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  Základné identifikačné údaje o škole 
 
Názov školy:  Základná škola 

Adresa školy: Blatné Remety 98, 072 44 

Vyučovací jazyk: slovenský 

Typ školy: plnoorganizovaná základná škola 
 

Telefónne číslo školy: 056/6597206, 0911 306 515 

Telefónne číslo ŠSZ: 056/6597151 

E-mail školy: skola@zsbremety.edu.sk 

Web adresa: www.zsbremety.sk 
 

Zriaďovateľ školy: Obec  Blatné  Remety 

Riaditeľka  školy: Mgr. Martin Pastirik, štatutárny orgán 

Zástupkyňa riad. školy: Ing. Viera Tkáčová, štatutárny zástupca 

Vedúca ŠSZ: Janka Popovičová 
 

Výchovná poradkyňa: Ing. Viera Tkáčová 
Metodička výpočtovej techniky: Mgr. Andrea Hiráková 

Vedúca školskej knižnice: Mgr. Anna Paľková 

Koordinátorka primárej prevencie: Mgr. Štefánia Gelatičová 

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Viera Beňková 

Koordinátor globálnej a environmentálnej výchovy: Ing. Monika Schwarzová 

Koordinátorka finančnej gramotnosti: Ing. Monika Schwarzová 

Koordinátorka čitateľskej gramotnosti: Mgr. Štefánia Gelatičová 
 

Údaje o rade školy a iných poradných orgánoch školy: 
Rada školy: 11 členov 

Predseda RŠ: Mgr. Andrea Hiráková 

Zástupca RŠ: Jozef Sliško,  DiS. art. 
 

Pedagogická rada – tvoria ju všetci členovia pedagogického zboru  

Metodické združenie učiteľov 1. stupňa - vedúca  Mgr. Andrea Hiráková 

Predmetové komisie (PK) 

PK spoločenskovedných predmetov  – vedúca: Mgr. Anna Paľková          

PK prírodovedných predmetov   -  vedúca: Ing. Monika Schwarzová                                                              

PK výchovných predmetov  - vedúci: Mgr. Ján Čigáš     

 

mailto:skola@zsbremety.edu.sk
http://www.zsbremety.sk/
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       Školstvo na celom Slovensku prechádza zložitým obdobím závažných zmien, 

smerujúcich k zvýšeniu úrovne výchovno-vzdelávacieho procesu a k premene tradičnej školy 

na modernú. Tieto zmeny sú každodennou súčasťou života aj na našej základnej škole. 

        V školskom roku 2018/2019 sa výchovno-vzdelávací proces v našej škole realizoval 

podľa štátneho a školského vzdelávacieho programu v 9. ročníku  a podľa inovovaného 

štátneho a školského vzdelávacieho programu v 1. až 8. ročníku. Škola taktiež zabezpečovala 

úlohy vyplývajúce z pedagogicko-organizačných pokynov ministerstva školstva SR na 

školský rok 2018/2019, podľa plánu práce školy a na neho nadväzujúce dokumenty. 
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Údaje o počtoch žiakov 
 

Základná škola Blatné Remety je spádovou školou piatich obcí a to: Blatné Remety, 

Blatná Polianka, Svätuš, Bunkovce a Veľké Revištia. Je to plnoorganizovaná škola. 

V školskom roku 2018/2019 sa v Základnej škole Blatné Remety výučba realizovala 

v deviatich ročníkoch, v desiatich triedach do 31. marca 2019 kedy došlo k zlúčeniu dvoch 

tried 9. ročníka z dôvodu poklesu počtu žiakov v týchto triedach. Od 1. apríla 2019 bolo 

v škole spolu 9 ročníkov a 9 tried. Celkový počet žiakov školy k 15.09.2016 bol 128. Na I. 

stupni bolo 48 žiakov v štyroch triedach a na II. stupni 80 žiakov v šiestich triedach. 

V priebehu školského roka sa zo ZŠ Blatné Remety odsťahovalo osem žiakov a sedem 

žiakov sa do našej školy prihlásilo. Celkový  počet žiakov na konci šk. roka (k 30.6.2018) bol 

127. Ku koncu školského roka bolo na I. stupni 50 žiakov a na II. stupni 77 žiakov. 

 Oproti predchádzajúcemu školskému roku sme zaznamenali úbytok  o 8 žiakov 

(k 30.06.2017 sme mali 135 žiakov).   

Priemerná naplnenosť tried k 30.06.2017 na I. stupni  bola 13,0 žiakov, na II. stupni 

13,8 žiakov, za celú školu 13,5 žiakov. Priemerná naplnenosť tried k 30.06.2018 na I. stupni  

bola 12,5 žiakov, na II. stupni 12,8 žiakov, za celú školu 12,7 žiakov. Oproti minulému šk. 

roku sa naplnenosť tried znížila v priemere o 0,8 žiaka na triedu. 

