
Správa 

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a 
podmienkach za školský rok 2019/2020 

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 

§ 2. ods. 1 a 

Základné identifikačné údaje 

Názov školy Základná škola s materskou školou , Rakovec nad Ondavou 

Adresa školy Rakovec nad Ondavou 2, 072 03 

Telefón 0566889125 

E-mail skola@zsrakovec.edu.sk 

WWW stránka zsrakovec.edupage.org 

Zriaďovateľ Obec Rakovec nad Ondavou 

Vedúci zamestnanci školy 

  Priezvisko, meno Telefón 
Služ. 
mobil 

e-mail 

Riaditeľ 
PaedDr.Jarmila 
Lehotayová 

0566889125 0915883398 skola@zsrakovec.edu.sk 

ZRŠ pre 
ZŠ 

Mgr.Dana Volčková 0566889126    volckova.dana@zsrakovec.edu.sk 

ZRŠ pre 
MŠ 

Bc. Marta Kovaľová 0563810315   msrakovec@gmail.com 

Rada školy 

  Titl., priezvisko, meno 

predseda Bc. Marcela Juhásová 

pedagogickí zamestnanci Anna Kidalová 

  PaedDr.Tatiana Žolnová 

ostatní zamestnanci Mária Žeňuchová 

zástupcovia rodičov Mgr. Martin Megis 

  Marek Gajdoš 

  Mgr. Vlasta Marinčáková 

zástupca zriaďovateľa Oľga Naščáková 

  Bakajsa Marek 

  Radoslav Šuhajda 

  Stanislav Hreha 

 

 



Poradné orgány školy 

Názov MZ a PK Vedúci Zastúpenie predmetov 

MZ 1. stupňa, ŠKD 
Mgr. Mariana 
Ivanová 

1.stupeň 

PK prírodovedných predmetov 
RNDr.Lívia 
Nistorová 

MAT,FYZ,CHE,BIO,GEG,INF, PRI 

PK jazykov 
Mgr. Dana 
Volčková 

SJL, ANJ,NEJ 

PK spoločensko-vedných 
predmetov 

Mgr. Ľuboš Roško DEJ,OBN,TSV,VYV,HUV,NBV,VUM,SVP 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov školy: 174 

Počet tried: 9 

Podrobnejšie informácie: 

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

počet tried 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 

počet žiakov 15 19 16 18 25 17 19 19 26 174 

z toho ŠVVP 1     3     2 2   8 

z toho v ŠKD 14 17 10 11 5         57 

§ 2. ods. 1 c 

Zapísaní žiaci ZŠ 

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020 : 18 žiakov / 10 dievčat 
Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2020: 19 / 10 počet dievčat 
Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1 / 0 dievčat 

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020 

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

Počet žiakov         2 25 27 

§ 2. ods. 1 d 

Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ 

  Gym 8.roč Gym 6.roč Gym 4.roč SOŠ SOU OU Neumiestnení 

prihlásení     7 15 2   1 

prijatí     7 15 2     

% úspešnosti     100 100 100     



§ 2. ods. 1 e 

Klasifikácia tried 

Trieda ANJ BIO DEJ ENV ETV FYZ FCH GEG HUV CHE CHP ILI IFV INF KAJ 

1.A                               

2.A 1,06                             

3.A 1,75                             

4.A 1,56                             

5.A 1 1 1         1,24               

6.A 2,15 2,15 1,85     2,46   1,85               

7.A 1,59 1,89 1,39     1,94   1,33   1,89           

8.A 2,19 2,06 1,76     2,47   2   2,19           

9.A 1,63 1,75 2     2   1,84   1,96           

 

Trieda MAT NBV NEJ OBN OBV ORO PPB NPC PsP PVC PNV - DH PRI PRA PRK RGV 

1.A                               

2.A 1,29                             

3.A 1,67                       1,5     

4.A 1,5                       1,31     

5.A 1,47                             

6.A 2,62                             

7.A 1,94                             

8.A 2,35                             

9.A 2,38                             

 

