
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 s materskou školou Krivany 

Adresa školy Krivany 1, 082 71 Krivany 

Telefón +421 51 4572 476 

E-mail skola@zskrivany.edu.sk 

WWW stránka https://www.zskrivany.sk 

Vedúci zamestnanci školy 

  
Priezvisko, 

meno 
Telefón Služ. mobil e-mail 

Riaditeľ 
Mgr. Mária 
Kromková 

+421 51 4572476 0910 897 681 skola@zskrivany.edu.sk  

ZRŠ 
Mgr. Jozefína 
Prevužňáková 

+421 51 4572476 0903 881 335 skola@zskrivany.edu.sk  

ZRŠ pre 
MŠ 

Mgr. Mária 
Berdisová 

 0911 501 488 ms.krivany@gmail.com 

Mgr. Mária 
Berdisová 
poverená 
vedením MŠ s 
účinnosťou od 

1.2.2020. 

Vedúca 
ŠJ 

Mária Bačová +421 51 4572587  jedalenkrivany@gmail.com  

Vedúca 
ŠKD 

Mgr. Monika 
Kuchárová 

+421 51 4572 
476 

      

Rada školy 

Na základe výzvy zriaďovateľa na voľby členov Rady školy pri ZŠ s MŠ v Krivanoch zo 
dňa 2. septembra 2020 riaditeľka školy zabezpečila voľby členov rady školy 
v stanovenom termíne do 16.10.2020. 

Rada školy má 11 členov a funkčné obdobie rady školy je štvorročné. 

Rada školy je orgán školskej samosprávy podľa § 2 ods. 2 písm. a) 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 pri svojej činnosti uplatňuje 
kompetencie, ktoré sú vymedzené v § 24 ods. 5 zákona 596/2003 Z. z. 



Rada školy je iniciatívny a poradný samosprávny orgán, ktorého poslaním je vyjadrovať 
a presadzovať verejné záujmy, záujmy žiakov, zamestnancov i rodičov v oblasti 
výchovy a vzdelávania. Plní funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k 
činnosti školy a školských zariadení obce a samosprávy z hľadiska školskej 
problematiky. 

 

  Titl., priezvisko, meno Kontakt 

predseda Mgr. Ľubomír Bodnár bodnar.lubomir@gmail.com 

pedagogickí zamestnanci ZŠ Mgr. Ľubomír Bodnár  

pedagogickí zamestnanci MŠ Marta Križalkovičová  

ostatní zamestnanci Magdaléna Danaiová ekonom.zskrivany@gmail.com 

zástupcovia rodičov ZŠ JUDr. Jozef Karabaš  

  Zuzana Kravcová   

  Michaela Janičová   

zástupca rodičov MŠ Katarína Stedinová  

zástupca zriaďovateľa Marek Dlugoš  

  Peter Šejirman   

  Martina Kuchárová   

  JUDr. Marko Berdis   

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

Údaje o zriaďovateľovi 

Názov Obec Krivany 

Sídlo Záhradná 46, Krivany 

Telefón +421 51 4572 055 

E-mail obec@krivany.sk 

§ 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 

Činnosť rady školy: 

Počet zasadnutí: 2 

Ustanovujúce zasadnutie rady školy:  
7.12.2020 (Kultúrny dom Krivany, od 16.00 do 16.50 ) 

Uznesenie: Členovia rady školy za predsedu rady školy v tajnom hlasovaní zvolili  
Mgr. Ľubomíra Bodnára. 



1. zasadnutie rady školy: 29.6.2021 (zborovňa školy, od 16.00 do 17.00 ) 

Uznesenie: Rada školy prerokovala a schválila Štatút rady školy a prerokovala Návrh na 
organizáciu školského roka 2021/2022 a odporučila zriaďovateľovi schváliť ho v súlade 
s platnou legislatívou. 

Pedagogická rada: 

Počet zasadnutí: 6 

27.8.2020: Učebný plán na školský rok 2020/2021, hodnotenie predmetov, úväzky PZ, 
štruktúra kariérových pozícii (triednictvo, výchovný poradca, vedúci MZ a PK, 
koordinátori), správcovstvo kabinetných zbierok, integrovaní žiaci so ŠVVP. 

19.11.2020: Hodnotiaca PR zobrala na vedomie správy triednych učiteľov o výchovno-
vzdelávacích výsledkoch za 1. štvrťrok školského roka 2020/2021, slaboprospievajúcich 
žiakov nahlásených triednymi učiteľmi, schválila návrh na vzdelávanie žiačky v školskej 
integrácii podľa osnov špeciálnej ZŠ - podľa vzdelávacieho programu pre žiakov s 
mentálnym postihnutím pre primárne vzdelávanie, schválila hodnotenie žiakov v zmysle 
Metodického usmernenia k obsahu a organizácii výchovno-vzdelávacieho procesu v ZŠ 
a v ZŠ pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami platného od 
26.10.2020 - záverečné hodnotenie (aj priebežné) realizovať v prvom ročníku formou 
slovného hodnotenia, v ostatných ročníkoch formou klasifikácie. Spôsob hodnotenia v 
čase mimoriadnej situácie v škole: 2. stupeň dištančne - slovné hodnotenie s 
informatívnou známkou (%), PR schválila dodatok k školskému poriadku - zásady 
online vzdelávania. Uložila zaslať oznámenia o prospechu, upozornenia na nedbalú 
školskú dochádzku, oznámenia o udelení výchovných opatrení a pochvál zákonným 
zástupcom žiakov do 27.11.2020. 

29.1.2021: Hodnotiaca PR zobrala na vedomie správy triednych učiteľov o prospechu, 
správaní a dochádzke za 1. polrok školského roka 2020/2021, schválila znížené známky 
zo správania, výchovné opatrenia (pokarhania) a pochvaly tak, ako boli nahlásené 
triednymi učiteľmi, uložila triednym učiteľom odovzdať žiakom výpisy polročného 
hodnotenia do 8.1.2021 osobne, elektronicky - preukázateľným spôsobom. 

23.4.2021: PR prerokovala a schválila Adaptačný plán návratu žiakov do školy. 

28.4.2021: Hodnotiaca PR zobrala na vedomie správy triednych učiteľov o výchovno-
vzdelávacích výsledkoch, dochádzke a správaní za 3. štvrťrok školského roka 
2020/2021, výchovné opatrenia, zobrala na vedomie slaboprospievajúcich žiakov a 
opatrenia na zlepšenie prospechu. 