 V základnej škole nebola zriadená trieda nultého ročníka. K 15.09.2017 škola 

evidovala 24 žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (5 žiakov na I. stupni, 

19 žiakov na II. stupni)  čo predstavuje 18,75 % a k 30.06.2018 bolo 21 žiakov so ŠVVP (4 

žiaci na I. stupni, 17 žiakov na II. stupni, t.j. úbytok o troch žiakov so ŠVVP – všetci traja 

žiaci so ŠVVP sa odsťahovali)  čo predstavuje 16,53%.  Všetci žiaci so ŠVVP sa vzdelávali 

formou začlenenia  v bežných triedach a títo sa vzdelávali podľa IVP. U  žiakov boli 

diagnostikované poruchy učenia, poruchy aktivity a pozornosti, taktiež sú to žiaci 

s mentálnym postihnutím, ktorí boli vzdelávaní podľa variantu A pre špeciálne školy alebo 

podľa variantu B. 

 V uplynulom školskom roku bolo v škole 100%-né zastúpenie rómskych žiakov. 

Špecifikom školy je, že ju navštevuje vysoký počet detí zverených do pestúnskej 

starostlivosti. V školskom roku 2017/2018 to bolo k 15.09.2017 32 detí čo predstavuje 

25,00% z celkového počtu žiakov školy a k 30.06.2018  to bolo tak isto 34 detí (26,77%).  

       Počet žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia k 15.9.2017 bol 15 žiakov (11,72%) 

a k  30.06.2018 to bolo 20 žiakov (15,74% z celkového počtu žiakov). 
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       Činnosť ŠKD bola pozastavená počas celého školského roka 2018/2019.      

 

Tabuľka 1  Prehľad o počte žiakov k 30.06.2019 

 

Trieda Poč. žiakov Žiaci so ŠVVP Žiaci zo SZP 

1. A 11 - 2 

2.A 12 - 2 

3.A 12 1 2 

4.A  12 - 2 

1. stupeň 47 1 8 

5.A 13 3 4 

6.A 15 6 4 

7.A 11 3 2 

8.A 17 1 - 

9.A 18 3 - 

2. stupeň 74 16 10 

Spolu 121 17 18 

 

      Do 1. ročníka bolo zapísaných 12 žiakov, z toho  3 dievčat a   9  chlapcov. Z celkového 

počtu zapísaných žiakov boli deviati zaškolení v materskej škole. V školskom roku 2019/2020 

bude otvorená jedna trieda 1. ročníka. 
 

              V školskom roku 2018/2019 ukončilo povinnú školskú dochádzku  v ZŠ Blatné 

Remety 21 žiakov z toho 9 dievčat.  

Z nich 10 žiakov bolo prijatých na SOŠ.  

Neprijatí na SOŠ boli traja žiaci, ktorí sa proti rozhodnutiu o neprijatí odvolali. 

Jeden žiak ostáva na ZŠ v 9. ročníku splniť si desiaty rok povinnej školskej dochádzky na 

základe žiadosti zákonného zástupcu.  

Jeden žiak ostáva plniť PŠD v nižšom ročníku (v siedmom) na základe žiadosti zákonného 

zástupcu (žiak s viacnásobným postihnutím). 

Piati žiaci odišli do pracovného pomeru nakoľko v školskom roku 2018/2019 dosiahli vek 16 

rokov, splnili 10 rokov povinnej školskej dochádzky a neprejavili záujem o ďalšie štúdium. 

Jeden žiak dosiahol v školskom roku 2018/2019 vek 16 rokov, má ukončených 9 rokov 

povinnej školskej dochádzky  ale nevyužil možnosť na podanie prihlášky na ďalšie štúdium.   
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Hodnotenie správania 

V školskom roku 2017/2018 bolo správanie niektorých žiakov v rozpore so školským 

poriadkom. Bolo udelené jedno napomenutie od triedneho učiteľa, 14 pokarhaní od  triedneho 

učiteľa, 5 pokarhaní od riaditeľky školy a u 18 žiakov  bola znížená známka zo správania. 

Znížená známka 1. stupňa  bola udelená 12 žiakom a znížená známka 2. stupňa za správanie 

a porušovanie školského poriadku bola udelená trom žiakom. U troch žiakov bola znížená 

známka zo správania na stupeň 4 a to za závažné a opakované porušovanie školského 

poriadku a za ohrozovanie žiakov alebo učiteľov školy. 

    Za úspešnú reprezentáciu školy, za vzorné správanie, dochádzku a prospech udelila 

riaditeľka školy 26 pochvál a triedni  učitelia udelili 2 pochvaly.   

