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1  Základné identifikačné údaje o škole: 

 

Názov školy:  Základná škola, Pionierska 33, Čaňa 

Adresa školy: Pionierska 33, 044 14 Čaňa 

Telefónne číslo:     055/6999128     mobil: 0911 503 223 

Internetová stránka:  www.zscana.sk              e-mailová adresa: zscana@zscana.sk 

Súčasti školy: Školský klub detí (ŠKD) 

  Školská jedáleň (ŠJ) 

  Centrum voľného času (CVČ) 

Vedúci zamestnanci školy: 

 Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Bruncová 

 Štatutárna zástupkyňa riaditeľky: Mgr. Mária Rumanová 

 Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Ľudmila Žoldáková 

 Ekonómka školy: Viera Dorová 

 Vedúca školskej jedálne: Helena Daněková 

 

Zriaďovateľ: Obec Čaňa 

Adresa: Osloboditeľov 22, Čaňa 044 14 

Telefónne číslo: 055/ 6999206 

Webová stránka: obeccana.eu mail: obeccana@centrum.sk 

 

Členovia rady školy: 

1. Ing. Iveta Petrušová – predsedníčka rady školy, zvolená za pg. zamestnancov  

2. Lenka Ivanová – podpredsedníčka, zvolená za rodičov 

3. Mgr. Viera Vasková - zvolená za pedagogických zamestnancov   

4. Viera Dorová – zapisovateľka, zvolená za nepedagogických zamestnancov  

5. Andrea Rišková – zvolená za rodičov žiakov základnej školy, 

6. Bc. Ladislav Mura, zvolený za rodičov žiakov základnej školy,   

7. Vladimír Szilágyi, zvolený za rodičov žiakov základnej školy,  

8. Róbert Janotka, delegovaný za obec, poslanec obecného zastupiteľstva, 

9. Vladimír Kozma, delegovaný za obec, poslanec obecného zastupiteľstva,  

10. Ing. Milan Lacko PhD., delegovaný za obec, poslanec obecného zastupiteľstva,   

11. Ing. Róbert Šándor, delegovaný za obec, poslanec obecného zastupiteľstva. 

mailto:zscana@zscana.sk
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Informácie o činnosti rady školy: 

Voľby členov do rady školy za pedagogických zamestnancov sa konali dňa 14.9.2020, za 

nepedagogických zamestnancov a rodičov žiakov dňa 17.9.2020.  Poslanci obecného 

zastupiteľstva boli do rady školy delegovaní Uznesením Obecného zastupiteľstva Obce Čaňa č. 

194 zo dňa 25.3.2021. Vzhľadom na pandemickú situáciu sa ustanovujúce zasadnutie Rady školy 

konalo 6.5.2021. Na zasadnutí sa konali voľby predsedu a podpredsedu rady školy. 

 

Poradné orgány školy: 

MZ – metodické združenie, PK – predmetová komisia 

  1. stupeň vedúci MZ 

1.  MZ  ročníky 1. – 2.  Mgr. Anna Čekanová 

2.  MZ  ročníky 3. – 4. PaedDr. Oľga Tomková 

3. MZ ANJ pre 1. stupeň Mgr. Martina Nadzon 

  2. stupeň vedúci PK 

1. PK – SJL Mgr. Veronika Adamkovičová 

2. PK - MAT, FYZ, INF Mgr. Daniela Víťazková 

3. PK cudzích jazykov Mgr. Lenka Jacková 

4. PK - CHE, BIO, ENV Mgr. Agnesa Jesenská 

5. PK - GEG, DEJ, OBN Mgr. Viera Vasková 

6. PK – TSV, THD Mgr. Miroslav Stankovič 

7. PK - NBV, ETV Mgr. Františka Fabriciová 

8. PK - HUV, VYV, MDV, VUM PhDr. Mária Ráškyová 

 

Zasadnutia MZ a PK sa uskutočnili v termínoch: 

1. zasadnutie  do 18.9.2020 

2. zasadnutie  od 16. do 20. 11.2020 

3. zasadnutie  od 15. do 19. 2. 2020 

4. zasadnutie  od 14. do 18. 6. 2020 

 

Zasadnutia MZ a PK boli venované témam: 

 priebežné plnenie tematických plánov, aktualizácia tematických plánov, redukcia učiva 

v rámci učebných osnov, 

 práca so žiakmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, spolupráca so školskou 

špeciálnou pedagogičkou, 

 analýza vstupných, polročných a výstupných testov, priebežné hodnotenie  výchovno-

vzdelávacích výsledkov, príprava olympiád a súťaží, 

 hodnotenie  výsledkov, návrh opatrení na  skvalitnenie práce MZ a PK.  

 

V čase mimoriadneho prerušenia  vyučovania sa zasadnutia PK konali online – prostredníctvom 

videokonferencie ZOOM. Na zasadnutiach ako i na rôznych neformálnych stretnutiach sa 

vyučujúci sústavne navzájom informovali o skúsenostiach s rôznymi online platformami, ktoré 

následne využívali počas dištančného vzdelávania. 
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Pedagogická rada 

 

Termíny zasadnutí pedagogickej rady: 

26.8.2020  

9.11.2020  

25.1.2021  

12.4.2021 

 

Pedagogická rada školy na svojich zasadnutiach schválila správu o výchovno-vzdelávacej 

činnosti za šk. rok 2019/2020,  školský vzdelávací program, plán činnosti školy na šk. rok 

2020/2021, návrh na začlenenie žiakov so ŠVVP. Štvrťročne sa hodnotili výchovno-vzdelávacie 

výsledky, výchovné opatrenia. 

