
VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2021 

RADA ŠKOLY PRI ZŠ S MŠ, VYDRNÍK 121 

 

 

Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 596/2003 Zb. Z. z. o štátnej 

správe v školstve a školskej samospráve. 

 

Rada školy v roku 2021 zasadala  3-krát. Členov na zasadnutie zvolávala predsedníčka rady školy 

pozvánkou. Dôvodom neprítomnosti členov bola PN alebo neodkladné pracovné, či rodinné 

záležitosti. Neúčasť bola členmi rady školy vopred ospravedlnená. 

 

 

 

1. zasadnutie sa uskutočnilo dňa 18.03.2021 

 

Program zasadnutia: 

 Zhodnotenie činnosti rady školy za rok 2020 

 Návrh a pripomienkovanie návrhu Výročnej správy o činnosti rady školy za rok 2020 

 Schválenie Výročnej správy o činnosti rady školy za rok 2020 

 Návrhy na Plán činnosti a zasadnutí rady školy na kalendárny rok 2021 

 Prerokovanie a schválenie Plánu zasadnutí  rady školy na  rok 2021 

 Oboznámenie s kritériami a spôsobom priebežného a záverečného hodnotenia   žiakov v čase 

mimoriadnej situácie spôsobenej prerušením vyučovania z dôvodu COVID-19 v 1. polroku 

školského roka 2020/2021 

Priebežné hodnotenie malo charakter konštruktívnej spätnej väzby poskytovanej žiakom 

počas domáceho vyučovania - dištančná forma vzdelávania žiakov. 

V 1. ročníku sa záverečné hodnotenie  realizovalo formou slovného hodnotenia. 

Pri záverečnom hodnotení v predmete telesná a športová výchova, ktorý bol pôvodne 

klasifikovaný, avšak podmienky v čase prerušeného vyučovania neumožňovali naplniť jeho 

ciele plnohodnotnou realizáciou bol neklasifikovaný. Namiesto klasifikačného stupňa alebo 

slovného hodnotenia sa uviedlo: absolvoval/a, príp. neabsolvoval/a. 

V 2. – 4. ročníku sa záverečné hodnotenie predmetov (okrem predmetu telesná a športová 

výchova) realizovalo známkou.  

 Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov za 1. polrok školského roka   2020/2021 

 

 

2. zasadnutie sa uskutočnilo dňa 24.06.2021 

 

Program zasadnutia: 

 Informácia o nástupe nového člena RŠ za nepedagogických zamestnancov - privítanie nového 

člena  

Novou členkou RŠ za nepedagogických zamestnancov sa stala Monika Šabľová, ktorá 

nadobudla členstvo na základe počtu hlasov získaných v predchádzajúcich voľbách 

a s členstvom v RŠ súhlasila. Dôvodom zániku členstva predchádzajúcej členky Emílie 

Žuffovej bolo ukončenie pracovného pomeru v ZŠ s MŠ, Vydrník 121. 



 Informácie o priebehu a výsledkoch zápisu detí do 1. ročníka ZŠ a MŠ (povinné predprimárne 

vzdelávanie) 

Zápisu do 0. a 1.ročníka ZŠ sa zúčastnilo 29 detí (17 chlapcov a 12 dievčat). Na základe 

psychologických a lekárskych odporúčaní bolo do 0.ročníka zaradených 16 detí a do 1. 

ročníka 13 detí.  

V MŠ sa zápisu zúčastnilo takisto 29 detí, z toho 18 predškolákov. 

 Návrh na organizáciu ZŠ a MŠ - počet tried a počty žiakov v triedach v ZŠ a MŠ 

V školskom roku 2021/2022 bol predpokladaný počet žiakov v ZŠ: v 0.ročníku 16 žiakov, 

v 1. ročníku  20 žiakov, dva 2.ročníky po 14 žiakov, v 3.ročníku 18 žiakov a v 4.ročníku  20 

žiakov, z toho 2 žiaci si plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí. V špeciálnej triede  9 

žiakov, z toho 1 žiak si plní povinnú školskú dochádzku v zahraničí. 

V MŠ  boli otvorené 2 triedy: 1 celodenná 22 detí a 1 poldenná 20 detí.  

Na začiatku škol. roka 2021/2022 nastali zmeny v počte žiakov v triedach oproti plánovanému 

počtu udávaných na zasadnutí rady školy v dôsledku prisťahovania sa rodín do obce: 1.trieda 

- 21 žiakov, jedna 2.trieda - 15 žiakov. 

 Návrhy na zmeny v Školskom vzdelávacom programe ZŠ a v Školskom vzdelávacom 

programe MŠ - používané doterajších platných vzdelávacích štandardov vyučovacích 

predmetov pre 1. - 4. ročník ZŠ vo všetkých vzdelávacích oblastiach, obmedzenie rozsahu 

preberaného učiva na minimum, redukcia učiva, presunutie neodučeného učiva do vyšších 

ročníkov. 

Do Školského vzdelávacieho programu MŠ bol zapracovaný dodatok o povinnom 

predprimárnom vzdelávaní. 

 Riešenie problému so záškoláctvom žiakov  prostredníctvom sociálnej pracovníčky obce 

a obecnej hliadky. 

 

 

3. zasadnutie sa uskutočnilo dňa 12.10.2021 

 

 Program zasadnutia: 

 Prerokovanie správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy a 

školských zariadení za školský rok 2020/2021, ktorej súčasťou je Správa o výsledkoch 

hospodárenia školy a ŠKD  – následné  predloženie zriaďovateľovi na schválenie, správa 

schválená zriaďovateľom 28.10.2021, následne zverejnená na internetovej stránke školy. 

 Vyhodnotenie koncepčného zámeru rozvoja školy za školský rok 2020/2021 - hlavným  

zámerom školy je rozvíjať komunikáciu žiakov v slovenskom jazyku, posilňovať vzťah 

k telesnému pohybu, viesť zdravý životný štýl. 

 Informácie o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení výchovno-

vzdelávacieho procesu na školský rok 2021/2022, oboznámenie s Plánom práce školy na 

školský rok 2021/2022, možnosti záujmovej činnosti žiakov. 

 Oboznámenie so zmenami v Školskom vzdelávacom programe ZŠ na školský rok 2021/2022 

- Podľa odporúčaní MŠVV a Š z dôvodu vzniknutej krízovej situácie spôsobenej COVIDom-

19 bude v prípade potreby učivo jednotlivých ročníkov v priebehu školského roka 

zredukované.  

 
 

 

 

 

 



Záver: 

Zo zasadnutí sú vyhotovené zápisnice, doplnené prezenčnými listinami. 

Výročná správa o činnosti RŠ bola prerokovaná a schválená na zasadnutí rady školy dňa 24.03.2022 

a správa o činnosti RŠ za rok 2021  bude zverejnená aj na internetovej stránke našej školy 

(www.skola@zsvydrnik.sk). 

 

 

 

Rada školy v roku 2021 nemusela riešiť žiadne závažné ťažkosti. 

 

 

Vo Vydrníku dňa: 25.03.2022      

 

 

         
 