Trieda RKS RSF SJL SJL SPR SVP SPAT SKD II TEH TEC TSV TEV TOV TOF VUC 

1.A         1                     

2.A       1,24 1                     

3.A       1,58 1                 1,17   

4.A       1,56 1                 1,38   

5.A       1,18 1                     

6.A       2,31 1                     

7.A       2 1                 1   

8.A       2,29 1,12                     

9.A       2,2 1                     

 

Trieda VLA VUM VYV ZEM 

1.A         

2.A         

3.A 1,17       

4.A 1,63       

5.A         

6.A         

7.A         

8.A         

9.A         

 



 

Prospech žiakov 

Trieda Počet Prospeli Neprospeli Neklasifikovaní 

1.A 14 14 0 0 

2.A 18 18 0 0 

3.A 16 14 0 2 

4.A 18 18 0 0 

5.A 25 20 0 5 

6.A 15 13 0 2 

7.A 19 19 0 0 

8.A 19 19 0 0 

9.A 25 25 0 1 

Dochádzka žiakov 

Trieda Počet 
Zamešk. 

hod. 

Zam. 
na 

žiaka 
Ospravedlnené 

Ospr. 
na 

žiaka 
Neospravedlnené 

Neosp. 
na žiaka 

1.A 14 981 70,07 981 70,07 0 0,00 

2.A 18 1637 90,94 1637 90,94 0 0,00 

3.A 16 1918 119,88 1284 80,25 634 39,63 

4.A 18 1613 89,61 1501 83,39 112 6,22 

5.A 25 3793 151,72 1403 56,12 2390 95,60 

6.A 15 2524 168,27 1354 90,27 1170 78,00 

7.A 19 1799 94,68 1705 89,74 94 4,95 

8.A 19 2460 129,47 2264 119,16 196 10,32 

9.A 25 2721 104,65 2713 104,35 8 0,31 

Výsledky externých meraní 

Testovanie 9 zo slovenského jazyka a matematiky bolo kvôli COVID 19 Ministerstvom školstva 
zrušené. 

Názov Počet žiakov Úspešnosť v % 

Monitor SJL 5 18 64,8 % 

Monitor MAT 5 18 59,00 % 

Štruktúra tried 

  Počet tried Počet žiakov Počet individ. integrovaných 

Nultého ročníka 0 0 0 

Prvého ročníka 1 14 1 

Bežných tried 8 160 7 

Špeciálnych tried 0     

Pre nadaných 0     



Spolu 9 174 8 

§ 2. ods. 1 g 

Zamestnanci 

0d decembra 2017 realizácia projektu "Lepší štart do života" - výzva MŠVVaŠ SR "V základnej 
škole úspešnejší" sme zamestnali 2 asistentov učiteľa na 100 % úväzok a od 19. marca 2018 
špeciálneho pedagóga 50% úväzok do 30.11.2019. Od 01.04.2020 realizujeme projekt v 
spolupráci s MPC Bratislava "Pomáhajúce profesii v edukácii detí a žiakov , na škole pracujú 2 
asistentky učiteľa a 50 % úväzok školského psychológa. 

Pracovný 

pomer 

Počet 

pedag. 

prac. 

Počet 

úväzkov 

pedag. prac. 

Počet 

nepedag. 

prac. 

Počet úväzkov 

nepedag. prac. 
Odbor.zamestanci 

Počet 

úväzkov 

TPP 15 15 4 4 1 0,5 

DPP             

Znížený 

úväzok 
2 0,39 1 0,40     

Na dohodu 1 0,18         

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov 

počet nekvalifikovaných kvalifikovaných Spolu 

učiteľov 0 13 13 

vychovávateľov 0 2 2 

odborný zamestnanec   0,5 0,5 

asistentov učiteľa 0 2 2 

spolu 0 17,5 17,5 

Neodborne vyučované: 
- Občianska náuka 6.r,9r. – 2 hod. 
- Informatika – 5.-8.r. – 5 hod. 
- Vytvarná výchova 5 – 1 hod. 
- Technika 7 – 2 hod. 