 

Tabuľka 2 Prehľad o udelených pochvalách, uložených výchovných opatreniach  
                 a znížených známkach zo správania  
 

 Pochvaly Pokarhania Zníž. známka zo správ. 
Trieda Tr. 

uč. 
Riad. 
školy 

Napomenutie 
tr. učiteľom 

Tr. uč. Riad. 
školy 2 3 4 

1.A - 2 - - - - - - 

2.A - 3 - - - 1 - - 

3.A - 4 - - - - - - 

4.A - 2 - - 3 - - - 

1. – 4. - 11 - - 3 1 0 - 

5.A - 4 - - - - - - 

6.A - 2 - - - - 1 - 

7.A - 4 - - 3 3 1 - 

8.A - 4 - - 8 1 - - 

9.A - 1 - - - 2 3 - 

5. – 9. 2 15 - - 11 6 5 - 

1. -9. 2 26 - - 14 7 5 - 
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Hodnotenie dochádzky 

 

       Školská dochádzka bola sledovaná a pravidelne vyhodnocovaná triednymi učiteľmi.  

Celkove žiaci vymeškali 14102  hodín, priemer  na jedného žiaka 111,4. Žiaci 1. stupňa 

vymeškali 4398 hodín /na 1 žiaka 87,96 hod.; žiaci 2. Stupňa vymeškali 9704 hodín / na 1 

žiaka 126,03 hod.  Zameškané hodiny boli prevažne z dôvodu choroby, prípadne  z rodinných 

dôvodov. Z celkového počtu vymeškaných hodín bolo 747 hodín neospravedlnených, na 

jedného žiaka školy pripadá 5,88 neospravedlnených hodín čo je o 3,36 hodiny viac ako 

v uplynulom školskom roku (5,88/2,52). Z celkového počtu neospravedlnených hodín pripadá 

na žiakov 1. stupňa 121 hodín (2,42 hod. na 1 žiaka)  čo predstavuje 16,2% z celkového počtu 

neospravedlnených hodín a na žiakov 2. stupňa 626 hodín (8,13 hod. na 1 žiaka) čo 

predstavuje  83,8% z celkového počtu neospravedlnených hodín.  

Celkový počet neospravedlnených hodín (747 hodín) v uplynulom školskom roku sa oproti 

predchádzajúcemu šk. roku 2016/2017 (310 hodín) zvýšil o 437 hodín.  Celkový počet 

vymeškaných hodín sa však oproti predchádzajúcemu šk. roku znížil o 1415 hodín 

(14102/15517)  aj počet vymeškaných hodín pripadajúcich na jedného žiaka sa znížil a to 

o 3,9 hodiny (111,04/114,94). 

        

Tabuľka 3  Dochádzka žiakov 1. - 9. ročníka 

Trieda Počet 
žiakov 

Vymeškané hodiny 
spolu 

Priemer  
na žiaka 

Neospr. 
hodiny 

Priemer 
na žiaka 

1.A 11 839 76,27 35 3,18 

2.A 12 1538 128,16 41 3,41 

3.A 12 1275 106,25 0 0,00 

4.A 12 837 69,75 0 0,00 

1.-4.r. 47 4489 95,51 76 1,62 

5.A 13 1124 86,50 0 0,00 

6.A 15 1537 102,47 27 1,80 

7.A 11 1114 101,27 230 20,50 

8.A 17 1862 116,37 143 8,93 

9.A 18 2414 134,11 169 9,38 

5.-9.r. 77 8051 108,80 569 7,69 

1.-9.r. 127 12540 103,64 645 5,33 
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Hodnotenie prospechu    

 Hodnotenie prospechu žiakov je jedným z ukazovateľov úspešnosti školy.  

V školskom roku 2017/2018 sa realizoval VVP vo 4. ročníku prvého stupňa (primárne 

vzdelávanie) a v 8. – 9. ročníku druhého stupňa nižšie sekundárne vzdelávanie –  podľa 

štátneho vzdelávacieho programu a   školského vzdelávacieho programu. V 1., 2., 3., 5., 6. 

a 7.  ročníku sa VVP realizoval  podľa inovovaného štátneho vzdelávacieho programu a  

inovovaného školského vzdelávacieho programu.  

 

Dosiahnuté vzdelávacie výsledky boli nasledovné: 

Z celkového počtu žiakov prospelo112 (88,19%). S vyznamenaním prospelo 22 žiakov, z toho 

13 na prvom stupni a 9 na druhom stupni. Prospech veľmi dobrý dosiahlo 14 žiakov a to 10 

na prvom a 4 na druhom stupni. Na druhom stupni nebol  ani jeden  žiak  so samými 

jednotkami. Neprospelo 10 žiakov – všetci na druhom stupni, čo predstavuje 7,87 % žiakov. 

Na prvom stupni prospeli všetci žiaci. 

 Neklasifikovaných žiakov bolo 5 (3,94 %) a to všetci na druhom stupni. Dôvodom 

neklasifikovania žiakov bol ich dlhodobý pobyt v zahraničí. Neklasifikovaní žiaci, ktorí sa 

vrátia zo zahraničia a ktorých rodičia požiadajú o komisionálne preskúšanie budú mať 

možnosť vykonať tieto  skúšky do konca októbra 2018.            