 

Okrem uvedených pedagogických rád sa pravidelne raz týždenne konali pracovné porady, na 

ktorých sa prerokovávali aktuálne úlohy. V čase mimoriadneho prerušenia vyučovania sa 

pracovné porady konali online, prostredníctvo aplikácie ZOOM. 

 

Organizácia školského roka 2020/2021 

 

Opatrenia a organizácia školského roka sa riadila rozhodnutiami ministra školstva a manuálmi 

vydanými MŠVVaŠ SR, ktoré sa neustále aktualizovali podľa epidemiologickej situácie. 

 

Nad rámec opatrení vyplývajúcich z manuálov opatrení pre školy a školské zariadenia sa bez 

ohľadu na farbu semaforu školy od 29.9.2020 neodporúčalo realizovať: 

 organizáciu škôl v prírode a lyžiarskych výcvikov, a to ani dennou formou, 

 organizáciu kultúrnych, umeleckých a tanečných aktivít mimo povinného výchovno-

vzdelávacieho procesu (napr. stužková, venčeky, besiedky, krúžky a pod.), 

Telesná a hudobná výchova sa bez ohľadu na farbu semaforu školy realizovali len teoretickou 

formou, prípadne v exteriéri za dodržania prísnych obmedzení. 

 

Od 26.10.2020 bolo rozhodnutím ministra školstva prerušené vyučovanie na 2. stupni. 

Organizácia vyučovania vychádzala z metodického usmernenia ŠPÚ. Prioritou organizácie 

vzdelávania bolo: 

 zabezpečiť kvalifikovanú výučbu v prezenčnom vzdelávaní žiakov 1. stupňa, 

 zabezpečiť dištančné vzdelávanie pre všetkých žiakov 2. stupňa a pre žiakov z tried 1. 

stupňa s nariadeným karanténnym opatrením podľa upraveného rozvrhu v hlavných 

predmetoch a s rešpektovaním indikatívnej záťaže,  

 zabezpečiť podporu pre žiakov bez prístupu k digitálnym technológiám a distribúciu 

zadaní, zabezpečiť individualizovanú podporu pre žiakov so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami (ŠVVP). 

 

Žiaci 1. stupňa pokračovali v prezenčnom vyučovaní. Rozvrh a personálne zabezpečenie bolo 

upravené tak, aby sa v triedach 1. – 4. ročníka nestriedali vyučujúci, väčšinu predmetov vyučovali 

triedni učitelia (s kvalifikáciou pre 1. stupeň ZŠ). Zachovávali sa všetky didaktické princípy a 

zásady, metodické odporúčania a postupy platné pre primárne vzdelávanie. Dôraz bol kladený na 

nepreťažovanie žiakov neprimeraným tempom a objemom preberaného učiva, neprimeraným 

objemom písomného alebo ústneho preskúšavania. Učitelia sa zameriavali na dôkladné 

vysvetlenie a fixáciu preberaného učiva. V rámci bežného vyučovania oboznamovali žiakov s 

online platormou na komunikáciu a učebnými zdrojmi na učenie sa a precvičovanie učiva, ktoré 

sme plánovali využívať v prípade dištančného vzdelávania. 
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Žiaci 1. stupňa sa dištančne vzdelávali od 11.1.2021 do 8.2.2021. 

Dištančné vzdelávanie sa uskutočňovalo prostredníctvom elektronickej komunikácie s 

vyučujúcimi nasledujúcimi formami:  

o prostredníctvom portálu www.bezkriedy.sk, 

o  online - vyučovacie hodiny s využitím platformy Zoom, 

o prostredníctvom telefonickej komunikácie, 

o prostredníctvom sociálnych sietí, 

o roznášaním tlačených materiálov. 

 

Forma, obsah a rozsah vzdelávania bol upravený podľa dotácie hodín v rozvrhu dištančného 

vzdelávania. Rozvrh hodín rešpektoval odporúčané vymedzenie indikatívnej týždennej záťaže 

žiakov a zahŕňal len hlavné vzdelávacie oblasti, ktorými sú: 

• Jazyk a komunikácia – SJL, ANJ, NEJ 

• Matematika a práca s informáciami – MAT, INF 

• Človek a spoločnosť – VLA,DEJ, GEO, OBV 

• Človek a príroda – PVO, PDA, FYZ, CHE, BIO 

 

Obsah komplementárnych vzdelávacích oblastí: 

• Človek a hodnoty – NBV, ETV 

• Človek a svet práce -  PCR, THD 

• Umenie a kultúra – HUV, VYV 

• Zdravie a pohyb - TSV 

sa využíval ako doplnkové aktivity nad rámec indikatívneho času vzdelávacej záťaže v rámci 

dištančného vzdelávania, tiež sa integroval do obsahu hlavných vzdelávacích oblastí. 

 

Rozpis indikatívnej týždennej záťaže žiakov:  

1.– 3. ročník: 10 h/týždenne 

4. – 5. ročník: 12 h/týždenne 

6. – 9. ročník: 15 h/týždenne 

 

Rozvrhy dištančného vzdelávania (príloha č.1 a č.2) upravovali týždennú dotáciu 

predmetov (oproti učebným plánom školy) a teda redukcia učiva bola nevyhnutnou a oprávnenou 

súčasťou úpravy vlastných plánov. Na základe poznania upravených cieľov a obsahu vzdelávania, 

na základe odporúčaní ŠPÚ učitelia v rámci MZ a PK dohodli na redukcii rozsahu učiva vo svojich 

vlastných plánoch, vymedzili sa podstatné témy, na ktoré sa sústredili. Redukcia a presun obsahu 

vzdelávania medzi ročníkmi nebola nutná, na precvičenie a upevnenie učiva sa zamerajú 

v nasledujúcom školskom roku. Vyučovanie hlavných vzdelávacích oblastí zabezpečovali učitelia 

dištančne (online aj offline). Učitelia komplementárnych oblastí zadávali úlohy žiakom 

prostredníctvom portálu bezkriedy.sk tak, aby pre žiakov neboli záťažou, boli tiež dočasne 

zaradení aj na vyučovanie v 1. – 4. ročníku a na vzdelávanie v malých skupinách žiakov 2. stupňa. 