 
 
 
 
 
 



24.6.2021: Hodnotiaca PR zobrala na vedomie správy triednych učiteľov o výchovno-
vzdelávacích výsledkoch, dochádzke a správaní za 2. polrok školského roka 2020/2021, 
znížené známky zo správania, výchovné opatrenia - pokarhania a pochvaly ( knižné 
odmeny žiakom), uložila triednym učiteľom odovzdať žiakom vysvedčenia do 30. júna 
2021 a triednu dokumentáciu na podpis do 29.6.2021, komisionálne skúšky na dňa 
25.8.2021, vedúcim MZ a PK uložila vypracovať správu o dištančnom vzdelávaní do 30. 
júna 2021. Schválila zmenu formy vzdelávania dvom žiakom (2.A, 3.A). Žiaci budú 
vzdelávaní formou školskej integrácie v bežnej triede. 

Názov poradného orgánu Vedúci 
Zastúpenie 

predmetov 
Poznámka 

MZ - 1.-4. (1. stupeň) 
PaedDr. Katarína 

Janičová 

všetky 

predmety 
  

PK - SJL a cudzích jazykov 
Mgr. Alena 

Hrabčáková 
SJL, ANJ   

PK - MAT a iných 

prírodovedných predmetov 

Mgr. Mária 

Ondrejová 

MAT, FYZ, 

INF, 

CHEM, 

BIO, TCHV 

  

PK - spoločenskovedných 

predmetov 

Mgr. Mária 

Šimová 

DEJ, GEO, 

OBN, NAV 
  

PK - výchovných predmetov 
Mgr. Ľubomír 

Bodnár 

TSV, VYV, 

HUV 
  

MZ - špeciálnych tried 
Mgr. Mária 

Kopilcová 

všetky 

predmety 
  

Rada rodičov Zuzana Kravcová   

Pomáhala pri uskutočňovaní plánu práce a 

programu školy, pri zlepšovaní 

materiálneho vybavenia a organizovaní 

zábavno-športových akcií. 

Žiacka školská rada 
Mgr. Nikola 

Karaffová 
  

Zastupovala žiakov vo vzťahu k riaditeľke 

a vedeniu školy a predkladala im svoje 

návrhy. Činnosť bola vzhľadom na 

dištančnú formu vzdelávania nepravidelná. 

. 

Výchovný poradca 
Mgr. Ľubomír 

Bodnár 
    

Koordinátor 

environmentálnej výchovy a 

Zelenej školy 

Mgr. Mária 

Šimová 
    

Koordinátor prevencie 

závislosti a sociálno-

patologických javov 

PaedDr. Gabriela 

Pellerová 
    

 
 
 
 
 
 
 



 

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

Údaje o počte žiakov 

Podrobnejšie informácie: 

Základná škola: 

Počet žiakov školy: 186 

Počet tried: 12 

- 9 bežných tried 

- 3 špeciálne triedy pre žiakov so ŠVVP, z toho dve so spojenými ročníkmi: 

- spojená trieda s tromi ročníkmi 3. , 4. a 5. s počtom žiakov 8, 

- spojená trieda s ročníkmi 5., 8. a 9. s počtom žiakov 8, 

- špeciálna trieda 6. ročníka s počtom žiakov 10. 

Materská škola: 

Počet detí MŠ: 36 

Počet tried MŠ: 2 

1. trieda (celodenná prevádzka): 20 detí, z toho 7 predškolákov 

2. trieda (poldenná prevádzka): 16 detí, z toho 8 predškolákov 

 

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

počet bežných tried 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

počet žiakov 14 21 15 15 26 12 16 17 24 160 

z toho ŠVVP (integr.) 0 0 1 2 2 2 3 1 2 13 

z toho v ŠKD 9 5 8 4 2 0 0 0 0 28 

počet špeciálnych tried 0 0 0 1 1 0 1 0 0 3 

počet žiakov ŠVVP 0 0 1 4 7 0 10 2 2 26 

počet žiakov, ktorí sa vzdelávajú mimo územia SR 0 1 0 1 1 0 0 2 0 5 

počet detí MŠ                   36 

počet detí MŠ so ŠVVP                   0 

 
 



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

Zamestnanci 

Pracovný 
pomer 

Počet 
pedag. 
prac. 

Počet 
nepedag. 

prac. 

Počet 
úväzkov 
pedag. 
prac. 

Počet 
úväzkov 
nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 
odborných 

zamestnancov 

TPP - ŠKD 1 0 1 0     

TPP - ŠJ 0 4 0 4     

TPP - ZŠ 14 6 14 6     

TPP - MŠ 2 1 2 1     

DPP - ZŠ 2 0 2 0     

DPP - MŠ 2 0 2 0     

Znížený 
úväzok 

3 0 2 0     

ZPS 0 0 0 0     

Na dohodu 0 0 0 0     

DPP - 
školský 
psychológ 

0 0 1 0 1 

NP Pomáhajúce 
profesie v 
edukácii detí a 
žiakov 2 (MŠ) 

DPP- 
školský 
špeciálny 
pedagóg 

1 0 1 0   

NP Pomáhajúce 
profesie v 
edukácii detí a 
žiakov (ZŠ) 

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

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných spolu 

učiteľov 0 20 20     

vychovávateľov 0 1 1     

asistentov 
učiteľa 

0 4 4 

Dve AU pre 
žiakov so ZZ 
na polovičný 
úväzok. 

NP Pomáhajúce 
profesie v 
edukácii detí a 
žiakov I, II - 
ZŠ, MŠ 

školský 
špeciálny 
pedagóg 

0 1 1 

NP 
Pomáhajúce 
profesie v 
edukácii detí a 
žiakov - ZŠ 

  

spolu 0 26 26     



Predmety vyučované nekvalifikovane 

Trieda Predmet Počet hodín týždenne 

5,A INF, HUV, DEJ, OBN, ANJ 6 

6.A INF, FYZ, HUV, DEJ, OBN 6 

7.A INF, FYZ, HUV, OBN 4 

8.A INF, FYZ, HUV, OBN 4 

9.A NEJ, OBN, FYZ 4 

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

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád 

Názov súťaže 
Počet 
žiako

v 
okr. kolo 

kraj
. 

kolo 
národ. kolo 

medzinár
. kolo 

Pripravoval/
-a 

Matematická 
olympiáda 

6 

1.miesto: 
Daniel 
Jiříkovský, 6.A, 
úspešní 
riešitelia: Denis 
Porada, 6.A a 
Ester 
Križalkovičová, 
7.A 

      
Mgr. Mária 
Ondrejová 

  

Vedci-
superhrdinovi
a dnešných 
dní, výtvarná 
súťaž 

3     

účasť - 
Karolína 
Berdisová, 
Aneta 
Kuchárová, 
Nikola 
Pavlufčíková, 
9.A 

  
Mgr. Katarína 
Janošková 

  

Pytagoriáda 7 
2.miesto: 
Maroš 
Hovanec,4.A 

      

Mgr. Mária 
Ondrejová, 
PaedDr. 
Katarína 
Janičová 

  

Matematický 
klokan 

10     

Maroš 
Hovanec, 4.A - 
úspešný 
riešiteľ(20% 
najúspešnejšíc
h riešiteľov) 

  
PaedDr. 
Katarína 
Janičová 

  

Čo vieš o 
hviezdach? , 
vedomostná 
online súťaž 

2 
Sebastián 
Bujňák, Maroš 
Hovanec, 4.A 

      
PaedDr. 
Katarína 
Janičová 

  



Vesmír očami 
detí, výtvarná 
súťaž 

4 

Matúš 
Bujňaček - 
postup do 
celoslovenskéh
o kola s prácou 
Space vírus 

  
účasť v 
Hurbanove 

  
PaedDr. 
Katarína 
Janičová 

  

Hviezdoslavov 
Kubín 

19 

Filip Šimko, 
2.A, Jozef 
Karabaš, 5.A, 
Linda 
Verešpejová, 
8.A, Karolína 
Berdisová, 9.A 

      
Mgr. Alena 
Hrabčáková 

Dištančn
e cez 
zvukové 
nahrávky
. 

