesiac knihy 

• Mesiac kníh - BOOKFLIX 

• Najstaršia kniha u nás doma 



• Okresné kolo matematickej olympiády, kategórie Z6, Z7, Z8, Z3, Z4 

• Deň vody ( výtvarná súťaž) 

• Ponuka kníh IKAR ( žiaci mali možnosť zakúpiť si knižky ) 

Apríl: 

• Deň Zeme (vlastivedné projekty) 

• Deň Zeme ( maskot triedy z odpadového materiálu) 

• Ekoprezentácia ku Dňu Zeme v spolupráci so SAV Bratislava 

• Okresné kolo Pytagoriády 5. - 8. ročník 

• Veľká noc ( výroba zajačikov a vajíčok) 

• Živočíšne spoločenstvá ( projekty „Obľúbený živočích zo slovenskej 
prírody) 

• A slovo bolo u Boha ( výtvarná súťaž ) 

Máj: 

• Za život a rodinu ( výtvarná súťaž ) 

• Krásy našej prírody ( výtvarná súťaž ) 

• Deň matiek (výroba darčekov pre mamičky ) 

• Vojaci očami detí ( výtvarná súťaž ) 

• PIRLS (pilotné meranie na Slovensku ) 

Jún: 

• Zber papiera 

• Triedne výlety 

• Erasmus - virtuálna mobilita gréckeho projektu 

§ 2. ods. 1 h Informácie o projektoch, do ktorých je škola alebo 
školské zariadenie zapojené 



Projekty 

Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná 
charakteristika 

A) Dlhodobé: 

ERASMUS+ od r. 2019 

Zapojení sme v troch projektoch /Slovinsko, Španielsko, Grécko/. Počas 
trvania projektov vycestovali žiaci a učitelia do krajín Slovinsko, Macedónsko, 
Nemecko, Lotyšsko a Grécko /Korfu/. Na našej internetovej stránke sú 
uverejnené fotografie z krajín, ktoré sme navštívili. 

Žiaľ, pandémia COVID19 narušila súvislý priebeh projektu, preto v šk. roku 
2020/2021 sa uskutočnila len jedna mobilita - virtuálne. Predpokladáme však, 
že projekt bude naďalej pokračovať v ďalšom školskom roku a my budeme 
môcť privítať v našej škole kolegov a žiakov partnerských krajín. 

Školské ovocie od r. 2010 

Školské mlieko od r. 2010 

Európa v škole - priebežne 

Modrá škola - priebežne 

Zelená škola - priebežne 

Modernizácia vzdelávacieho procesu v ZŠ od r. 2010 

Chráňme naše deti od r. 2011 

B) Krátkodobé 

Čerstvé hlavičky / v spolupráci s Kauflandom/ 

C) V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty: 

Nadácia EKOPOLIS , grantový program Dobrý sused 

Vypracovaním projektu sme získali 2000 Eur na úpravu átria medzi školou 
a telocvičňou pre vznik "Zelenej triedy". 



Čítame radi - projekt MŠ SR, kde sme získali 800 eur na vybavenie 
knižnice novými literárnym dielami. 

§ 2. ods. 1 i Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej 
Štátnou školskou inšpekciou v škole alebo v školskom zariadení 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 

- 

§ 2. ods. 1 j Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-
technických podmienkach školy alebo školského zariadenia 

Materiálno-technické podmienky 

Priestory školy sú bezpečné a zdraviu vyhovujúce. Na začiatku školského 
roka sú všetci pedagogickí pracovníci aj žiaci poučení o bezpečnosti a 
ochrane zdravia pri práci v triedach, učebniach, v telocvični a celom areáli 
školy. 

Počas celého školského roka sú žiaci poučovaní o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci vrátanie požiarnej prevencie formou besied, násteniek a 
podľa možností v rámci jednotlivých predmetov, ako aj na triednických 
hodinách a v rámci ŠKD. 

Poučenie o BOZP predchádza aj každému školskému. výletu, exkurzii, ŠVP. 

Podľa potreby a nariadení je prevádzaná kontrola bezpečnosti a ochrany 
zdravia a elektrického i plynového zariadenia, bleskozvodov, telocvičného 
náradia. Podľa výsledkov revízií sú odstraňované zistené nedostatky. 

K odborným učebniam informatiky, techniky, biológie, chémie a fyziky 
pribudla dlho očakávaná telocvičňa. Využili sme ju len krátko, ale máme z 
nej veľkú radosť, lebo hodiny telesnej výchovy nadobudli nový rozmer. 

V priestoroch telocvične dostala priestor aj nová školská knižnica a školský 
špeciálny pedagóg. 