 

Odborná a metodická podpora pre učiteľov bola dostupná prostredníctvom webinárov a 

on-line streamovaných diskusií, realizovaných Štátnym pedagogickým ústavom a ďalšími 

inštúciami verejného, súkromného a neziskového sektora. 

Učitelia, ktorí sa podieľajú na dištančnom vzdelávaní žiakov mali k dispozícii 

neobmedzené volania a navýšené mobilné dáta (10 GB mesačne).  
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Žiakom bez prístupu k dištančnému vzdelávaniu s využitím digitálnych technológií škola 

zabezpečila distribúciu individuálnych zadaní žiakom minimálne 1-krát týždenne, a to 

prostredníctvom zamestnancov školy, ktorí ich odovzdali žiakom alebo ich zákonným zástupcom.  

Od 18.11.2020 do 18.12.2020 a potom od 9.2.2020 sa 20 žiakov 2. stupňa, ktorí prejavili záujem 

vzdelávali prezenčne v malých skupinách (5 žiakov a 1 pedagogický zamestnanec). Toto 

vzdelávanie sa realizovalo v rozsahu 3 hodiny denne, podľa rozvrhu dištančného vzdelávania, 

žiaci sa pripájali na online vyučovanie zo školy. 

Žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami mali nad rámec rozvrhu 

dištančného vzdelávania mali prideleného školského špeciálneho pedagóga, pedagogického 

asistenta. V spolupráci so školskou psychologičkou poskytovali podporu a asistenciu žiakom, 

učiteľom a zákonným zástupcom žiakov pri prispôsobovaní vzdelávacích aktivít individuálnym 

a špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám žiakov, pri tvorbe alebo úprave učebných 

materiálov. Zabezpečovali dostupnosť kompenzačných pomôcok, na ktoré bol žiak počas 

školského roka zvyknutý, podporu pri tvorbe pracovných listov a didakticky spracovaného učiva 

pre žiakov bez prístupu k digitálnym technológiám, aj vzdelávanie v malých skupinách žiakov 2. 

stupňa. 

 

Okrem edukačnej činnosti bolo obsahom vzdelávania aj zisťovanie úrovne poznatkov 

žiakov. Hodnotenie vychádzalo zo základných princípov: 

- zabezpečiť spravodlivosť pri hodnotení každého žiaka rešpektovaním individuálnych podmienok 

na domácu prípravu a dištančné vzdelávanie, 

- sústrediť pozornosť na poskytovanie slovnej spätnej väzby, 

- akceptovať jedinečnosť podmienok žiakov na vzdelávanie. 

Učitelia poskytovali žiakom primeranú spätnú väzbu vo forme slovného hodnotenia alebo 

klasifikácie známkou. Prihliadali na žiakov so ŠVVP. Hodnotili prípravu, aktivitu, komunikáciu a 

získané poznatky a zručnosti žiakov.  

Hodnotenie žiakov sa riadilo Usmernením k priebežnému hodnoteniu a celkovému 

prospechu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a 

núdzového stavu vyhlásenom v súvislosti s ochorením COVID-19, ktoré vydalo MŠVVaŠ SR 

(ďalej „Usmernenie k hodnoteniu žiakov“). V prvom ročníku sa priebežné aj záverečné hodnotenie 

realizovalo výhradne formou slovného hodnotenia. 

Vo vyučovacích predmetoch v komplementárnych vyučovacích oblastiach, v ktorých bolo 

školské vyučovanie obmedzené, pedagogická rada na zasadnutí 9.11.2020 rozhodla o nehodnotení 

vyučovacích predmetov: TSV na 1. aj 2. stupni, NBV, ETV, THD, HUV, VYV na 2. stupni. 

Žiakom, ktorých pre závažné objektívne príčiny napr. z dôvodu nedostatočných podkladov 

k hodnoteniu alebo izolácie žiaka z dôvodu choroby a iných, nebolo možno hodnotiť v riadnom 

termíne v 1. alebo 2. polroku, bol po prerokovaní v pg. rade určený náhradný termín hodnotenia 

(do 31.3.2021 a 31.8.2021).  

 

Od 19.4.2021 bolo obnovené  prezenčné vyučovanie pre žiakov 8. a 9. ročníka, od 

26.4.2021 pre žiakov všetkých ročníkov. Pre nástup na prezenčnú výučbu bolo potrebné čestné 

vyhlásenie o bezinfekčnosti a negatívny test zamestnanca, žiaka 2. stupňa aj jedného jeho 

zákonného zástupcu,  nie starší ako 7 dní,  prípadne potvrdenie o výnimke z testovania v zmysle 

vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva č. 187/2021.  

Pre 8. a 9. ročník do 30.4.2021, pre 5. – 7. ročník do 7.5.2021 boli určené záväzné pravidlá 

adaptačného obdobia - nepísať testy, písomky a pod. a podporiť tak postupný návrat do obvyklého 

režimu, prvý týždeň podporiť socializáciu a hodiny s triednym učiteľom,  prvý týždeň realizovať 

bez skúšania, hodnotenie žiakov len slovne. 