Európska noc 
výskumníkov 

6         
Mgr. Nikola 
Karaffová 

  

Zimná 
kalokagatia 
2021 - 
Olympiáda 
detí a 
mládeže, 
výtvarná 
súťaž 

2         
Mgr. Katarína 
Janošková 

  

Rómovia 
recitujú, 
recitačná 
súťaž 

1     
online účasť: 
Veronika 
Giňová, 4.A 

  
PaedDr. 
Katarína 
Janičová 

  

Sabinov 
očami detí, 
výtvarná 
súťaž 

12         

PaedDr. 
Katarína 
Janičová, Mgr. 
Katarína 
Janošková 

  

Kolo Krivian 
za zdravím, 
výtvarná 
súťaž ZRPŠ 
Krivany, o.z. 

21             

Sestry 
Prešovského 
kraja, online 
literárna 
súťaž 

2         
Mgr. Alena 
Hrabčáková 

  

 
 
 
 
 
 



 
Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Škola svoje aktivity, aj počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením covid-19, 
prezentovala na webovej stránke školy (www.zskrivany.sk), v školskom časopise Krivý 
Jany a v Krivianskom občasníku v rubrike Zo života našej školy. 

Z dôvodu pandemickej situácie spojenej s ochorením covid-19 sa neorganizovali v škole 
hromadné kultúrne a športové akcie, vianočná akadémia a pod. 

Október - Mesiac úcty k starším - výroba darčekov pre starých rodičov v ŠKD 
(tabuľky s fotografiou a textom) 

Deň jablka a "jabĺčkové vyučovanie" (21. október) Cieľ aktivity - hravým a nenásilným 
spôsobom podporovať u detí 1. stupňa konzumáciu ovocia a zeleniny. Celý školský deň 
venovali žiaci jablku, riešili "jabĺčkové" úlohy z matematiky, čítali rozprávky, vyrábali 
jablká z papiera a vlny, súťažili o najkrajšie a najťažšie jablko, pomocou lupy a 
mikroskopu pozorovali preparáty, vyrobili "jablkovú sopku" a iné. Súčasťou dňa bola aj 
edukačná výstavka starých odrôd jabĺk s popisom a výsledkom nástenné noviny s 
názvom Jabĺčkobranie. 

Knižné kamarátstva - Čítanie nás baví! - cieľom aktivity (súťaž kníhkupectva 
Panta Rhei) bolo zlepšiť techniku čítania, rozšíriť slovnú zásobu a zlepšiť písanie 
diktátov u štvrtákov. 

Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Na Vianoce sa žiaci a zamestnanci 
zapojili do výzvy a potešili niekoho, kto to vôbec nečakal - babičky a dedkov v 
domovoch dôchodcov. 

Vianočné pozdravy s kresbou vašich detí, súťaž v kreslení - vianočná atmosféra a 
motív spojený s profesiou hasič, policajt a pod. Pozdravy pre policajtov, hasičov, 
športovcov pod MV SR (žiacka školská rada) 

Vyčaruj 1000 a jeden úsmev - darcovská výzva pre UNICEF (Facebook) 

Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice 2020, 16. ročník (26.10.2020) 
Téma: Radosť ukrytá v podpore čítania a vzdelávania školskou knižnicou. Po 
"rozprávkovom" chodníčku sa žiaci dostali do školskej knižnice, aby hľadali radosť v 
čítaní kníh, skrášlili dvere knižnice, aj žiaci 2. stupňa tvorili dištančne obaly a plagáty. 

Recykluj a vyhraj s Milk-Agrom - 18. ročník súťaže pre ZŠ, zber hliníkových viečok 
Sabi a tetrapakov z mlieka Sabi 

Mikulášsky balíček - Mikuláš pre žiakov školy. 

Mikulášske prekvapenie - Mikuláš so sprievodom rozdal deťom v MŠ darčeky. 

Vianočné pečenie a zdobenie medovníkov v MŠ 



Zimné radovánky - stavanie snehuliakov, bobovanie a guľovačka v MŠ 

Ujo včelár v MŠ - Návšteva včelára a predstavenie výrobkov z včelieho vosku. 

Európska noc výskumníkov - 14. ročník sa uskutočnil online, zapojili sme sa do 
dvoch súťaží - fotografickej (ako sa žiaci učia vedu a vedecké poznatky spoznávajú vo 
svojom živote) a výtvarnej - Nakresli slovenského vedca. 

Marec - Mesiac knihy - zábavno-edukačné dopoludnie pod názvom Poď si čítať 
von pre žiakov 1. stupňa v škole, v školskom altánku i na školskom dvore, ale aj na 
"krivianskom mosciku" pred školou, kde si žiaci zahrali hru, spoznávali spisovateľov a 
ich diela, zahrali pantomímu, abecedu vďačnosti, slovné hry a pod. 

Jarné upratovanie - v rámci projektu KOLO Krivian za zdravím podporenom NDS. 
Terénne práce s deťmi a dobrovoľníkmi ako príprava cyklistickej prekážkovej dráhy pre 
deti v areáli školy, ZRPŠ Krivany, o.z. 

MDD - žiacii 1. stupňa oslávili "hľadaním pokladu" po zaujímavých a významných 
miestachj obce, piataci na školskom ihrisku a na pripravovanej cyklistickej prekážkovej 
dráhe, starší žiaci turistickou vychádzkou na vyhliadkovú vežu na Balažke, kde okrem 
výhľadov ich čakala aj opekačka. 

Budúci prváci na planéte Prvákovo - návšteva predškolákov (budúcich prvákov) v 
ZŠ, ktorá sa niesla v znamení Malého princa, jeho asteroidu a princovej priateľky líšky. 