Tabuľka 4 Prospech  žiakov 1. - 9. ročníka  

Trieda 
Počet 

 žiakov 
PV PVD P 

Spolu 
prosp. 

Neprosp 
Neklas. 

žiaci 
1.A 11 0 0 10 10 1 0 

2. A 12 4 2 6 12 0 0 

3.A 12 4 2 6 12 0 0 

4.A 12 3 2 7 12 0 0 

1. stupeň 47 11 6 29 47 1 0 

5.A 13 4 2 7 13 0 0 

6.A 15 2 1 12 15 0 0 

7.A 11 0 2 9 11 0 0 

8.A 17 1 3 12 16 0 1 

9.A 18 0 3 14 17 0 1 

2. stupeň 74 7 11 54 72 0 2 

Spolu 121 18 17 83 118 1 2 
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Výsledky externých meraní 

Celoslovenské testovanie 5-2018   

Tabuľka 6  Výsledky testovania žiakov 5 . ročníka 

Základné údaje MAT SJL 

Počet testovaných žiakov 5 5 

Maximálny počet bodov v teste 30 30 

Priemerný počet bodov školy 8,2 11,8 

Priemerný počet bodov v rámci SR 17,8 17,5 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy       (v %) 27,3 39,3 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR   (v %) 59,3 58,4 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 

priemeru T 5-2018                           (v %)          
- 32,0 - 19,1 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 

priemeru T 5-2017                           (v %) 
- 18,6 - 20,0 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy 2017      (v %) 46,1 42,8 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy  

T 5-2018 oproti T 5-2017     ZHORŠENIE                (v %)                 
- 18,8 3,5 
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Celoslovenské testovanie 9-2019 

Tabuľka 7  Výsledky testovania žiakov  9. ročníka 

Základné údaje MAT SJL 

Počet testovaných žiakov 12 12 

Maximálny počet bodov v teste 30 30 

Priemerný počet bodov školy 6,0 7,8 

Priemerný počet bodov v rámci SR 18,9 18,7 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy        (v %) 20,0 26,1 

Priemerná percentuálna úspešnosť v rámci SR   (v %) 63,1 62,3 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 

priemeru                                            (v %) 
- 43,1 -36,2 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy oproti národnému 

priemeru T 9-2018                           (v %) 
- 42,7 - 35,6 

Priemerná percentuálna úspešnosť školy 2018       (v %) 13,2 27,43 

Rozdiel priemernej úspešnosti školy  

T 9-2019 oproti T 9-2018                                         (v %) 

6,8 

zlepšenie 

-1,33 

zhoršenie 
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   Záujmová činnosť 

               Aj v uplynulom školskom roku škola poskytovala   bohatú   škálu   záujmových   

útvarov spoločensko-vedného, umeleckého a športového zamerania, v  ktorých   si   žiaci    

mohli    rozvíjať vedomosti  a  zručnosti    podľa    svojich    záujmov.  

V tomto školskom roku sme realizovali záujmovú činnosť tradične formou využitia 

vzdelávacích poukazov - vydali sme 128 vzdelávacích poukazov a prijali sme 122. Všetky 

vzdelávacie poukazy boli využívané v kmeňovej škole – 10 záujmových útvarov čo 

predstavuje 20 hodín týždenne. Učitelia, ktorí organizovali záujmovú činnosť, pracovali 

podľa vopred vypracovaných plánov činnosti, viedli evidenciu dochádzky a splnili 

požadovaný počet hodín určených na činnosť. 

          Aj v školskom roku 2017/2018 sa v našej škole realizoval NP Škola otvorená všetkým. 

V rámci tohto projektu boli žiaci zapojení do práce v desiatich záujmových útvaroch 

rôznorodého zamerania a to po 2 hodiny týždenne. Aj tieto ZÚ viedli učitelia našej školy.  

          Okrem bežnej náplne práce prebiehala v záujmových útvaroch aj príprava na 

vedomostné a športové súťaže a kultúrne podujatia. Získané vedomosti a zručnosti mali 

možnosť žiaci prezentovať v rôznych súťažiach a na akciách školy.  

 

           Priestorové a materiálno-technické podmienky školy 

Škola zabezpečovala plnenie učebných plánov a učebných osnov v jednej zmene. 

Učitelia a žiaci využívali 13 tried, z toho 4 odborné – 1 učebňa pre vyučovanie 

predmetov chémia, fyzika, prírodopis/biológia a 2 učebne na prácu s počítačom a 1 učebňa na 

vyučovanie predmetu domov a práca (cvičná kuchynka), do ktorej sme získali vybavenie 

z projektu MRK.  V siedmich triedach sú v prevádzke interaktívne tabule, z toho dve IT sme 

zakúpili z vlastných prostriedkov, dve získala škola v rámci projektu MRK, jednu z projektu „ 

Moderné vzdelávanie – digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety“ (UIPS) a 

dve IT sme získali z národného projektu „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho 

školstva „  (skrátene DIGIŠKOLA) realizovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 

a športu SR. 