V obmedzenom režime pracoval ŠKD, z dôvodu nemiešania detí v oddeleniach sa personálne 

dala zabezpečiť prevádzka v 6 oddeleniach len pre žiakov 1. a 2. ročníka. 
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2 Počet žiakov školy, vrátane žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími 

potrebami (ŠVVP) a zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP) 
 

Ročník Triedy Žiaci 
z toho 

Chlapci Dievčatá ŠVVP SZP ŠKD Mimo SR 

  0.  1 15 5 10    3 

  1.  4 79 34 45 1 16 46 4 

  2.  3 75 39 36  6 38 5 

  3.  3 59 31 28 3 5 27 7 

  4.  4 88 48 40 10 3 20 4 

  5.  3 78 41 37 3 2  8 

  6.  3 64 34 30 4   4 

  7.  3 72 45 27 8   9 

  8.  4 78 39 39 6   15 

  9.  2 57 31 26 7   11 

Spolu 30 677 347 318 42 32 131 70 

 

Údaje o počte zapísaných žiakov do prvého ročníka základnej školy 

 

          Počet 
žiakov 

z toho 

          chlapci dievčatá 

Zapísaní 108 59 49 

Pokračujú v plnení povinného predprimárneho vzdelávania 2 1 1 

Prijatí 106 58 48 

 

 

 

Údaje o počtoch a úspešnosti žiakov na prijímacích skúškach a ich následnom prijatí na 

štúdium na stredné školy 

 

 8.B 8.D 9.A 9.B spolu: % z 9. 

ročníka 

gymnázium 1  5 2 8 15 % 

SOŠ 1 1 9 9 20 39 % 

SZŠ   1 1 2  

ŠUP   1 0 1  

SPŠ   6 6 12 26 % 

OA   1 0 1  

HA   0 2 2  

SŠ športová   0 1 1  

spojená škola   0 1 1  

pracovný pomer  1  1 2  

   23 23   

mimo SR   6 5 11  

spolu: 2 2 29 28   
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3 Údaje o výsledkoch hodnotenia a klasifikácie žiakov  
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 Priemerný prospech z jednotlivých predmetov               

                                 

     Ročník 

     0.    1.     2.     3.     4.     5.     6.     7.     8.     9.   

 SJL - -   1.79   1.60   2.08   2.07   2.59   2.63   2.56   2.78 

 ANJ - -   1.33   1.44   1.73   1.64   2.07   2.32   2.00   2.02 

 NEJ - - - - - - - - -   1.67 

 MAT - -   1.73   1.52   1.92   2.16   2.24   2.22   2.77   2.54 

 ETV - -   1.08   2.00   1.14 - - - - - 

 NBV - -   1.09   1.02   1.13 - - - - - 

 HUV - -   1.01   1.10   1.13 - - - - - 

 VYV - -   1.04   1.08   1.02 - - - - - 

 INF - -   1.23   1.13   1.26   1.37   1.54   1.37   1.59   1.52 

 FYZ - - - - - -   2.24   2.16   2.31   2.37 

 CHE - - - - - - -   2.27   2.11   2.02 

 BIO - - - - -   1.73   2.41   2.08   2.13   2.04 

 DEJ - - - - -   1.56   2.17   1.76   2.13   1.70 

 GEG - - - - -   1.96   2.10   2.10   2.20   1.96 

 OBN - - - - - -   1.63   1.25   1.66   1.39 

 TSV - - - - - - - - - - 

 PVO - -   1.51 - - - - - - - 

 VLA - - -   1.62   1.81 - - - - - 

 PCR - - -   1.10   1.13 - - - - - 

 PDA - - -   1.40   1.81 - - - - - 

    1,34 1,31 1,50 1,78 2,11 2,02 2,15 2,04 

    1,40 2,06 

 

 

V zmysle doplnenia usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej 

situácie, spôsobenej prerušením vyučovania v školách v školskom roku 2019/2020 zo 6. apríla 

2020, vydaného 19.8.2020 bolo 4 žiakom 2. ročníka, ktorí spĺňali určené podmienky nariadené 

vykonanie komisionálnych skúšok zo slovenského jazyka a matematiky do 31.10.2020. 

Vzhľadom na to, že títo žiaci nepreukázali získanie potrebných vedomostí a zručností, aby 

mohli pokračovať vo výchove a vzdelávaní v druhom ročníku základnej školy, bolo im vydané 

vysvedčenie so zmeneným hodnotením a umožnené opakovať ročník, boli preradení do 1. 

ročníka. 

 

Testovanie 5 a Testovanie 9 sa neuskutočnilo. 

 

Komisionálne skúšky za 2. polrok boli nariadené 1 žiakovi 1. stupňa a 7 žiakom 2. stupňa, 3 

z nich opakujú ročník v šk. roku 2021/2022. 

Ročník okrem nich opakujú 4 žiaci, ktorí v zmysle Usmernenia k hodnoteniu žiakov v šk. roku 

2020/2021 mali posunutý termín hodnotenia do 31.8.2021. 