Účelové cvičenie a Didaktické hry v prírode - ochrana života a zdravia, stanovište 
so zdravotnou tematikou - stanovište 1. pomoci mali na starosti dve mladé lekárky 
(MUDr. Viktorová a Vrbovská), ktoré deťom ukázali profesionálne poskytnutie prvej 
pomoci, naučili správne telefonovať na tiesňové linky, požičali fonendoskop či ukázali 
oživovanie na figuríne. 

Slávnostné otvorenie cyklistickej prekážkovej dráhy v rámci projektu KOLO 
Krivian za zdravím - projekt občianskeho združenia ZRPŠ Krivany podporený NDS. 
Verejné podujatie pre rodičov, deti, učiteľov a širokú verejnosť za personálnej podpory 
dobrovoľníkov a finančnej podpory NDS a obce. Aktivity pre deti a prvé jazdy detí na 
dráhe. Vyhodnotenie výtvarnej súťaže. (Jún 2021, areál školy - školské ihrisko a 
altánok) 

Zber papiera - pre školu i dobročinné účely v spolupráci so ZRPŠ Krivany, výmena za 
kuchynské utierky a toaletný papier. 

Zber gaštanov pre spoločnosť Calenndula, a.s. Stará Ľubovňa na výrobu liečiv. 

Rozlúčka predškolákov ("námorníkov") v MŠ - 30.6.2021 o 14.00 za prítomnosti 
rodičov, pána starostu i riaditeľky školy. 

Školský výlet piatakov a šiestakov - Starý Smokovec - Tricklandia a Belianska jaskyňa 
(vedúca Mgr. Gabriela Michalíková) 



Školský výlet siedmakov v Ľutine (vedúca Mgr. Nikola Karaffová) 

Školský výlet ôsmakov - Ružín - Sivec (vedúci Mgr. Ľubomír Bodnár) 

Školský výlet deviatakov v Prešove - kino Cinemax (vedúca: Mgr. Mária Šimová) 

Školské výlety v prírode - spojené s opekačkou pre 1. stupeň pri poľovníckej chate 
PZ Demjanka (triedne učiteľky) 

Exkurzie a poznávacie výlety v rámci Letnej školy - Belianska jaskyňa, Bardejov 
a Bardejovské kúpele, Steel park Košice - Matematické zručnosti a fyzikálne javy, 
Jasovská jaskyňa. 

 

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

Projekty 

Projekty, do ktorých bola škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika: 

A) Dlhodobé projekty: 

1. Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov I 

Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov významne podporoval a 
podporuje pozitívne zmeny v inkluzívnom vzdelávaní v školskom prostredí základnej 
školy prostredníctvom edukačnej podpory zo strany pedagogickej asistentky a členov 
inkluzívneho tímu - školskej špeciálnej pedagogičky. Cieľom projektu je zabezpečiť 
rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelaniu, zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov v ZŠ. 
Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 

2. Národný projekt Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II 

Cieľom projektu je podpora inkluzívneho vzdelávania a výchovy detí v MŠ. 

V materskej škole sa realizoval tento projekt s cieľom zlepšiť výchovno-vzdelávacie 
výsledky detí. Edukačnú podporu zo strany pedagogickej asistentky a odbornej 
zamestnankyne - školskej psychologičky v materskej škole využívali deti i rodičia. 
Projekt financovaný zo zdrojov EÚ a ESF. 

3. Zelená škola 

Cieľom projektu je realizácia environmentálnej výchovy v škole. Koordinátorkou Zelenej 
školy v školskom roku 2020/2021 bola Mgr. Mária Šimová. Spolu s Kolégiom Zelenej 
školy a ostatnými žiakmi i zamestnancami školy, napriek náročným podmienkam počas 
koronakrízy, plnili úlohy Environmentálneho akčného plánu, záväzného dokumentu 



Zelenej školy. Škole bol udelený medzinárodný certifikát v prioritnej téme Voda (platný 
na obdobie september 2020 - august 2022). Škola získala certifikát za úspešnú 
realizáciu medzinárodnej metodiky "7 krokov" a environmentálnej výchovy prepojenej s 
praktickými aktivitami školskej komunity. Prioritnou témou v školskom roku 2020/2021 
bola Energia. 

4. Školské ovocie a školské mlieko 

Projekty zdravej výživy v školskej jedálni podporovali spotrebu mlieka, mliečnych 
výrobkov a ovocia. 

5. Dajme spolu gól - Grassroots program, ktorý sa mal realizovať v spolupráci so 
Slovenským futbalovým zväzom. Tento projekt zameraný na popularizáciu futbalu deti 
v MŠ (predškolákov) a v 1. ročníku ZŠ sa z dôvodu pandémie COVID-19 neuskutočnil, 
avšak SFZ poskytol balíček pomôcok materskej i základnej škole. 

B) Krátkodobé projekty: 

1. Záložka do knihy spája školy - česko-slovenský projekt na podporu čítania a 
nadviazania kontaktov s partnerskou základnou školou, výmena záložiek so ZŠ s MŠ v 
Zalužiciach pri Michalovciach. Téma: "Radosť z čítania ukrytá vo veršoch básní alebo v 
próze " 

2. Projekt Múdre hranie - podpora zlepšenia vybavenia MŠ v oblasti detských kníh a 
didaktických pomôcok slúžiacich na rozvoj matematickej a informatickej gramotnosti, 
prírodovednej gramotnosti, technických zručností, psychomotoriky, jemnej a hrubej 
motoriky, rozvoj reči, hudobnej a umeleckej expresie. Finančná podpora na materiálno-
technické vybavenie MŠ vo výške 500 €. 

3. Detský čin roka 2020, zapojenie sa do detskej poroty, žiačky 8. A. 

4. Dopravkovo - projektové vyučovanie s využitím prierezovej témy Dopravná 
výchova v 1. až 4. ročníku. 

5. KOZMIX pre žiakov 1. stupňa, vzdelávanie formou hravých aktivít s využívaním IKT. 

6. Do školy na bicykli 2020 - celoslovenský projekt na podporu zdravého spôsobu 
dopravy, aktivita na podporu pohybu - do školy na bicykli alebo kolobežke spojená so 
súťažou. 

7. Projekt Baterky na správnom mieste - celoštátny program pre ochranu 
životného prostredia, školský program selektívneho zberu 

8. Čitateľský oriešok, podpora a rozvoj čitateľskej gramotnosti, 1.- 4. ročník 

9. Škola priateľská k deťom 2020/2021 - celoslovenský program. Slovenský 
výbor pre UNICEF udelil škole tento titul za otvorené priateľské prostredie, v ktorom sa 
deti cítia bezpečne a dobre. Žiaci sa učili zodpovednosti a tolerancii voči iným, pomáhali 



deťom na Slovensku aj vo svete k dôslednejšiemu dodržiavaniu ich práv (UNICEF) a 
žiaci mali účasť na rozhodovaní školskej komunity. 