Dostavali sme tiež novú modernú výdajňu jedla a jedáleň. 

Škola pravidelne zabezpečuje pre žiakov nové moderné pomôcky. 



V školskom roku 2020/2021 škola spĺňa kapacitne potreby zaškolenia 
všetkých žiakov. 

V budúcom školskom roku však už bude nutné umiestniť žiakov do 
priestorov kultúrneho domu. 

V budúcich dvoch rokoch je predpoklad výstavby novej budovy školy. 

Počas letných prázdnin sa začína s revitalizáciou školského dvora. 

Škole chýbajú vonkajšie priestory na realizáciu oddychových a rekreačných 
činností. 

§ 2. ods. 1 k Informácie o oblastiach, v ktorých škola alebo školské 
zariadenie dosahuje dobré výsledky, o oblastiach, v ktorých má 
škola alebo školské zariadenie nedostatky 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 

- vysoká kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov 

- otvorená komunikácia, vytvorená priaznivá klíma 

- vysoká odbornosť vyučovania cudzích jazykov 

- individuálna integrácia žiakov so ŠVVP 

- veľmi dobré študijné výsledky žiakov 

- rozširovanie kolektívu o nových kvalifikovaných pracovníkov pre 2. stupeň 

- revitalizované triedy vybavené interaktívnymi tabuľami a projektormi, 
používanie bezprašných tabúľ 

- odborné učebne - fyziky, chémie a biológie, jazyková a plne vybavená 
učebňa technickej výchovy 

- zapojenie sa do medzinárodného projektu ERASMUS+ 

- rôznorodá krúžková činnosť v rámci priestorových možností školy 

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



- chýbajúci vonkajší športový areál 

- dovybaviť školu technikou /notebooky pre učiteľov aj žiakov/ 

- činnosť ŠKD prebieha v kmeňových triedach 

- vysoký počet žiakov v malých priestoroch ...vysoká hlučnosť 

- škola nemá vlastnú vývarovňu a kuchyňu 

Príležitosti: 

- zapájanie sa do ďalších projektov 

- získavanie 2% daní (OZ SOVIČKY) 

- družobná spolupráca škôl 

§ 2. ods. 3 a ZŠ: Počet žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami 

ŠVVP na ZŠ 

Počet žiakov so ŠVVP: 35 

Všetci individuálne začlenení žiaci mali vypracované individuálne výchovno - 
vzdelávacie programy. Výchovno - vzdelávacie výsledky žiakov boli  
hodnotené podľa Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov ZŠ, 
príloha č. 2 - zásady hodnotenia žiaka ZŠ so zdravotným znevýhodnením 
začleneného v ZŠ, platné od 1.5. 2011. 

Žiaci sa pravidelne zúčastňovali individuálnych intervencií u školského 
špeciálneho pedagóga. Všetky špeciálno-pedagogické metódy a formy 
realizácie so žiakmi smerovali k ľahšiemu prekonávaniu konfrontácie s 
vlastným neúspechom, ako aj vyrovnaniu podmienok vzdelávania so 
skupinou intaktných žiakov. Vzdelávanie integrovaným spôsobom väčšine 
žiakov prospieval. Intaktných žiakov učil tolerancii a pomoci týmto 
spolužiakom. 

Počas dištančného vzdelávania bola žiakom, rodičom a vyučujúcim 
poskytovaná podpora školského špeciálneho pedagóga. 

Školský špeciálny pedagóg konzultoval pravidelne s pracovníkmi zariadení 
špeciálnopedagogického poradenstva. 



Podrobná správa v prílohe 

§ 2. ods. 3 b ZŠ: Počet zapísaných žiakov do prvého ročníka v 
školskom roku, v ktorom sa správa vypracúva 

Zapísaní žiaci 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 

súčet : 67 / počet dievčat : 34 

Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: 

súčet : 67 / počet dievčat : 34 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 

súčet: 12/ počet dievčat : 7 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021 

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

Počet žiakov 0 1 0 0 3 22 26 

§ 2. ods. 3 c ZŠ: Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie 
v strednej škole 

Prihlásení na SŠ 

Gymnázium SOŠ 

19 15 

§ 2. ods. 3 d ZŠ: Počet žiakov prijatých na vzdelávanie v strednej 
škole 

Prijatí na SŠ 

Gymnázium SOŠ 

11 15 

§ 2. ods. 3 e ZŠ: Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného 
stupňa vzdelania 

 



Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO CSJ DEJ ETV FYZ GEG HUV CHE ILI IFV INF MAT NBE NBV 

1.A                               

1.B                               

1.C                               

2.A 1,12             1         1,2     

2.B 1,08             1         1,21     

2.C 1,12             1         1,2     

3.A 1,16             1       1 1,26     

3.B 1,24             1       1 1,1     

3.C 1,19             1       1 1,57     

4.A 1,29             1       1 1,08     

4.B 1,54             1       1 1,79     

4.C 1,32             1       1 1,64     

5.A 1,67 2,05   1,81     1,62         1 1,52     

5.B 1,43 1,81   1,38     1,67         1 1,48     

5.C 1,61 2,06   1,44     2,06         1 2     

6.A 1,74 2,26   1,52   2,13 2,13         1 2,09     

6.B 1,52 2,29   1,67   1,9 2,33         1,05 2,14     

7.A 1,96 2,17   1,79   2,04 2,67   2,29     1,04 2,42     

7.B 1,43 2,14   1,57   1,67 2,05   2,24     1,1 1,71     

8.A 1,32 2,09   1,78   1,74 1,91   2,35     1 2,17     

9.A 1,68 2,23 1,95 2,14   2,45 2,5   2       2,5     

 

 

 

Trieda NED OBN PVC PDA PVO RSF SJL SPR 2SJ THD TSV TEV TA TDA VLA 

1.A               1               

1.B               1               

1.C               1               

2.A         1,12   1,48 1     1         

2.B         1,21   1,33 1     1         

2.C         1,16   1,16 1     1         

3.A     1 1,26     1,26 1     1       1,21 

3.B     1 1     1,05 1     1       1 

3.C     1 1,29     1,67 1     1       1,14 

4.A     1 1,08     1,08 1     1       1,17 

4.B     1 1,63     1,79 1     1       1,63 

4.C     1 1,28     1,64 1     1,04       1,64 

5.A             2,19 1   1 1         

5.B             2,19 1   1 1         

5.C             2,28 1   1 1         

6.A   1,43         2,52 1,04   1 1         



6.B   1,71         2,81 1   1,14 1         

7.A 1,64 1,58         2,63 1 2 1,13 1         

7.B 1,38 1,24         2,19 1,05 2 1,14 1,05         

8.A 1,13 1,52         2,17 1 1,86 1 1,04         

9.A 2 1,91         2,68 1   1,23 1,05         

 

 

Trieda VYV 

1.A   

1.B   

1.C   

2.A 1 

2.B 1 

2.C 1 

3.A 1 

3.B 1 

3.C 1 

4.A 1 

4.B 1 

4.C 1 

5.A 1 

5.B 1 

5.C 1 

6.A 1,14 

6.B 1,14 

7.A 1,13 

7.B 1 

8.A 1,17 

9.A 1,05 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 23 23 0 0 

1.B 22 22 0 0 

1.C 22 22 0 0 

2.A 25 25 0 0 

2.B 24 24 0 0 

2.C 25 25 0 0 

3.A 19 19 0 0 

3.B 21 21 0 0 

3.C 21 21 0 0 

4.A 25 25 0 0 



4.B 24 24 0 0 

4.C 26 26 0 0 

5.A 21 21 0 0 

5.B 21 21 0 0 

5.C 19 19 0 0 

6.A 23 23 0 0 

6.B 22 22 0 0 

7.A 24 24 0 0 

7.B 22 22 0 0 

8.A 23 23 0 0 

9.A 22 22 0 0 

§ 2. ods. 5 a Informácie o finančnom zabezpečení výchovno-
vzdelávacej činnosti školy alebo školského zariadenia podľa 
osobitného predpisu 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov 

Zo štátneho rozpočtu nám boli pridelené prostriedky v sume 904 128 eur. 

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

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

Na vzdelávacie poukazy boli prijaté finančné prostriedky v sume 14.081 eur. 

Prostriedky boli využité na pokrytie nákladov spojených s aktivitami 
záujmových krúžkov /pomôcky a odmeny učiteľom za vedenie krúžku/. 
Počas pandemickej situácie sa väčšia časť spotrebovala na nákup 
dezinfekčných a ochranných prostriedkov. 

... 

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

5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov 



... 