 

Do špeciálnej základnej školy bolo na základe odporúčania CŠPPaP od 1.9.2021 preradených 

18 žiakov. 
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4 Počet zamestnancov a  plnenie kvalifikačného predpokladu 

pedagogických zamestnancov školy  

 

     

Kategória Počet 
z toho 

začínajúci samostatní 
1. 

atestácia 
2. 

atestácia 

Pedagogickí zamestnanci 56  23 13 20 

Odborní zamestnanci 1  1   
Ostatní zamestnanci 22     
Spolu 79  24 13 20 

 

Pedagogickí zamestnanci: 

Učitelia 1. stupňa: 

Učitelia 2. stupňa: 

Špeciálne pedagogičky: 

Pedagogické asistentky:  

Vychovávateľky v ŠKD: 6 

 

Plnenie kvalifikačných predpokladov 

Všetky predmety okrem uvedených v nasledujúcej tabuľke sú vyučované odborne (učitelia 

spĺňajú kvalifikačné predpoklady na vyučovanie predmetu – vyučujú predmety svojej 

aprobácie). Celkovo 6% vyučovacích hodín je vyučovaných učiteľmi, ktorý na daný 

predmet kvalifikačné predpoklady nespĺňajú.  

predmet 

Celkový počet 
vyučovacích 

hodín odborne neodborne 

Anglický jazyk 131 69 62 

    53% 47% 

Etická výchova 8 6 2 

    75% 25% 

Hudobná výchova 27 24 3 

    89% 11% 

Informatika 43 27 16 

    63% 37% 

Technika 26 20 6 

    77% 23% 

Výtvarná výchova 39 25 14 

    64% 36% 

Všetky predmety spolu 1707 1604 103 

  94% 6% 
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5 Aktivity a prezentácia školy na verejnosti  

 

Žiaci školy sa zapojili do predmetových olympiád a  vedomostných a športových súťaží 

online formou.  Mnohé plánované akcie a aktivity sa pre pandémiu neuskutočnili alebo sa 

realizovali len v rámci triednych kolektívov. 

Všetky aktivity sú prezentované na webovej stránke školy www.zscana.sk. 

 

Uskutočnené aktivity: 

September                     Projektové vyučovanie 1. stupeň - Jabĺčkový týždeň  

                         Projektové vyučovanie 2. stupeň - Deň cudzích jazykov  

  Dobročinná zbierka - Biela pastelka 

            

Október Imatrikulácia prvákov  

  Projektové vyučovanie - Týždeň zdravej výživy  

                Moja najmilšia kniha (rozvoj čitateľskej gramotnosti - knižnica) 

                Halloween v ŠKD +súťaž o najkrajšiu tekvicu   

  Deň otvorených dverí – návšteva starých rodičov v 1. ročníku 

 Návšteva prvákov v materskej škole 

    

November:       
   

December: Blok vianočných ľudových tradícií 

   

Január:  

  

Február:  

                     
Marec: Beseda do spisovateľkou Gabrielou Futovou - online 

 
Prednáška a diskusia s pracovníkom veľvyslanectva USA - 

online 

  

Apríl:  

  

Máj: English is fun 

                   English STAR 

  

Jún: Deň detí 
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Výsledky súťaží – úspešní riešitelia okresného kola: 

Dejepisná olympiáda – N. Dudriková 

Olympiáda v ANJ – A. Kislík – 3. miesto, F. Hamrák 

Biologická olympiáda – A. Ileninová, L. Mura 

Matematická olympiáda – N. Kopinová - 1. miesto MO5,  A. Kislík, D. Pirich, A. Szilágyi, O. 

R. Šturák, P. Tkáč  - MO6,  

Pytagoriáda: D. Bodová - 1.miesto P3, S.R. Šturáková, B. Mura, T. Schubert – P4, Š. Palenčár, 

L. Hudáková – P5, B. Šároši, O.R. Šturák, A. Szilágyi, A. Kislík – P6, K. Štrbová – P7 

 

Matematický klokan: Najúspešnejší bol P. Vattai (9.A) s úspešnosťou 87% a percentilom 96%. 

 

iBobor ( celoslovenská súťaž v informatike): 

BOBRÍCI - šiesti žiaci mali plný počet bodov a teda skončili na 1. – 1320. sú to: S. Slúka, R. 

Sikora, T. Chládek, R. Sikora, V. Rozvodová a S. Szilágyi. 

BENJAMÍNI – P. Tkáč 729. – 760. miesto 

KADETI – S. Petráš 71. – 101. miesto, P. Vattai 102. – 297. miesto. Obidvaja mali 99. percentil. 

 

IQ olympiáda (celoslovenská súťaž): 

P. Vattai (9.A)– 57. – 61. miesto v SR , kvantil celkom (SR) 99.20, poradie (kraj) – 10. miesto 

a teda postup do regionálneho finále! 

M. Haluška (9.B) –859. – 913. miesto, kvantil celkom  (SR) 89.26, poradie(kraj) – 117. – 127. 

miesto 

F. Kappan (8.B) – 1599. – 1680. miesto, kvantil celkom (SR) 79.86, poradie (kraj) – 220. – 

236. miesto 

L. Sceranková (8.C) – 2751. – 2851. miesto, kvantil celkom (SR) 89.26, poradie (kraj) – 374. 

– 396. miesto 
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6  Projekty, do ktorých je škola zapojená  

 

Názov projektu Spolu dokážeme viac 

Cieľ Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho 

fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného 

programu Ľudské zdroje. Hlavným cieľom projektu je vytvoriť pre 

žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami (ďalej 

„ŠVVP“) podmienky podporujúce uplatňovanie rovnosti príležitosti 

a eliminovať možné znevýhodnenia týchto žiakov vo výchovno – 

vzdelávacom procese. Nástrojom k  dosiahnutiu tohto cieľa je 

vytvorenie nových  pracovných miest na pozícii asistentov učiteľa, 

školského psychológa a špeciálneho pedagóga,  ktoré bude pre 

zabezpečenie individuálnych potrieb žiakov s ŠVVP a podporenie 

inklúzie vo vzdelávaní na základnej škole nevyhnutné. 