10. Letná škola 2021 

Rozvojový projekt Letnej školy bol súčasťou opatrení Ministerstva školstva, vedy, 
výskumu a športu SR na zmiernenie dopadu pandémie COVID-19 na vzdelávanie 
žiakov. Cieľom LŠ bolo zmierniť dopad prerušenia prezenčného vzdelávania na škole a 
nevyrovnanosť vedomostí a zručností, ale aj voľnočasové, pohybové a socializačné 
aktivity popoludní. 

11. Zdravie a bezpečnosť v školách - kampaň Červené stužky (1. december - 
Svetový deň boja proti AIDS) , červená stužka na oblečení ako symbol solidarity v boji 
proti chorobe AIDS. 

12. Projekt Čítame radi - rozvojový projekt na podporu čitateľskej gramotnosti v ZŠ, 
nákup kníh do školskej knižnice vo výške 800 €. 

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

Materiálno-technické podmienky 

Výchovno-vzdelávací proces základnej a materskej školy sa realizoval v troch budovách 
spojených spojovacou chodbou. 

V MŠ sa nachádzajú: štyri samostatné triedy, samostatná spálňa, hygienické 
zariadenia a chodby so skrinkami na odkladanie obuvi a odevu. Kaparita MŠ sa po 
stavebnej úprave rozšírila na 40 detí. V školskej kuchyni sa v lete realizovalali menšie 
stavebné úpravy a kuchyňa bola vybavená novým zariadením. V areáli školy sa 
nachádza detské ihrisko. 

V ZŠ sa nachádzajú: 3 odborné učebne - počítačová učebňa, jazyková učebňa a 
učebňa fyziky, biológie a chémie, 12 učební (tried), ktoré sú vybavené viacúčelovým a 
funkčným zariadením (interaktívne tabule), žiacka a učiteľská knižnica, školská dielňa, 
telocvičňa, posilňovňa, šatne, chodby, pódium a priestory pre hygienu. V areáli školy sa 
nachádzajú ihriská - multifunkčné ihrisko a futbalové ihrisko, drevený školský altánok, 
školský dvor a ovocná záhrada. Žiaci i návštevníci školy majú k dispozícii cyklistické 
stojany na odkladanie bicyklov, žiaci na ihrisku cyklistickú prekážkovú dráhu. 

Pripravované plány: cvičná školská kuchynka, odborná učebňa FYZ, BIO, CHEM a 
kabinetu - renovácia, modernizácia dvoch učební, modernizácia knižničného priestoru, 
oprava bezpečnostného systému a postupná výmena zastaranej techniky v počítačovej 
učebni. 

 



§ 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: 

- vydávanie školského časopisu Krivý Jany 

- Certifikát Zelenej školy 

- zamerania ŠkVP na zdravý spôsob života - vyučovanie telesnej a športovej 
výchovy 3 hodiny týždenne v každom ročníku, podpora športových krúžkov a 
projektov, aj pohybových aktivít v prírode 

- zameranie ŠkVP na regionálnu výchovy (školské predmety - Tkanie, Remeselné 
práce, Regionálna výchova 

- aktívna činnosť žiackej školskej rady: 

Cieľom a úlohou žiackej školskej rady bolo poskytnúť žiakom priestor na slobodné 
vyjadrovanie, participáciu i realizáciu nápadov, učiť žiakov potrebným životným 
zručnostiam - aktívnemu počúvaniu, spolurozhodovaniu, spolupráci, zodpovednosti, 
zainteresovanosti a spoluangažovanosti pri podujatiach. Prostredníctvom svojich 
zástupcov mali žiaci možnosti podieľať sa tak na dianí v škole a prispieť k pozitívnej 
klíme v školskom prostredí. Poskytli sme priestor žiackej aktivite - novým nápadom a 
kreatívnym myšlienkam a snažili sme sa znižovať ich pasivitu. Žiacka školská rada sa 
zapojila do programu Škola priateľská k deťom. 

- menšia škola rodinného typu, 

- pozitívna atmosféra školy, 

- progresívne formy a metódy výučby, nové možnosti využívania IKT, 

- individuálny prístup k žiakom vzhľadom na nižší počet žiakov v triedach, 

- široká ponuka záujmových útvarov a bohatá záujmová činnosť v CVČ, 

- úspešnosť bývalých žiakov na stredných školách, 

- odborný inkluzívny tím - školský psychológ, školský špeciálny pedagóg a pedagogickí 
asistenti pre žiakov, učiteľov i rodičov, 

- starostlivosť o deti a žiakov zo SZP a žiakov so ŠVVP (NP Pomáhajúce profesie v 
edukácii detí a žiakov - v MŠ i ZŠ) 

- záujem učiteľov o ďalšie vzdelávanie, ich morálna a profesijná zodpovednosť, 



- projekty Školské ovocie a Školské mlieko v školskej jedálni. 

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

- pozornosť sústrediť na motiváciu žiakov 

- slabé čitateľské a komunikačné zručností žiakov v materinskom a cudzom jazyku, 
naďalej sa venovať zlepšeniu predčitateľskej a čitateľskej gramotnosti detí a žiakov už 
v MŠ. Čítanie s porozumením je u mnohých žiakov problémové a zároveň je hlavnou 
príčinou zlyhávania v celoštátnom externom testovaní žiakov zo slovenského jazyka a 
literatúry, ale aj z matematiky, 

- zvyšujúca sa agresivita a nezáujem žiakov o plnenie si školských povinností, absencia 
domácej prípravy, 

- žiaci bez prístupu na online vzdelávanie počas dištančného vzdelávania, 

- neustále zlepšovanie kvalifikačnej štruktúry pedagogických zamestnancov, zapojenie 
sa do projektu e-Twinning. 

- zriadenie žiackej kuchynky. 

Návrh opatrení: 

Opatrenia boli konkretizované v plánoch metodických združení a predmetových komisií 
a v pláne práce školy. Realizácia a kontrola plnenia opatrení bola súčasťou vnútornej 
školskej kontroly. Realizáciu výrazne ovplyvnila situácia spojená s pandémiou COVID--
19. V spolupráci s rodičmi a zákonnými zástupcami žiakov, so zriaďovateľom školy - 
obcou Krivany, ale aj obcou Torysa, s ktorou máme uzatvorený spoločný školský 
obvod, ÚPSVaR v Sabinove a Políciou SR chceme prijímať účinnejšie a efektívnejšie 
opatrenia na zlepšenie dochádzky, správania i vzdelávacích výsledkov žiakov, najmä 
žiakov pochádzajúcich zo sociálne znevýhodneného prostredia a MRK, vrátane ich 
hygienických návykov. 

Chceme viac využívať služby žiackej knižnice a inovovať knižničný fond z projektov, od 
sponzorov, aj z vlastných zdrojov. 