§ 2. ods. 1 h 

Vzdelávanie zamestnancov 

Ďalšie vzdelávanie Počet absolventov Počet študujúcich 

1.kvalifikačná skúška 1   

2.kvalifikačná skúška     

adaptačné vzdelávanie 1 1 

špecializačné inovačné štúdium 1   

špecializačné kvalifikačné     

postgraduálne     

doplňujúce pedagogické     

vysokoškolské pedagogické     

vysokoškolské nepedagogické     



 

 

Aktivity a prezentácia na verejnosti 

Škola každoročne pripravuje kultúrne vystúpenia žiakov pri príležitosti osláv Mesiac úcty k 
starším ( 28.10 ) , 
Pripravili sme slávnostné akadémie : 
- Vianočná akadémia 15.12.2019 
V spolupráci s rodičmi sme zorganizovali : 
- Mikulášske dopoludnie 6.december 2019 - súťaž SUPERSTAR 
- Rodičovský ples 18. januára 2020 - 20. ročník 
- Žiacky ples 24. januára 2020 - 4. ročník 
- Karneval 26. januára 2020, 
Škola sa na verejnosti prezentuje aj vydávaním školského časopisu Školopovinnáčik, ktorý 
vydávame dvakrát v roku - v období Vianoc a záver šk.roka. 
Počas šk.roku sme navštívili divadelné predstavenia v Prešove : 
- SATURNIN 7.-9.r. 

Aktivity na rozvoj čitateľskej gramotnosti : 

28.10 .2019 sa v knižnici uskutočnili aktivity Dňa knižníc - pod názvom "Inšpirujúci žiaci, tvorivá 
myseľ - 145.výročie narodenia J.G.Tajovského" . 
Zapojili sme sa do česko - slovenského projektu Záložka do knihy spája školy - téma "List za 
listom, baví ma čítať" výmena záložiek s partnerskou školou ZŠsMŠ Lipovce 125 
Počas školského roka sa žiaci predstavili aj dramatizáciou rozprávok, scénok : 
- O pehavej Apolke 
Tvoríme s Danielom Havierom - tvorivé úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti 
Spolupráca s Katedrou romanistiky FF UKF v Nitre -- aktivity čítanie s porozumením 
Beseda so spisovateľmi: 
- naplánované v II.polroku 

 

BESEDY , workshop 

- Nové začiatky, nebojím sa /1.r./, Dobrá škola života / 2.-4.r./ CPPaP Michalovce 
- OZ Post Bellum - vzdelávací workshop pre žiakov 7.-9.r. Deň kedy sa mlčalo, Rozhodovanie 
Pre žiakov 7.-9. r. ročníka sme zorganizovali lyžiarský výcvik v mesiaci február 2020, stredisko 
SOREA Ľubovnianske kúpele 

EXKURZIE : 

Projekt Bolo to dávno pradávno 
- nezrealizované - COVID, presunuté v šk.r.2020/21. 
Projekt EXON 
- exkurzia PIENAP - Kežmarský hrad, múzeum Červený Kláštor, splav Dunajca 08/2020 

§ 2. ods. 1 j 

Projekty 

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



A) Dlhodobé 

ŠACH na školách - hlavným cieľom projektu je naučiť deti „konať v mysli“ t. j. u detí hravou, 
zábavnou formou zlepšiť ich schopnosti a vlastnosti: koncentrovanosť, predstavivosť, 
rozhodovanie, abstraktné myslenie, plánovanie, atď... Šach je využívaný ako výchovný nástroj. 
Deti, ktoré sa ho naučia hrať, dosahujú následne lepšie výsledky v škole aj neskôr vo svojom 
profesionálnom živote, čo dokazujú viaceré vedecké štúdie. Učebné pomôcky, ktoré sa 
využívajú pri výučbe šachu (napr. magnetická demonštračná šachovnica ) využívame aj v iných 
predmetoch, napr. v matematike a v geometrii. 

Školské ovocie, Školské mlieko 

Všeobecným cieľom je zvýšiť konzumáciu ovocia a zeleniny, mliečnych výrobkov u detí, vplývať 
na zmenu ich stravovacích návykov a predchádzať chorobám z nadhmotnosti a obezity. 