Realizácia projektu December 2017 – december 2020 

  

Názov projektu Pomáhajúce profesie II. 

Cieľ Realizátorom je MPC. Pokračovanie projektu „Spolu dokážeme 

viac“. Hlavným cieľom projektu je pokračovať vo vytváraní 

podmienok podporujúcich uplatňovanie rovnosti príležitosti 

a eliminovať možné znevýhodnenia žiakov so ŠVVP vo výchovno – 

vzdelávacom procese. Nástrojom k  dosiahnutiu tohto cieľa je 

udržanie pracovných miest na pozícii asistentov učiteľa, školského 

psychológa a špeciálneho pedagóga,  ktoré je pre zabezpečenie 

individuálnych potrieb žiakov s ŠVVP a podporenie inklúzie vo 

vzdelávaní na základnej škole nevyhnutné.  

Realizácia projektu Január 2021 – August 2022 

  

Názov projektu Budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, 

školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v 

základných školách 

Cieľ Poskytovateľom je MPaRV SR v rámci operačného programu 

Integrovaný regionálny operačný program.  Hlavným cieľom projektu 

je rekonštrukcia odborných učební - laboratórií podporujúcich 

prírodovedné zamerania žiakov /učebne chémie a biológie/ a IKT 

učebne pre rozvoj informačno – komunikačných 

zručností,  modernizácia materiálno-technického vybavenia týchto 

učební vrátane prvkov inklúzie, v súlade s požiadavkami budúcej 

profesijnej orientácie žiakov ZŠ a potrebami trhu práce, posilnenie ich 

sociálnych a odborných kompetencií, ktorých zvládnutie im 

umožňuje úspešnú integráciu do spoločnosti z hľadiska sociálnych 

a pracovných väzieb, zlepšenie výsledkov žiakov v medzinárodnom, 

ako aj národnom meraní dosiahnutých vedomostí a ich úspešnosti na 

trhu práce.  

Realizácia projektu ? 
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7  Výsledky inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou  

 

V školskom roku 2020/2021 nebola vykonaná inšpekcia ŠŠI 

8  Priestorové a materiálne podmienky 

 

       Budova školy sa nachádza na pozemku vo vlastníctve obce Čaňa. Školský pozemok zaberá 

plochu cca 24 000 m2, z toho zastavaná plocha je 11 000 m2. Budova školy bola odovzdaná do 

prevádzky 27.10.1993.  Je členená na sekcie A až H, sekcie A, B sú 4 – podlažné, sekcie C,F 2 

– podlažné. V sekcii D sa nachádzajú telocvične a školský bazén, v sekcii E je umiestnená 

školská jedáleň, v sekcii G je plynová kotolňa, H- vodojem. V škole sa výchova a vzdelávanie 

uskutočňuje v triedach, odborných učebniach a ďalších zariadeniach školy zriadených podľa 

platnej legislatívy.  

Priestorové vybavenie:  

a) pre manažment školy: kancelária riaditeľa školy, kancelária zástupcov riaditeľa školy, 

kancelária pre ekonómku a mzdovú účtovníčku,  

b) pre pedagogických zamestnancov školy: zborovňa, kabinety slúžia ako sklady na pomôcky 

a materiál,  

c) pre zamestnancov poskytujúcich odborné služby a pomoc pedagógom: kancelária 

výchovného poradcu, kancelária školského špeciálneho pedagóga,  

d) pre nepedagogických zamestnancov školy: dielňa a sklad školníka, šatňa - upratovačky,  

e) hygienické priestory: na každom podlaží sa nachádzajú WC zvlášť pre dievčatá, chlapcov a  

pre učiteľov, miestnosť pre upratovačky s výlevkou, sklad a výťahová šachta. Na prízemí je 

WC upravené pre žiakov s obmedzenou schopnosťou pohybu.   

f) odkladacie a úložné priestory:  

pre učebné pomôcky - kabinety,  

didaktickú techniku - kabinety, inštalované v učebniach,  

skladové priestory - sklad učebníc,  

archív - miestnosť v sekcii C,  

g) informačno-komunikačné priestory: knižnica vybavená knižničným fondom je v samostatnej 

miestnosti, v ktorej je internetové pripojenie, interaktívna tabuľa, 

h) učebné priestory (interné/externé):  

• 28 kmeňových učební, vo väčšine tried sú ekologické biele keramické tabule a 

dataprojektory, v 8 je interaktívna tabuľa s dataprojektormi, v jednej z nich majú žiaci možnosť 

pracovať s tabletmi. 

• odborné učebne umiestnené v sekciách A, B, a F – 2 odborné učebne informatiky ( 1 

z nich inovovaná v šk. roku 2020/2021 – Zero klient), 1 multimediálna učebňa, učebňa pre 

vyučovanie fyziky, chémie, biológie, 3 učebne cudzích jazykov a technickej výchovy. Všetky 

odborné učebne sú vybavené dataprojektormi, v informatickej a biológii je interaktívna tabuľa. 