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

ŠVVP na ZŠ 

Počet žiakov so ŠVVP: 39 

- 13 žiakov integrovaných v bežných triedach 

- 26 žiakov v triedach pre žiakov so ŠVVP 



V starostlivosti školského špeciálneho pedagóga v školskom roku 2020/2021 bolo 13 
žiakov so ŠVVP, ktorí boli vzdelávaní formou individuálneho začlenenia v bežnej triede 
ZŠ spolu s intaktnými žiakmi. Žiaci mali vypracované individuálne výchovno-vzdelávacie 
programy. 

Individuálne výchovno-vzdelávacie programy: 

- VPU - 3 žiaci 

- NKS - 1 žiak 

- Mentálne postihnutie - 9 žiakov 

Žiaci s mentálnym postihnutím sa vzdelávali podľa Štátneho vzdelávacieho programu 
pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia, Absolvovali aj cudzí jazyk - 
anglický jazyk spolu s ostatnými žiakmi. 

Integrovaní žiaci s VPU a NKS sa zúčastňovali individuálnych intervencií u ŠŠP 
pravidelne podľa rozvrhu hodín, absolvovali hodiny povinného predmetu Rozvíjanie 
špecifických porúch, pri korekcií narušených čiastkových funkcií využívali pracovné listy 
KULIFERO-RAABE pre žiakov ŠVVP, pracovné listy KOMPOSYT a iné pomôcky na 
rozvíjanie špecifických funkcií. 

V školskom roku 2020/2021 bolo na žiadosť rodičov a školy vyšetrených: 

- SCŠPPaP Prešov: psychologické vyšetrenie - 9 žiakov, špeciálno-pedagogické 
vyšetrenie - 9 žiakov 

- CPPPaP Sabinov: psychologické vyšetrenie - 25 žiakov, profesijná orientácia - 20 
žiakov 

- CŠPP Lipany: psychologické vyšetrenie - 1 žiak, špeciálno-pedagogické vyšetrenie - 2 
žiaci 

Starostlivosť o žiakov so ŠVVP bola tímová kooperatívna práca. Prioritou celého 
snaženia učiteľ- žiak- rodič bolo zabezpečenie optimálneho osobnostného vývinu 
dieťaťa podľa jeho možností a schopností s akceptovaním druhu a stupňa postihnutia. 
V škole máme systém pomoci žiakom so zdravotným postihnutím na dobrej úrovni. 
Taktiež vyučovanie žiakov v špeciálnych triedach zabezpečovali kvalifikované učiteľky 
so špeciálnou pedagogikou. Osobitnou kategóriou boli žiaci so ŠVVP zo SZP, ktorí 
vyžadovali individuálny prístup a doučovanie aj počas Letnej školy 2021. Prínosom 
komplexnej starostlivosti pre žiakov so ŠVVP boli asistentky učiteľa. 

Počet detí so ŠVVP v MŠ Počet detí so ŠVVP v ZŠ 

0 39 

 



§ 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: 15/ počet dievčat 5 

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2020: súčet 14/ 4 dievčat 

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 0 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021: 26 žiakov 

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

Počet žiakov 16 13         29 

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

Prihlásení na SŠ 

Trieda Prihlásení Prijatí % úspešnosti 

IX. A 24 24 100 

IX.B 2 2 100 

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

Prijatí na SŠ 

Rozmiestnenie žiakov na SŠ (škola, odbor, počet žiakov): 

1. Gymnázium Lipany - 4 žiaci 

2. Stredná športová škola Košice, Športové gymnázium - 1 žiak 

3. SOŠ hotelierstva a gastronómie, Prešov, Hotelová akadémia - 1 žiačka 

4. SOŠ dopravná Prešov, Autoopravár - mechanik, 1 žiak 

5. Stredná zdravotnícka škola Prešov, Praktická sestra - 1 žiačka 

6. Stredná zdravotnícka škola Prešov, Zubný asistent - 1 žiačka 

7. SOŠ podnikania Prešov, Škola podnikania - 2 žiaci 

8. Spojená škola Sabinov, Inštalatér - 3 žiaci 

9. Spojená škola Ľ. Podjavorinskej Prešov, Mechanik- elektrotechnik 



10. SPŠ Stavebná Prešov, Staviteľstvo - 1 žiak 

11. Hotelová akadémia, Hotelová akadémia - 1 žiačka 

12. Spojená škola Ľ. Podjavorinskej Prešov, Mechanik - mechatronik - 1 žiak 

13. SPŠ elektrotechnická Prešov, Informačné a sieťové technológie - 1 žiačka 

14. SOŠ Lipany, Stavebná výroba - 1 žiak 

15. SOŠ Lipany, Praktická žena - 1 žiačka 

16. SOŠ Lipany, kaderník - 1 žiačka 

17. SOŠ Lipany, Podnikateľ pre rozvoj vidieka - 1 žiak 

18. SOŠ pedagogická, Učiteľstvo pre MŠ -1 žiačka 

19. SOŠ technická, Volgogradská Prešov, Technik energetických zariadení budov - 1 
žiak 

20. SOŠ hotelierstva a gastronómie, Prešov, Hostinská - 1 žiačka 

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

Klasifikácia tried 

Žiaci 1. ročníka (I.A) boli hodnotení slovne. 

Trieda ANJ BEO BIO CCH CVM CSJ DEJ DSI ETV FYZ GEO HUV HPV CHEM ILI 

I.A                               

II.A 2,14                             

III.A 2,21                             

IV.A 1,46                             

V.A 1,96   2,04       1,83       1,87         

VI.A 2,8   2,6       2,8     2,6 2,6         

VII.A 2,75   2,8       2,6     2,93 3,13     2,75   

VIII.A 2,73   2,67       2,53     2,67 2,4     2,67   

IX.A 2,38   2,25       2     2,42 2,21     2,38   

III.B                               

IV.B                               

V.B                               

V.C                               

VII.B     2,6       3,9     3,8 3,5         

VIII.B     3       3     4 3         

IX.B     3       3     3 3     3   

 



Trieda INV INF LHY MAT MVP MIA MIA NAV NEJ OBN OBV PMF PJH PNV PVC 

I.A                               

II.A       2,29                       

III.A   1,47   2,2                       

IV.A   1,07   1,93                       

V.A       1,88                       

VI.A       3,08           2,5           

VII.A       2,73           2,87           

VIII.A       2,47           2,53           

IX.A       2,21         2,27 2,04           

III.B       4                       

IV.B       2                       

V.B       1,67                       

V.C       3                 2     

VII.B       3           2,8           

VIII.B       3,5           3           

IX.B       3           3           

 

Trieda PRI PDA PVO RGE RGV RZD RNP RML ROR RGM RVK RSF RUJ SLJ SJL 

I.A                               

II.A     1,86                       2,64 

III.A   2,21                         2,33 

IV.A   1,85                         2,14 

V.A                             2,12 

VI.A                             3,17 

VII.A                             3 

VIII.A                             2,87 

IX.A                             2,63 

III.B                             4 

IV.B                             1,5 

V.B                             1,67 

V.C                 2           2,5 

VII.B                             3,3 

VIII.B                 2           3 

IX.B                 2           2,5 

 