UNICEF 

- Týždeň modrého gombíka 

- Škola priateľská k deťom 

- Vianočná zbierka 

MŠVVaŠ SR výzva "Podpora čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti 
na základnej škole" - úspešný realizácia od 07/2019 - 06/2022 

LITERA- Litera, veda, počtár – podpora čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti 
žiakov 

EXON . partnerstvo škôl , Erasmus + 

- cieľom projektu je rozvíjať environmentálnu gramotnosť a cit k svojmu životnému prostrediu 
už od mladého veku 
- tvorivosť, inovácia a modrnizácia vyučovania, 
- bádateľsky orientované vyučovanie, 
- rozpracovanie inovatívnych a progresívnych metód a ich využívanie v každodennej praxi 
- zvyšovanie kvality vyučovania 
- komunikácia vo svetovom jazyku. 

Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov / 042020 - 082022/ 

Cieľ : Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky, a predchádzanie takémuto 
ukončovaniu,  
- podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a predškolskému 
vzdelávaniu vrátane (formálnych, neformálnych a informálnych) spôsobov vzdelávania za 
účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a odbornej prípravy 
- zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a 
kompetencie detí a žiakov 
- podpora inklúzie prostredníctvom asistentov učiteľa 
Cieľom je aj využitie 2 asistentov učiteľa (ďalej “AU”) ako nástroja integrácie žiakov so 
špeciálnymi vzdelávacími potrebami do hlavného prúdu vzdelávacieho procesu. Asistent učiteľa 
s pomocou špeciálneho pedagóga , pomáha skvalitňovať vyučovací proces žiaka so zdravotným 
znevýhodnením, podieľa na utváraní rovnosti príležitostí vo výchove a vzdelávaní, na 
prekonávaní architektonických, informačných, jazykových, zdravotných, sociálnych alebo 
kultúrnych bariér. 



ZELENÁ ŠKOLA 

Zelená škola je výchovno-vzdelávací EKO program určený pre materské, základné a stredné 
školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Cieľom programu je podpora školských komunít, 
v ktorých si ich členovia vyskúšajú čaro i nástrahy spolupráce. Žiaci s pomocou učiteľov a 
rodičov riešia reálne potreby svojej školy a okolia, čím pomáhajú k pozitívnej zmene. 

- zaradenie medzi pilotné školy SK v rámci projektu Zelená školy – každý deň pre budúcnosť. 

B) Krátkodobé 

T-SYSTém - Bolo to dávno, pradávno 

Ciele: 
- zážitkovou formou spoznať najstaršie obdobia v dejinách ľudstva od praveku do skorého 
stredoveku a dosiahnuť tým kvalitné zmeny vo vých.-vzdel. procese aplikovaním inovatívnych 
prvkov do edukačného procesu, ktoré budú pozitívne ovplyvňovať osobnosť žiakov a formovať 
ich vzťah k histórii i k práci. 

ETM - európsky týždeň mobility 

- Svetový týždeň mobility 17.-21.09.2019 

Dajme spolu gól 

- Slovenský futbalový zväz 

- podpora športových aktivít detí predškolského veku 

NÁRODNÉ PROJEKTY 

e- Testovanie - „Zvyšovanie kvality vzdelávania v základných a stredných školách s využitím 
elektronického testovania“. Škola získala 4 ks PC , prístup k licenciám, školenia pre učiteľov, 
prístup do databázy testov. 

ZS odborne - podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu 
prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a 
práca s talentami. V národnom projekte sa využijú inovatívne formy a metódy výučby ako 
pripraviť žiakov ZŠ na rozhodnutie o budúcom štúdiu či kariére. 

DIGISKOLA - Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva /EVS RŠ / - 
Súčasným trendom na trhu s IKT je globálny posun od používania PC a notebookov k 
masívnejšiemu využívaniu tabletových zariadení vo všetkých oblastiach životných situácií. ZŠ 
získa interaktívnu tabuľu , notebook a 20 ks tabletov, 

Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie 
predmety bude uskutočňovať obsahovú prestavbu vzdelávania na základných školách a 
stredných školách s využitím inovatívnych foriem a metód výučby, škola získa interaktívnu 
tabuľu a notebook. 

AMV - aktivizujúce metódy vo výchove - Každý účastník vzdelávania dostane edukačný balíček 
(obsahujúci špeciálne audiovizuálne obsahy a interaktívne digitálne pomôcky, filmy z domácej 
produkcie, pracovné listy a manuál), interaktívna tabuľa. 



Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických 
javov v školskom prostredí - prioritným zameraním národného projektu je zvýšenie 
zamestnateľnosti a efektívna príprava žiakov základných škôl so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami pre trh práce, prevencia pred nezamestnanosťou podporou kariérového 
poradenstva v zmysle programového vyhlásenia vlády. 

IT - Akadémia - vzdelávanie pre 21.storočie 

- overovanie inovatívnych metodík 
- účasť na aktualizačnom vzdelávaní 
- podpora bádateľských metód vo vyučovaní 
 
C) V školskom roku 2019/2020 boli školou vypracované projekty a následne podporené: 
Erasmus + - partnerstvo škôl –„MADS“ -  Hudba, umenie, tanec a spev nás spája - 09 2020 - 
082022 
Nadácia NAFTA - Bezpečne na ihrisku 
Nadácia Otvorenej spoločnosti - Zemplínsky Mohykán 

§ 2. ods. 1 k 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

Dátum poslednej inšpekčnej kontroly: 06.02.2019 
Druh inšpekcie: tematická 
"Úroveň dosiahnutých kompetencií v oblasti prírodovednej gramotnosti - testovanie žiakov 
9.ročníkov ZŠ 

§ 2. ods. 1 l 

Materiálno-technické podmienky 

Priestorovo škola vyhovuje terajšiemu počtu žiakov, každá trieda má svoju kmeňovú učebňu. 
Odbornosť vyučovania je zabezpečovaná aj využívaním : 
- počítačovej učebne - systém ZERO klient , 
- multimediálnej učebne s projektorom,interaktívnou tabuľou , vizualizér, hlasovací systém, 
- učebne jazykov - jazykové laboratórium, interaktívna tabuľa, 
- odbornej učebne pre 1.stupeň - interaktívna tabuľa, vizualizér, 6 ks PC 
- laboratórium - interaktívna tabuľa e-beam. 
- školská cvičná kuchynka , 
- regionálna izba a školská knižnica na vyučovanie regionálnej výchovy, realizácia besied, 
workshopov 
- školská dielňa. 
- vonkajší fitness park a ihrisko ŠKD 
Na hodinách telesnej výchovy sú využívané telocvičňa, asfaltové hádzanárske ihrisko, 
multifunkčné ihrisko, bežecká dráha, doskočisko. 
Na hodinách biológie, environmentálnej výchovy, geografie využívame náučný chodník a 
enviroučebňu, ekoplocha - bylinková špirála s jazierkom, pocitový chodník, vtáčí chodník, 
gabiónovú záhradku . 
Kabinety sa postupne doplňajú novými učebnými pomôckami - nástenné tabule, výukové CD -
romy, modely, odborná literatúra. 
Vo všetkých triedach a odborných učebniach bol vymenený nábytok / lavice, skrine, keramické 
tabule/, osvetlenie, vertikálne žalúzie, plávajúce podlahy. 

§ 2. ods. 1 m 



Finančné a hmotné zabezpečenie 

viď správa o hospodárení v roku 2019 

§ 2. ods. 1 o 

Úspechy a nedostatky 

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky: 
- medzinárodná spolupráca škôl, 
- prezentácia školy na verejnosti, 
- realizácia schválených projektov, 
- využívanie nových metód a foriem práce. 
Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť: 
- obmedzené finančné zdroje na dokončenie rekonštrukcie školy , 
- architektonické riešenie - nekompaktnosť budov / samostatné pavilóny / , 
- nízka natalita a stúpajúca migrácia , odchod do zahraničia bez uvedenia adresy a školy. 
Návrh opatrení: 
- besedy s odborníkmi, 
- otvorená komunikácia s rodičmi. 

§ 2. ods. 2 a 

Psychohygienické podmienky 

Od roku 2002 sa na škole vykonalo niekoľko rekonštrukcií, ktoré zlepšili psychohygienické 
podmienky našich žiakov a zamestnancov. 