• 2 telocvične (639,72 m2 a 211,44 m2), 6 šatní s hygienickými zariadeniami,  

• 1 cvičebňa (73,89 m2) – tanečná zrkadlová miestnosť, 

• 1 školský výukový bazén s recirkuláciou (rozmery 16,67m x 8 m -obdĺžnikového tvaru, 

hĺbka bazéna: 1,10 – 1,70 m) – v šk. roku 2020/2021 mimo prevádzky z dôvodu pandemickej 

situácie a  rekonštrukcie. 
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• školský areál s trávnatým futbalovým ihriskom, uzavretou atletickou štvordráhovou 

traťou okolo futbalového ihriska (antuka), basketbalové ihrisko (živičný koberec), 

multifunkčné ihrisko, 2 tenisové ihriská.  

i) spoločné priestory:  

• školská budova,  

• školská jedáleň – sekcia E,  

• školský dvor,  

• priestory pre školský klub detí – 3  herne v sekcii C, učebne 1. stupňa,  

• priestor pre riešenie zdravotných problémov - kancelária školskej psychologičky. 
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9  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých 

sú nedostatky  

 

SWOT analýza školy 

  S (strong) Silné stránky W (weak) Slabé stránky 

Ľ
u

d
sk

ý
 f

ak
to

r Stabilita, nízka fluktuácia v pedagogickom 

zbore  

Nízka flexibilita zamestnancov, neochota 

k zmenám 

Priaznivá klíma pedagogického zboru 

Chýbajúci podporný tím pri vzdelávaní 

žiakov so ŠVVP 

Podpora sebarealizácie zamestnancov 

Nestotožnenie sa niektorých zamestnancov 

s cieľmi a víziou školy 

P
ed

ag
o

g
ic

k
ý
 

p
ro

ce
s 

Rozdelenie disponibilných hodín v rámci 

ŠkVP (ANJ, INF, SJL, MAT) 
Stereotypy vo vyučovacom procese 

Využívanie IKT vo vyučovaní 

Podpriemerné výsledky v testovaní žiakov 

T5, T9 

Široká ponuka mimoškolských aktivít 

Záškoláctvo, nízka motivácia žiakov zo 

SZP  

M
at

er
iá

ln
o

-t
ec

h
n

ic
k
é 

v
y
b

av
en

ie
 

Veľká, priestranná budova, kamerový 

systém 
Vysoké náklady na prevádzku a údržbu 

Športový areál, relaxačné zóny na 

chodbách 

Odborné učebne pre všetky predmety  Zastaralé vybavenie prostriedkami IKT 

  O (opportunities) Príležitosti T (trouble) Hrozby 

Ľ
u
d
sk

ý
 f

ak
to

r Vzdelávanie pedagógov v oblasti 

inovatívnych metód vyučovania 

Postavenie a ohodnotenie učiteľa v 

spoločnosti 

Generačná výmena v pedagogickom zbore 

Nízky záujem mladých o učiteľské 

povolanie 

Sebavzdelávanie, osobný rast 

pedagogických zamestnancov 

Neochota učiteľov využívať digitálne 

technológie 

P
ed

ag
o
g
ic

k
ý
 p

ro
ce

s 

Prítomnosť podporného tímu - AU, 

šk.špec.pg, psychológ 

Demografický vývin, nárast počtu detí zo 

SZP a so ŠVVP 

Podpora zavádzania inovatívnych metód 

vo vyučovaní 

Zabezpečenie kvalifikovanej výučby 

cudzích jazykov 

Motivácia a príprava žiakov na súťaže a 

olympiády 

Odchod žiakov na osemročné gymnáziá po 

5. roč. a bilingválne SŠ po 8. roč. 

M
at

er
iá

ln
o

-t
ec

h
n

ic
k
é 

v
y
b

av
en

ie
 

Rekonštrukcia a modernizácia vnútorných 

priestorov 

Nedostatok finančných prostriedkov na 

rekonštrukciu a modernizáciu 

Zapojenie rodičov do  modernizácie 

priestorov školy 
Nezáujem rodičov o prostredie školy 

Dovybavenie školy digitálnymi 

technológiami 

Vandalizmus niektorých žiakov (aj 

dospelých obyvateľov obce) 
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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2020/2021 bola: 

 

prerokovaná pedagogickou radou 3.9.2021 

Vyjadrenie pedagogickej rady školy: 

 

Pedagogická rada ZŠ, Pionierska 33, Čaňa odporúča zriaďovateľovi školy 

s ch v á l i ť 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2020/2021 

 

 

Mgr. Zuzana Bruncová 

riaditeľka školy 

 

prerokovaná v rade školy dňa: 

Vyjadrenie rady školy : 

Rada školy pri ZŠ, Pionierska 33, Čaňa odporúča zriaďovateľovi školy 

s ch v á l i ť – n e s c h v á l i ť 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2020/2021 

 

 

 

predseda Rady školy 

 

prerokovaná so zriaďovateľom základnej školy dňa: 

Stanovisko zriaďovateľa: 

Obec Čaňa, ako zriaďovateľ ZŠ ZŠ, Pionierska 33, Čaňa 

s ch v a ľ u j e - n e s ch v a ľ u j e 

Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2020/2021 

 

 

 

Michal Rečka 

starosta obce Čaňa 

  



Príloha č. 1 – Rozvrh dištančného vzdelávania – 2. stupeň 

 

 

  