Trieda Spr SVP SVP/TECH TECHV TECH TSV TEV TKA TYU TDA VEU VCZ VRS VLA VMR 

I.A                               

II.A 1                             

III.A 1,13                   4     2,21   

IV.A 1                         2,07   

V.A 1,28                         4   

VI.A 1,33                         4   

VII.A 1,4                             

VIII.A 1,27                             

IX.A 1,17                             



III.B 2                   4         

IV.B 1                         1,25   

V.B 1                         1,67   

V.C 1,67                         2   

VII.B 1,7                             

VIII.B 2                             

IX.B 2,5                             

Prospech žiakov 

Neklasifikovaní piati žiaci, ktorí plnili PŠD v zahraničí (Írsko a Veľká Británia). 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

I.A 21 17 4 0 

II.A 15 14 0 1 

III.A 15 15 0 0 

IV.A 15 14 0 1 

V.A 26 25 0 1 

VI.A 12 12 0 0 

VII.A 15 15 0 0 

VIII.A 17 15 0 2 

IX.A 24 24 0 0 

III.B 1 1 0 0 

IV.B 4 4 0 0 

V.B 3 3 0 0 

V.C 4 4 0 0 

VII.B 10 10 0 0 

VIII.B 2 2 0 0 

IX.B 2 2 0 0 

          

MŠ žiadosti 1 0 0 15 

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

Finančné a hmotné zabezpečenie 

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

Voľnočasové aktivity 

Činnosť Školského klubu detí: 

Činnosť ŠKD bola organizovaná podľa vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z. v znení 
neskorších predpisov a podľa Výchovného programu školy. Záujmová činnosť mimo 
ŠKD - CVČ a záujmové krúžky pre mimoriadnu situáciu nepracovali, činnosť 
CVČ bola prerušená. 



Ročný plán práce ŠKD bol vypracovaný tak, aby sa v týždenných intervaloch vystriedali 
všetky oblasti výchovy. Odpočínková, rekreačná a relaxačná činnosť boli 
uskutočňované denne a prispôsobené počasiu. 

Školský klub pracoval aktívne počas dištančnej i prezenčnej výučby, teda počas celého 
školského roka za prísnych protiepidemiologických a organizačných opatrení, keďže deti 
museli byť rozdelené do dvoch až štyroch skupín. Deti v ŠKD mali prístup na online 
vzdelávanie priamo zo školy. V priebehu dištančného vzdelávania sa osvedčil kontakt s 
deťmi prostredníctvom online výziev vychovávateľky ŠKD. Fašiangy v škole sú už 
tradične spojené so šiškami ("krepľami") v školskej jedálni, preto deti potešila výzva o 
"najkrajšiu fašiangovú šišku". K fašiangovému obdobiu patrí aj karneval, ktorý sa z 
dôvodu pandémie uskutočnil vo virtuálnej realite. Masku si pripravilo 19 detí ŠKD. O 
víťaznej maske rozhodli rodičia hlasovaním na Facebooku v spoločnej facebookovej 
skupine ŠKD Krivany. Deti z ŠKD potešili rodičov na Deň sv. Valentína darčekom v 
podobe valentínky "pre najlepších rodičov". V marci sa deti v školskej knižnici venovali 
hlasnému čítaniu a rozhovorom o knihách, vyrábali záložky pre rovesníkov v rámci 
projektu Záložka do knihy spája školy. Deti z ŠKD sa zapojili aj do projektu Koľko lásky 
sa zmestí do krabice od topánok a pre seniorov v domovoch dôchodciov vyrobili 
darčeky v podobe tabuliek s prianím a prívesky. Praktický darček v podobe podstavca 
na šperky v tvare ruky vyrobili na Deň matiek a drevený lopár na stenu so zápisníčkom 
na Deň otcov venovali svojim rodičom. Z dôvodu opatrení zo šírenia ochorenia Covid-19 
sa niektoré aktivity nezrealizovali, napriek tomu činnosť ŠKD bola nielen bezpečná, ale 
aj zaujímavá a zmysluplná. 

§ 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 

Neoceniteľná bola aj v školskom roku 2020/2021 pomoc a spolupráca občianskeho 
združenia ZRPŠ Krivany, o. z., ktoré vzniklo 29. novembra 2019 so sídlom v našej 
škole. OZ má 21 členov, vrátane triednych dôverníkov - zástupcov jednotlivých tried. 
Vedenie združenia (Správnu radu) tvorí Ing. Ľudmila Karabašová, PhD., predsedníčka 
OZ, Zuzana Kravcová, podpredsedníčka OZ, Mgr. Mária Kromková, riaditeľka školy a 
hospodárkou OZ bola Mgr. Monika Kuchárová. Členkou kontrolného orgánu je Mgr. 
Jana Kožárová, PhD. Cieľom občianskeho združenia je podpora detí a žiakov ZŠ s MŠ v 
Krivanoch v oblasti vzdelávania, športu, kultúry a zdravia, ale aj aktivizácia žiakov, 
rodičov, učiteľov, zamestnancov a občanov i viacgeneračnej verejnosti z Krivian a 
okolia k účasti na rozvoji živej komunity. 

Deviatakom na rozlúčku so školou predsedníčka OZ Ing. Ľudmila Karabašová pripravila 
ovocnú tortičku. Predškoláci v slávnostných talároch sa rozlúčili s materskou školou 
krásnym vystúpením pre rodičov. Látku na ušitie talárov sponzorsky zabezpečilo 
občianske združenie. Neoceniteľná bola aj pomoc rodičov pri propagácii rozvojového 
projektu Letná škola 2021, ale najmä pri realizácii cyklistickej prekážkovej dráhy na 
školskom ihrisku. 



Spoluprácu školy s radou rodičov v školskom roku 2020/2021 výrazne ovplyvnili 
protipandemické opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19. 

Plánované 1. plenárne RZ 6. októbra 2020 sa neuskutočnilo prezenčnou formou, ale 
dištančnou - písomnou, keďže nie všetci rodičia mali prístup k internetu. Dištančne 
(písomne) sa uskutočnili aj opakované voľby zástupcov rodičov do rady školy. 

Rodičov/zákonných zástupcov detí sme oboznámili s právami a povinnosťami 
zákonného zástupcu, s pravidelnými aktuálnymi usmerneniami ÚVZ a ministerstva 
školstva, preventívnymi opatreniam v súvislosti s ochorením COVID-19. Mimoriadna 
situácia a preventívne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19 znemožnili nielen 
organizáciu vyučovania v štandardnom režime, ale aj realizáciu plánovaných spoločných 
akcií a podujatí. Dôležitou a pravidelnou otázkou bola hygiena detí, ale aj prevencia a 
odstraňovanie pedikulózy u detí, ktorú sme riešili nielen s rodičmi detí, ale aj so 
zriaďovateľom. Komunikácia s rodičmi bola "na diaľku", v oveľa väčšej miere sa 
využívala elektronická forma komunikácie - cez Edupage, mail, telefón... 