Učebné pomôcky na vyučovanie sa dopĺňali počas školského roka.  

Škola má samostatnú budovu, v ktorej sa nachádza miestnosť na cvičenie. Vybavenie 

miestnosti postačuje  na posilňovanie a na  jednoduché nenáročné cvičenia. V exteriéri sa 

využívajú sa dve ihriská na hádzanú,  vybíjanú, malý futbal a ľahkú atletiku.  

V uplynulom školskom roku sme pokračovali v rekonštrukčných prácach na budove 

školy – zrealizovala sa výmena okien a dverí na dolnej chodbe.  
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Činnosť metodických a poradných orgánov  

 

 Pedagogická rada – pracovala podľa plánu jej činnosť , v uplynulom školskom roku 

zasadala osem krát. PR prerokovala zásadné otázky výchovy a vzdelávania, 

pedagogickú koncepciu školy, dosiahnuté výsledkom vo výchove a vzdelávaní 

a prijímala opatrenia opatreniam na odstránenie zistených nedostatkov. 

 Metodické združenie a predmetové komisie –  v školskom roku 2013/2014 v ZŠ 

Blatné Remety pracovali tieto metodické orgány: 

 MZ učiteľov 1. stupňa a ped. asistentov 

- predseda: Mgr. Andrea Hiráková  

 PK spoločensko-vedných predmetov  

     (SJL, 1AJ, 2RJ, DEJ,  GEG , OBN, VLV, RKU) 

      – predseda: Mgr. Anna Paľková      

 PK prírodovedných predmetov (MAT, INF, VRS, FYZ, CHE, BIO) 

- predseda: Ing. Monika Schwarzová            

PK výchovných predmetov (ETV, NBV,  TSV, HUV, VYV, VUM, 

TEH, SEE, DAC) 

- predseda: Mgr. Ján Čigáš         

Všetky metodické orgány sa stretli počas uplynulého šk. roka štyri krát a na svojich 

zasadnutiach sa zaoberali plnením úloh a riešením aktuálnych problémov v rámci svojej 

oblasti (predmetov) s cieľom kvalitnejšieho zabezpečovania vzdelávania a výchovy. 

Neoddeliteľnou súčasťou ich práce bola príprava ŠkVP a vypracovanie TVVP. 

Časové plány zasadnutí boli dodržané,  zo zasadnutí boli  napísané zápisnice a prijaté 

opatrenia. 

Najdôležitejšie témy:  

 - prejednanie ŠkVP, PPŠ a RPU, 

 - dodržiavanie štruktúry hodiny, využitie najnovších metód  a foriem vo vyučovaní, 

- dodržiavanie učebných osnov v predmetoch 

- adaptácia žiakov 1. roč. v školskom prostredí, 

- analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov, 
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 Výchovné poradenstvo 

 

 Výchovná činnosť na škole sa riadila vypracovaným plánom, ktorý bol zosúladený  

s časovým harmonogramom CPPPaP.  

Výchovná poradkyňa školy zamerala svoju činnosť na dve základné oblasti, a to oblasť 

profesionálnej orientácie žiakov, kde bolo docielené, všetci žiaci boli rozmiestnení podľa 

svojich predstáv. 

Druhá oblasť pôsobenia je vytváranie podmienok a koordinácia činnosti pre vzdelávanie 

žiakov so ŠVVP. Počet žiakov so ŠVVP v uplynulom školskom roku bol 24 žiakov (k 

15.9.2017) a 21 žiakov (k 30.6.2018). Všetci sa vzdelávali formou začlenenia v bežných 

triedach. Pri práci so žiakmi so ŠVVP spolupracovala výchovná poradkyňa so školskou 

špeciálnou pedagogičkou. 

 

Primárna prevencia drogových závislostí a iných sociálno-patologických javov  

 

 Koordinátorka primárnej prevencie realizovala úlohy podľa plánu aktivít  pre I. a II. 

stupeň ZŠ. Spolupracovala s triednymi učiteľmi a organizovala rôzne aktivity ako bojovať 

proti toxikománii a drogám, realizovala sa propagácia zdravého životného štýlu, športovanie 

a pod. Výsledkom pozitívneho pôsobenia pedagógov našej školy a rodinnej výchovy je, že 

dlhodobo nemáme v tejto oblasti vážnejšie problémy (vyskytujú sa prípady fajčenia mimo 

školy, zväčša v popoludňajších hodinách). 
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Hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu 

         Počas školského roka sa v ZŠ Blatné Remety realizoval  výchovno-vzdelávací proces 

v súlade s ŠVP , ŠkVP , iŠVP a iŠkVP a plnili sa úlohy vytýčené v pláne práce školy. 