9.00-9.30 9.40-10.10
10.20-

10.50

11.00-

11.30

11.40-

12.10
9.00-9.30

9.40-

10.10
10.20-10.50

11.00-

11.30
11.40-12.10 9.00-9.30

9.40-

10.10
10.20-10.50 11.00-11.30 11.40-12.10 9.00-9.30 9.40-10.10

10.20-

10.50
11.00-11.30 9.00-9.30 9.40-10.10

10.20-

10.50
11.00-11.30

5.A SJL-d MAT DEJ HUV-d INF-d SJL ANJ VYV -d MAT-d BIO ANJ

NBV/ETV -d

SJL GEG THD-d ANJ-d MAT TSV-d 18
9 online

5.B MAT BIO SJL-d HUV-d INF-d VYV -d SJL ANJ ANJ-d NBV/ETV -

d

GEG MAT DEJ SJL THD-d ANJ MAT-d TSV-d

5.C SJL BIO MAT-d HUV-d SJL ANJ VYV -d INF-d MAT GEG ANJ-d

NBV/ETV -d

SJL-d DEJ THD-d TSV-d MAT ANJ

6.A HUV-d MAT SJL SJL ANJ-d DEJ MAT/INF-d VYV -d BIO ANJ MAT

NBV/ETV -d

SJL-d OBN-d FYZ THD-d MAT-d TSV-d GEG ANJ 20
10 online

6.B MAT-d HUV-d FYZ SJL ANJ SJL MAT/INF-d VYV -d MAT DEJ ANJ-d

NBV/ETV -d

SJL-d GEG BIO THD-d ANJ TSV-d MAT OBN-d

6.C MAT-d HUV-d SJL ANJ BIO SJL-d MAT/INF-d VYV -d DEJ MAT

NBV/ETV -d

OBN-d ANJ THD-d FYZ SJL MAT GEG ANJ-d TSV-d

7.A SJL DEJ HUV-d MAT VYV -d
MAT/INF-

d
SJL ANJ OBN-d GEG MAT ANJ-d

NBV/ETV -d

SJL-d CHE BIO THD-d MAT-d TSV-d ANJ FYZ 21
11 online

7.B HUV-d OBN-d MAT DEJ SJL SJL-d ANJ CHE MAT/INF-d VYV -d ANJ-d MAT-d BIO GEG

NBV/ETV -d

THD-d SJL FYZ MAT ANJ TSV-d

7.C MAT-d SJL DEJ HUV-d MAT/INF-d VYV -d ANJ SJL ANJ NBV/ETV -

d

MAT BIO OBN-d GEG FYZ SJL-d THD-d ANJ-d TSV-d CHE MAT

8.A SJL HUV-d MAT SJL-d
MAT/INF-

d
KANJ CHE VYV -d MAT-d NBV/ETV -

d

DEJ BIO ANJ SJL THD-d GEG OBN-d ANJ-d FYZ MAT TSV-d 21
11 online

8.B MAT DEJ SJL-d HUV-d MAT/INF-d
ANJ sk. 

SUT/JAC
BIO SJL VYV -d

KANJ-celá 

trieda
CHE MAT-d

NBV/ETV -d

FYZ SJL THD-d OBN-d ANJ-d MAT GEG TSV-d

8.C MAT-d SJL-d BIO HUV-d MAT/INF-d
ANJ sk. 

JAC
FYZ SJL VYV -d MAT DEJ CHE ANJ-d

NBV/ETV -d

THD-d
KANJ-celá 

trieda
SJL GEG OBN-d ANJ sk. FAL MAT TSV-d

9.A MAT-d GEG
KANJ sk. 

KOZ

KANJ sk. 

JAC
SJL-d SJL MAT-d VYV -d BIO INF/NEJ-d FYZ MAT ANJ sk. JAC ANJ sk. KOZ

NBV/ETV -d

OBN-d THD-d CHE SJL ANJ-d TSV-d MAT DEJ 21
11 online

9.B MAT
KANJ sk. 

SUT
SJL-d

KANJ sk. 

JAC
INF-d FYZ MAT-d SJL VYV -d GEG BIO

ANJ sk. 

JAC/SUT
MAT-d

NBV/ETV -d

SJL CHE DEJ THD-d MAT ANJ-d TSV-d OBN-d

Štvrtok PiatokUtorok StredaPondelok

5. 

ročník

6. 

ročník

7. 

ročník

8. 

ročník

9. 

ročník
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Príloha č.2 – rozvrh dištančného vzdelávania 1. stupeň 

 

 

Učiteľ 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 1. 2.

Šeňová SJL MAT NBV MAT SJL HUV SJL MAT VYV ANJ PVO TSV MAT SJL

Čekanová SJL MAT NBV MAT ANJ HUV SJL MAT VYV MAT SJL TSV SJL PVO

Bugir SJL MAT NBV SJL MAT HUV SJL PVO VYV MAT SJL TSV MAT ANJ

Tomková SJL MAT HUV SJL MAT NBV MAT SJL VYV MAT ANJ TSV SJL PVO

Jánošíková SJL MAT HUV SJL MAT NBV MAT SJL VYV SJL PVO TSV MAT SJL

Škovranová SJL MAT HUV MAT ANJ NBV MAT SJL VYV SJL PVO TSV MAT SJL

Molnárová SJL VLA HUV SJL MAT VYV SJL PDA NBV MAT ANJ PCR MAT SJL TSV

Nadzon SJL MAT HUV SJL VLA VYV ANJ MAT NBV SJL PDA PCR MAT SJL TSV

Mitróová SJL MAT HUV MAT SJL VYV MAT SJL NBV VLA ANJ PCR SJL PDA TSV

Fejerčáková SJL MAT HUV ANJ MAT PDA PCR MAT SJL ANJ VYV SJL VLA VYV TSV SJL MAT NBV

Vaľová SJL MAT HUV SJL MAT ANJ PCR MAT SJL VYV MAT ANJ PDA TSV SJL VLA NBV

Klempárová SJL MAT HUV SJL ANJ MAT PCR MAT SJL VYV ANJ MAT PDA TSV SJL VLA NBV

Šoltésová MAT PDA ANJ HUV SJL MAT PCR MAT SJL VYV SJL VLA ANJ TSV SJL MAT NBV

Žoldaková

PIATOKPONDELOK UTOROK STREDA ŠTVRTOK