Spolupráca výchovného poradcu s rodičmi sa uskutočňovala dištančne, najmä 
prostredníctvom portálu Edupage. Žiaci i rodičia mali k dispozícii na chodbe školy 
nástenné noviny s aktuálnymi informáciami o možnostiach štúdia na stredných školách 
a informáciami o duálnom vzdelávaní, ale aj internetovú stránku, na ktorej si mohli 
zisťovať najaktuálnejšie informácie o všetkých stredných školách a odboroch na 
Slovensku. Tlač, distribúcia prihlášok a ich zber sa riadili pokynmi ministerstva školstva 
a hlavného hygienika SR. Podávanie prihlášok sme realizovali hlavne cez portál 
EduPage. Na základe rozhodnutia ministra školstva bolo v školskom roku 2020/2021 
zrušené Testovanie 9. 

V materskej škole rodičia detí mohli využívať poradenstvo a konzultácie so školskou 
psychologičkou a konzultácie k správnej výslovnosti s odporúčaniami na odbornú 
logopedickú starostlivosť, keďže v posledných rokoch pretrváva zvýšený počet detí s 
logopedickými problémami. 

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

Iné podstatné skutočnosti 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu počas pandemického obdobia: 

Od 9.10. do 18.10. 2020 prerušenie výchovno-vzdelávacieho procesu na základe 
usmernenia RÚVZ v Prešove (č.2020/14495) a v súlade s Manuálom opatrení 
ministerstva školstva. Žiakom a zamestnancom bola nariadená povinná domáca 
izolácia. Prerušená bola aj činnosť materskej školy, školskej jedálne, školského klubu 
detí i CVČ. 

Od 26. 10. 2020 sa prezenčne vyučovali iba žiaci 1. stupňa (1. - 4. ročník). školské 
vyučovanie pre žiakov 5. -9. ročníkov bolo mimoriadne prerušené na základe 
rozhodnutia MŠVVaŠ č.2020/17949:1-A1810 a vyučovanie žiakov 2. stupňa sa 



realizovalo dištančnou formou až do 19. 4.2021, kedy sa k prezenčnej forme výučby 
vrátili (po pretestovaní) žiaci 8. a 9. ročníka, o týždeň neskôr od 26. 4. 2021 aj piataci, 
šiestaci a siedmaci. Žiaci 2. stupňa po návrate do školy prešli dvojtýždňovým 
adaptačným procesom, avšak adaptačné prvky boli realizované až do ukončenia 
školského roka. Žiaci postupovali podľa dočasného rozvrhu. Vzhľadom k tomu, že sa v 
škole realizovala aj kombinovaná výučba (5. -7. ročník dištančne, 8.-9. ročníky a malé 
skupiny 5+1 prezenčne), bolo prezenčné vzdelávanie žiakov realizované podľa 
upraveného rozvrhu hodín v odporúčanom rozsahu 5 hodín denne počas adaptačného 
obdobia. V čase dištančnej výučby sme prispôsobili aj hodnotenie výsledkov 
vzdelávania podmienkam, ktoré žiaci mali. Hodnotenie malo najmä formatívny 
charakter s dôrazom na sebahodnotenie žiakov. 

Od 10.11.2020 sa prezenčne, spolu so žiakmi1. stupňa, vzdelávali aj integrovaní žiaci 
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP) v 5.-9. ročníku, prezenčne sa 
vzdelávali aj žiaci špeciálnych tried. 

Od 16.11.2020 sme obnovili školské vyučovanie v ZŠ v malých skupinách aj pre žiakov 
zo sociálne znevýhodneného prostredia (SZP). Vyučovalo sa v skupinách 5+1 učiteľ, 
vrátane školskej špeciálnej pedagogičky, ktorá poskytovala žiakom individuálne 
konzultácie. 

Od 18. 1. 2021 bola obnovená prevádzka školského klubu detí, materskej školy a 
školskej jedálne pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry a zamestnaných rodičov, ktorí 
nemohli pracovať z domu. Všetci ostatní žiaci školy sa učili dištančne ("na diaľku"). 

Od 8.2.2021 sa obnovilo prezenčné vyučovanie pre žiakov 1. stupňa a žiakov 
špeciálnych tried, ale aj pre žiakov so ŠVVP a SZP na 2. stupni a pre skupiny 5+1. 
Zároveň sa obnovila prevádzka materskej školy, školského klubu detí a školskej 
jedálne. Žiaci 2. stupňa pokračovali na základe rozhodnutia ministra školstva aj naďalej 
v dištančnom a online vzdelávaní až do apríla 2021. 

Rozvojový projekt Letná škola 2021 

Letnú školu sme realizovali ( opäť po roku) v dvoch cykloch počas dvoch augustových 
týždňov (od 9.8. do 20.8.2021) v štyroch skupinách pre žiakov, ktorí prejavili o LŠ 
záujem (80 žiakov). V cykle A (krátky) - 2 skupiny, 40 žiakov 1. a 2. stupňa, od 8.00 h 
do 13.00 h. V cykle B (dlhý) - 2 skupiny, 40 žiakov1. a 2. stupňa od 8.30 do 16.30. 
Projekt letnej školy bol zameraný na rozvíjanie tvorivosti, jazykových a komunikačných 
kompetencií, kultúrne kompetencie, matematickú, prírodovednú a čitateľskú 
gramotnosť a spoluprácu. Vzdelávanie sa realizovalo v škole i vonku v altánku. 
Súčasťou boli aj poznávacie výlety/exkurzie. Pri plánovaní a realizácii LŠ sme 
spolupracovali so ZRPŠ Krivany, o.z., terénnymi sociálnymi pracovníkmi obce a 
rómskou hliadkou. 

Projekt Letnej školy 2021 sa realizoval vďaka finančnej podpore z Európskeho 
sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného 
programu Ľudské zdroje. Projekt LŠ bol podporený sumou 3 200 €. 



Pedagogická prax študentov VŠ: Škola vytvorila priestor na realizáciu pedagogickej 
praxe študentov Prešovskej univerzity. Študenti získali jedinečnú možnosť, okrem 
prezenčného vzdelávania, podieľať sa i na online vzdelávaní. Spätná väzba študentov 
bola veľmi pozitívna a nás teší, že sme prispeli k príprave budúcich pedagógov. 

Záver 

Vypracoval: Mgr. Mária Kromková 

V Krivanoch, 10. októbra 2021 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 14.10.2021 

 