V jednotlivých ročníkoch a predmetoch bolo učivo preberané v súlade s učebnými osnovami 

a podľa TVVP. Ak sa v priebehu školského roka vyskytli určité disproporcie, boli priebežne 

odstraňované. Vyučujúci využívali pestrosť metód a foriem práce, didaktickú techniku, 2 

počítačové triedy, 7 interaktívnych tabúľ, uplatňovali medzi predmetové vzťahy a vhodne 

začleňovali do VVP prierezové témy. Na VH dodržiavali didaktické zásady a vyučovací 

proces viedli v súlade s princípmi humanizmu a demokracie. 

Dôraz sa kládol na rozvoj čitateľskej a finančnej gramotnosti, schopností komunikovať 
v materinskom i v cudzom jazyku, ovládať prácu s počítačom, pracovať v tíme, zvládať 

krízové situácie, prijímať a rešpektovať hodnoty demokratickej spoločnosti. 
 Ďalšie  úlohy ktoré sa priebežne plnili: 

 rozvíjanie mravných, kultúrnych a národných hodnôt, vlastenectva a občianskej 

zodpovednosti,  posilňovať výchovný vplyv k slovenskej štátnosti a národnému 

povedomiu, 

 implementácia prierezových tém  štátneho vzdelávacieho programu (mediálna výchova, 

multikultúrna v., dopravná v., ochrana života a zdravia, environmentálna. v., osobnostný 

a sociálny rozvoj, tvorba projektu a prezentačné zručnosti) do vzdelávacieho procesu, 

 posilňovanie čitateľskej a informatickej gramotnosti, 

 výchova a  vzdelávaniu v oblasti ľudských práv, dohovoru o právach dieťaťa,  

 zvýšená pozornosť sa venovala deťom zo sociálne znevýhodneného  prostredia, deťom 

zdravotne a mentálne postihnutým, 

 rozvoj a podpora činnosti na úseku primárnej prevencie proti šíreniu návykových látok 

v školskom prostredí, projekt „Zober loptu, nie drogy“, 

 plnenie úloh Národného programu prevencie obezity, starostlivosť o dentálnu hygienu, 

 upevňovanie  telesnej zdatnosti  žiakov a  organizovanie športových  súťaží 

 podporovanie slušného správania a úcty žiakov k starším ľuďom, 

 organizovanie aktivít k Svetovému dňu duševného zdravia, Týždňu boja proti stresu, 

Svetovému dňu nefajčenia, Európskemu týždňu boja proti drogám, Svetovému dňu 

prevencie HIV/AIDS, Svetovému dňu výživy. 

 vzdelávanie v oblasti finančnej gramotnosti (dokument Národný štandard finančnej 

gramotnosti) 
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Okrem týchto úloh škola plnila aj ďalšie úlohy a priebežne aktuálne pokyny z oblasti 

výchovy a vzdelania.  

Pedagogicko-výchovná činnosť v škole bola plynulá, bez výraznejších rušivých 

momentov. Možno konštatovať, že úlohy školy za tento školský rok boli splnené. 

 

V rámci hodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu predložili vedúci PK a MZ za 

jednotlivé predmety hodnotenie svojej činnosti a poverení koordinátori za jednotlivé oblasti 

svojej činnosti. Správy vedúcich PK a MZ a koordinátorov tvoria prílohu tejto hodnotiacej 

správy. 

 

Odbornosť vyučovania 

Škola dlhodobo zápasí s problémom odbornosti vyučovania viacerých predmetov a to 

predovšetkým výchovných, prírodovedných a ruského jazyka. V uplynulom školskom roku 

sme zaznamenali nárast odbornosti, nakoľko si dve učiteľky doplnili odbornosť o ďalšie 

aprobačné predmety.  

Prehľad o odbornosti vyučovania jednotlivých predmetov je v tabuľke 12.  

Tabuľka 12  Prehľad o odbornosti vyučovania 

 

1.-4. SJL ANJ RUJ DEJ GEG MAT FYZ BIO CHE 

100 100 100 0 100    100 48,3 0 100 100 

  

TEH HUV OBN ETV NBV VYV TSV INF 

0 0 0 100 100 0 100 0 

 

Poznámka: číselné hodnoty v tabuľke vyjadrujú odbornosť vyučovania jednotlivých  

                   predmetov v percentách 
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Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená 
 

            Naša základná škola je zapojená do realizácie projektov, ktoré sa prelínajú celým 

výchovno-vzdelávacím procesom v jednotlivých predmetoch.  

 

Od februára 2017 je naša škola  zapojená do Národného projektu Škola otvorená všetkým. 

Hlavným cieľom projektu je inkluzívne vzdelávanie žiakov zo SZP a žiakov so ŠVVP. 

V rámci tohto projektu pracoval v našej škole pedagogický asistent a školská špeciálna 

pedagogička. Títo zamestnanci boli výrazne nápomocní učiteľom vo VVP a pri organizovaní 

rôznych mimoškolských činností. Žiaci boli zapojení do práce v desiatich záujmových 

útvarov, pričom činnosť bola rozdelená na dve časti – 1 hodina bola príprava na vyučovanie 

a 1 hodina vlastná záujmová činnosť. 
 