§ 2. ods. 5 b Informácie o aktivitách školy alebo školského 
zariadenia, ktoré realizuje pre deti alebo pre žiakov v ich voľnom 
čase 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku 
Počet 
detí 

Počet 
skupín 

Vedúci 

Tanečný krúžok 22   
Mgr. Angelika 
Blažíčková 

Športový krúžok - ml. žiaci 22   
Petronela 
Javorská 

Športový krúžok - st. žiaci 15   
Zdenka 
Telekešová 

Tanečný krúžok 19   Klaudia Vargová 

Hravá angličtina 22   
Monika 
Měřičková 

Angličtina hrou 24   
Ing. Eva 
Arnoldová 

Učíme sa po taliansky I. 22   
Bc. Radka 
Dobrovodská 

Športový kr. chlapci 28   
Mgr. Jozef 
Bachratý 

Šikovné ruky 24   
MUDr. Iveta 
Debnárová 

Výtvarný krúžok 21   
Monika 
Lipovičová 

Dramatický krúžok 22   
Mgr. Tatiana 
Rišianová 

Cvičenia zo SJL 22   
Mgr. Zuzana 
Gaľová 

Cvičenia z matematiky 22   
Mgr. Mariana 
Straňáková 

Učíme sa po taliansky II. 12   
Mgr. Tatiana 
Dutková 

        

Kvôli pandémii boli krúžky zrušené. Celý rok pracovali 
len krúžky z matematiky a slovenského jazyka. 
Ostatné finančné prostriedky boli použité na nákup 
dezinfekcie. 

      

§ 2. ods. 5 c Informácie o spolupráci školy alebo školského 
zariadenia s rodičmi detí alebo žiakov alebo s inými fyzickými 
osobami, ktoré majú deti alebo žiakov zverené do osobnej alebo 
pestúnskej starostlivosti 



Spolupráca školy s rodičmi 

Spolupráca školy s rodičmi je na dobrej úrovni. Vzájomná komunikácia 
prebieha prostredníctvom rodičovských združení a triednych aktívov, najmä 
prostredníctvom on line komunikácie. 

Rodičom ďakujeme za ich prejavený záujem o naše aktivity a výsledky 
svojich detí. Po dva školské roky sme vďaka veľkému nadšeniu rodičov 
zvíťazili v súťaži "Čerstvé hlavičky" a každý týždeň sme žiakom rozdelili 
ovocie a zeleninu z Kauflandu. 

Veľká vďaka patrí rodičom, ktorí prispeli akoukoľvek pomocou k 
pozitívnemu chodu školy (fotenie materiálov, poskytovanie dopravy do BA, 
služby spojené s chodom školy zabezpečenie papiera, darčekov a odmien 
pri rôznych akciách, pomôcky). 

Občianske združenie SOVIČKY, ktoré pracuje pri ZŠ v Rovinke rodičia 
podporili 2 % z daní. Zo získaných finančných prostriedkov sme zakúpili 
najmä vybavenie odbornej miestnosti na biológiu, chémiu a fyziku a do 
učebne techniky. 

§ 2. ods. 5 d Iné skutočnosti, ktoré sú pre školu alebo pre školské 
zariadenie podstatné 

Iné podstatné skutočnosti 

Zoznam uplatňovaných učebných plánov v šk. roku 2020/2021(§2 ods.1 
písm. f) 

Vyučovanie sa realizovalo podľa platných učebných plánov 

1. stupeň 

Ročník Uplatňované učebné plány 

1. 

IŠVP ISCED 1 

2. 

IŠVP ISCED 1 

3. 



IŠVP ISCED 1 

4. 

IŠVP ISCED 1 

2. stupeň 

5. 

IŠVP ISCED 2 

6. IŠVP ISCED 2 

7. IŠVP ISCED 2 

8. IŠVP ISCED 2 

9. IŠVP ISCED 2 

IŠVP - inovovaný štátny vzdelávací program 

V školskom roku 2020/2021 boli podmienky výchovy a vzdelávania náročné 
vzhľadom na pandemickú situáciu a celoplošné zatváranie škôl . 

Žiaci sa delili na skupiny v predmetoch: 

anglický jazyk - od 3. ročníka 

nemecký jazyk - od 7. ročníka 

španielský jazyk - od 7. ročníka 

informatika - od 3. ročníka 

telesná výchova - od 5. ročníka chlapci a dievčatá 

Psychohygienické zásady boli dodržané pri tvorbe rozvrhu hodín: 

1.a 2. ročník maximálne 5 hodín v jeden deň 

3. - 7. ročník maximálne 6 hodín v jeden deň 

7.,8. a 9. ročník maximálne 1x v týždni 7 hodín 



Počas pandemickej situácie sa rozvrh priebežne upravoval podľa pokynov a 
usmernení Ministerstva školstva. 

Záver 

Vypracoval: Mgr. Elena Zelenská 

V Rovinke, 28. septembra 2021 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 23.11.2021 

Vyjadrenie rady školy 

Prerokované v rade školy dňa 15.10.2021 

Rada školy súhlasí so znením záverečnej správy. 

Predseda RŠ: Peter Majláth 

Schválenie zriaďovateľom školy 

Schválené zriaďovateľom školy - obcou Rovinka dňa 29.10.2021 

Starosta obce : Milan Kubeš 

 