Základná škola 

2002 - 2005 rekonštrukcia kotolní 
2003 - prekrytie striech izolačnou fóliou 
2003 - 2005 rekonštrukcia soc.zariadení v pavilónoch 1.-4., 5.-9., jedáleň, telocvičňa 
2005 - rekonštrukcia spŕch v pavilóne telocvičňa 
2009 - výmena okien v šatniach telocvične 
2010 - výmena vchodových dverí do telocvične a knižnice 
2010 - výmena okien a vchodových dverí 
zateplenie obvodových múrov v pavilóne dielne, U1, U2, riaditeľňa 
vymaľovanie učební a tried školy 
výmena nábytku a tabúľ vo všetkých triedach a učebniach , šatňové skrinky 
2011 - výmena podláh - plávajúce podlahy v triedach 1. stupňa a odborných učebniach 
- vertikálne žalúzie v triedach 1.stupňa, odborných učebniach a jedálni 
2012 - výmena podláh - plávajúce podlahy v triedach 2. stupňa 
- vertikálne žalúzie v triedach 2. stupňa 
- lavičky v šatniach a chodbách 
- rekonštrukcia - asfaltovanie školského dvora - 
2013 - výmena okien a svietidiel vrátane elektroinštalácie v telocvični, maľovanie telocvične 
- rekonštrukcia elektroinštalácie k odborných učebniam a zborovni, 
- detské dopravné ihrisko, 
- športovo-oddychová zóna - stolnotenisový stôl, basketbalový kôš. 
2014 - výmena palubovky v telocvični 
- výmena okien v pavilóne knižnica 
- rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne dielne 
2015 - kompletná rekonštrukcia rozvodov kúrenia 



- rekonštrukcia školskej knižnice 
2016 - rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne knižnica 
- stabilizácia budovy U2/2 - 
- rekonštrukcia cvičnej kuchynky 
- výmena podláh na chodbe prízemia pavilónu dielne, u2/2 
2017 - vytvorenie regionálnej izby 
- vybudovanie FITNESS parku, multifunkčného ihriska / obec RNO/ 
- rekonštrukcia chodby školskej knižnice 
- výmena podláh chodieb v pavilóne 2.stupňa 
2018 - rekonštrukcia školskej dielne 
2019 - stabilizácia budovy školskej jedálne a telocvične 
- rekonštrukcia chodby hlavnej budovy vedenia školy, školskej jedálne a kuchyne 
2020 - rekonštrukcia kotolní 
- rekonštrukcie chodby poschodie a schodisko odborných učební 

§ 2. ods. 2 b 

Voľnočasové aktivity 

Názov záujmového krúžku Počet detí Počet skupín Vedúci 

Futbal 1. - 2. ročník 32   Mgr. Ľuboš Roško 

Karička 14   Mgr. Miroslava Jacková 

Malý včelárik 7   Anna Kidalová 

Praktická dievčina 13   Lucia Hrešková 

Prírodovedný 14   RNDr. Lívia Nistorová 

Šachový krúžok 21   Mgr. Mária Radyková 

Šikovná gazdinka 18   Mgr. Jana Čeklovská 

ŠKD I 32   Anna Kidalová 

ŠKD II 24   PaedDr. Simona Jenčíková 

Športový krúžok 17   Mgr. Stanislav Hocko 

Viac ako peniaze 25   Mgr. Dáša Senajová 

Všeobecná športová príprava 28   Mgr. Ľuboš Roško 

Vševedko 12   Mgr. Mariana Ivanová 

§ 2. ods. 2 c 

Spolupráca školy s rodičmi 

Jednou z hlavných úloh školy je spolupráca s rodinou, jednotná výchova detí. 
Lepšiu komunikáciu školy s rodičmi umožňuje aj internetová žiacka knižka a www. stránka 
školy, na ktorej sa rodičia dozvedia najnovšie informácie www.zsrakovec.edupage.org 
V čo najväčšej miere zapájame rodičov do života školy rôznymi podujatiami : 
Mikuláš 08.12.2019 
20. ročník rodičovského plesu. 
4.ročník žiackeho plesu 
Karneval 