         Od 16. mája 2016 je naša škola zapojená do projektu „Moja prvá škola“. Realizátorom 

projektu je nezisková organizácia EDULAB a odborným garantom je Pedagogická fakulta 

Prešovskej univerzity. Projekt je prioritne určený pre učiteľov 1. stupňa a jeho cieľom je 

zavádzanie inovácii v oblasti vzdelávania, urobiť vzdelávanie atraktívnym pre žiakov. 

V rámci projektu môžu naši učitelia bezplatne využívať nové metodické materiály spracované 

podľa platného ŠVP, zúčastňovať sa seminárov a majú bezplatný prístup na vzdelávací portál 

KOZMIX. 

          Učitelia anglického jazyka našej školy sa zapojili do projektu „Nové trendy 

vzdelávania učiteľov anglického jazyka na základných školách“ (realizátorom projektu je 

Metodicko-pedagogické centrum ). Projekt bol zameraný na skvalitnenie výučby anglického 

jazyka na základných školách a na využívanie moderných vyučovacích metód v anglickom 

jazyku. Z projektu sme získali množstvo kvalitných učebných a didaktických pomôcok pre 

skvalitnenie výučby anglického jazyka. 

                     5.  ročník  česko-slovenského projektu  „ Záložka   do  knihy  spája  slovenské  
školy“, ktorého   cieľom   bolo   nadviazanie   kontaktov  medzi slovenskými základnými a 

strednými školami a podpora čítania prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré žiaci 

vyrobili ľubovoľnou technikou. Projekt sa realizoval v rámci aktivít školskej knižnice.  

       Škola je zapojená do šiesteho  ročníka  ekovýchovného programu „Bocian“ v rámci 

štátnej ochrany prírody a chránenej krajinnej oblasti Vihorlat. 
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          Žiaci našej školy sú zapojení aj do ekologicky zameraného projektu Recyklohry 

realizovaného pod záštitou MŠVVaŠ.  
 

          V podmienkach školy sa úspešne realizoval Program environmentálnej výchovy 

a vzdelávania, realizácia výchovy k manželstvu a rodičovstvu a ďalšie  projekty: Zdravá 

škola,  Program  primárnej prevencie sociálno-patologických javov. 

 

 

           Vo výchovno-vzdelávacom procese využívame aj interaktívny prístup učiteľov k 

digitálnemu vzdelávaciemu obsahu pre päť prírodovedných predmetov na portáli Planéta 

vedomostí – v rámci programu DIGIPEDIA realizovaného Ministerstvom školstva, vedy, 

výskumu a športu SR.     
 

           

                   Športové, kultúrne a spoločenské aktivity školy 
 

           Počas školského roka sa realizovalo v škole množstvo športových, kultúrnych 

a spoločenských aktivít pre všetkých žiakov školy, na ktorých žiaci dôstojne reprezentovali 

školu a dosiahli veľmi pekné výsledky. 

 

 Prehľad aktivít a úspechov školy je zhrnutý v tabuľke: 

Tabuľka 13 Prehľad o školských podujatiach 

Por.č.  Dátum Názov akcie Výsledky/ 

účasť 

Organizátor Poznámka 

1. 4.9.2017 Slávnostné otvorenie 
šk. roka, privítanie 
prvákov 

Účasť všetkých  
žiakov školy a 
rodičov 

Vedenie školy, 
Mgr. Vrábeľová 

 

2. 6.10.2017 Október – mesiac úcty 
k starším,  rozhlasová 
relácia 

Účasť všetkých  
žiakov školy 

Mgr. Beňková  

3. 12.10.2017 Čarokrásna jeseň, 
výtvarná súťaž 

Účasť všetkých  
žiakov školy 

Mgr. Beňková  

4. 12. -13.10. 
2017 

Cvičenia v prírode 
Účelové cvičenie 

Absolvovali žiaci 
1. a 2. stupňa 

Mgr. Hiráková 
Ing. 
Križanovičová, 
všetci PZ 

 

5. 16.10.2018 Divadelné predstavenie 
Mníšky 

 
Všetci žiaci školy 

 
Ing. Tkáčová 

 
Vstupné KP,  
 

6. 17.10.2017 Adaptačné programy  
Nebojím sa 
Nové začiatky 

Žiaci  
1.A  triedy 
 5. A  triedy 

Vých. poradkyňa 
Ing. Tkáčová 
a CPPPaP  
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7. 18.10.2017 Záložka do knihy: 
„Tajuplný svet kníh“  

Československý 
projekt s 
družobnou školou 
ZŠ Bratislava 

Mgr. Paľková 
Mgr. Mattová 
Schönová 

Školská knižnica 

8. 20.10.2017 Tematická exkurzia: Po 
stopách 2. svet. vojny 
Tokajík – vojenské 
múzeum Svidník – 
pamätník na Dukle 