§ 2. ods. 2 d 

Spolupráca školy a verejnosti 



Škola pravidelne spolupracuje s mnohými organizáciami : 
Samosprávne orgány : Rada školy, OZ Rodičia a priatelia ZŠsMŠ Rakovec n/O 
- zastupiteľstvo obcí Rakovec nad Ondavou, Moravany, 
- Centrum ped.-psych. poradenstva a prevencie , RUVZ Michalovce 
- Červený kríž Michalovce , Liga proti rakovine , Liga za ľudské práva, UNICEF 
- Policajný zbor, Hasičský a záchranný zbor , 
- Knižnica G.Zvonického Michalovce , 
- CHKO Vihorlat 
- Hvezdáreň Michalovce 
 

Činnosť v čase mimoriadnej situácie 

Kvôli COVID - 19 Úrad verejného zdravotníctva SR opatrením č. OLP/2576/2020 z 12. 03. 2020 
zakázal prevádzku zariadení pre deti a mládež podľa § 24 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia. Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR 
usmernením z 12. 03. 2020 prerušila vyučovanie v školách a školských zariadeniach v období 
od 16. 03. 2020 do 29. 03. 2020 vrátane. Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR 
rozhodnutím číslo 2020/10610:1-A1030 z 26.03.2020 mimoriadne prerušil školské vyučovanie 
v školách od 30. marca 2020 do odvolania. V čase mimoriadnej situácie odporúčal minister 
školstva SR vo vydanom usmernení zo dňa 06.04.2020 
/https://www.minedu.sk/data/att/16045.pdf/ hodnotiť žiakov slovne, prihliadať na individuálne 
podmienky žiakov na domácu prípravu i individuálne osobitosti žiakov, hodnotenie má mať 
motivačný charakter. 
Pedagogická rada jednohlasne hlasovaním rozhodla: 
Hodnotenie žiakov 1. roč. vo všetkých predmetoch slovné hodnotenie. 
Hodnotenie výchovných predmetov 2.-9. roč. - výtvarná výchova, telesná a športová výchova, 
hudobná výchova, náboženská výchova - slovne - absolvoval. 
Hodnotenie ostatných predmetov 2. -9. roč. - prvouka, pracovné vyučovanie, regionálna 
výchova, environmentálna výchova, technika, informatika, konverzácia z anglického jazyka, 
občianska náuka, fyzikálno - chemické praktiká - slovne - absolvoval. 
Ostatné predmety sú v 2. polroku v školskom roku 2019/2020 klasifikované známkou. 
Hlasovania /per rollam/ sa zúčastnilo 17 ped. zamestnancov. 
Hodnotenie žiakov bolo zverejnené na webovom sídle školy, nadobúda účinnosť od 15.04.2020. 
V čase, keď boli školy zatvorené, vyučujúci realizovali výuku dištančne, od 16.3. do 24.4. offline. 
Vyučujúci pracovali so žiakmi prostredníctvom portálov edupage, bezkriedy, aplikácie 
messenger, emailov. Žiakom boli zasielané učebné materiály, žiaci sa v prípade potreby pýtali 
vyučujúcich a žiadali o radu. Žiaci 2.ročníka po 2 týždňoch prešli na vyučovanie prostredníctvom 
aplikácie ZOOm. Od 27.4.2020 prebiehala výučba prostredníctvom platformy CISCO WEBEX 
podľa rozvrhu hodín s dodržaním odporúčaní a usmernení MŠVVaŠ SR. Toto vyučovanie 
prinieslo pre žiakov a vyučujúcich pozitíva, žiaci sa mohli pýtať vyučujúcich, diskutovať s nimi. 
Vyučovanie online prebiehalo v dohodnutom čase, každý ročník mal ministerstvom odporúčaný 
počet online hodín. 

Rozvrh hodín on-line vyučovania od 27.04.2020 / viď príloha č.2 

Od 1. júna žiaci 1.-5.r. nastúpili do škôl za prísnych opatrení bezpečnosti (meranie teploty, 
dezinfekcia rúk, rozostupy). Žiaci sa učili v blokoch, opakovali učivo hravou formou. Návšteva 
školy bola dobrovoľná, zúčastnilo sa jej 88 % žiakov. Vďaka priaznivej pandemickej situácii 
mohli dňa 22.6. do školy nastúpiť všetci žiaci. 

Záver 
Vypracoval: PaedDr. Jarmila Lehotayová 
V Rakovci nad Ondavou, 6. septembra 2020 



Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 14.septembra 2020 