Účasť vybraných  
žiakov školy 

Ing. 
Križanovičová 
Ing. Schwarzová 
Mgr. Mattová 
Schönová 

 

9. 24.10.2017 Medzinárodný deň 
školských  knižníc – 
kvíz o knihách 
Vyhlásenie súťaže 
„Čitateľ roka“ 

 
Žiaci 3. až  9. 
ročníka  
 

 
Mgr. Paľková 
Mgr. Mattová 
Schönová 

 
Školská knižnica 

10. 27.10.2017 Súťaž o najslušnejšiu 
triedu, o najslušnejšieho 
žiaka školy 

Všetci žiaci školy všetci PZ a OZ Galéria 
najslušnejších 
žiakov školy 

11. 4.11.2017 Znej pieseň moderná Prihlásení žiaci 
školy 

Mgr. Beňková  

12. 17.11.2017 Deň boja za slobodu 
a demokraciu - kvíz 

Žiaci 8. a 9. 
ročníka 

Mgr. Mattová 
Schönová 

 

13. 17.11.2017 Týždeň boja proti 
drogám – športové 
súťaže 

Žiaci 1. stupňa Mgr. Šulganová  

14.  
22.11.2017 

 
Celoslovenské 
Testovanie 5-2016 

 
Žiaci 5. ročníka 

 
Vedenie školy 

Občerstvenie pre 
žiakov -príspevok 
z RZ 

 

15. 

 
30.11.2017 

 
Kráľ rozprávok – 
tvorivá dramatika 

Účasť žiakov 
podľa záujmu 
1. m  J. Daňo, 6.A 
2.m F. Sliško,  
      K. Pokuta, 6.A 
3.m  J. Behárová, 
                        4.A 

Mgr. Paľková 
Mgr. Mattová 
Schönová 
Mgr. Beňková 

 
Školská knižnica 

16.  
6.12.2017 

Deň sv. Mikuláša – 
spev, recitácia, 
kreslenie  

 
Žiaci 1. stupňa 

 
Učiteľky 1. stupňa 

Sladké odmeny 
pre žiakov 
z fondu RZ 

17. 13.12.2017 Vianočné aranžovanie dobrovoľná účasť 
žiakov  školy  

Triedni učitelia Súťaž CVČ 
Sobrance 

18. 20.12.2017 Čaro Vianoc 
relácia v šk. rozhlase,  

Žiaci 4. ročníka Mgr. Beňková  

19.  
22.12.2017 

 
Vianočná besiedka,  
kultúrny dom 

Celoškolská 
vianočná  
slávnosť v kult.  
dome 

 
Všetci vyučujúci 

Účasť rodičov 
Darčeky  
zabezpečila Ing. 
Tkáčová z fondu  
RZ 

20. 17.1. 
-18.1.2018 

Stavanie snehuliakov – 
súťaž  

Žiaci školy podľa 
záujmu 

Mgr. Beňková 
Mgr. Vrábeľová 

 

21. Január – 
február 
2018 

Prikrmovanie vtákov – 
stavanie kŕmidiel Žiaci 9. ročníka Ing. Schwarzová 

 

22.  
14.2.2018 

Deň sv. Valentína – 
podpora kladných 
medziľud. vzťahov 

Všetci žiaci školy všetci PZ a OZ 
 

23. 15.2.2018 Fašiangový karneval Účasť žiakov 1. 
stupňa 

Triedni učitelia 
ZŠ a učiteľky MŠ 

V spolupráci MŠ 

24.  
20.2.2018 

Deň materinského 
jazyka – rozhlasová 
relácia 

 
Žiaci 7. ročníka 

 
Mgr. Paľková 
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25.  
21.2.2018 

TALENTÁRIUM – 
prehliadka talentov, 
Zemplínske osvetové 
stredisko Michalovce 

 
Jessica Behárová, 
4.A  – recitácia 

Žiačku pripravila  
Mgr. Mattová 

Schönová 

 
Spoločný šk. úrad 
Vinné 

26. 8.3.2018 Poznaj a chráň (BIO) Súťaž medzi 
žiakmi  
5. - 7 ročníka 

Ing. Schwarzová  
Mgr. Repkšová 

 

27. 13.3.2018 Šaliansky Maťko – 
recitačná súťaž 

Žiaci školy podľa 
záujmu 
 

Mgr. Paľková 
Mgr. Mattová 
Schönová 

 

28. 13.3.2018 Týždeň hlasného 
čítania – Prečítam Ti 
svoju rozprávku 

Aktivity na 
posilnenie 
čitateľskej 
gramotnosti 

Mgr. Paľková 
Mgr. Mattová 
Schönová 

 
Školská knižnica 

29.  
14.3.2018 

 
Deň otvorených dverí 

školu navštívili 
budúci prváci 
s rodičmi 
a žiaci MŠ 

Program pripravili 
žiaci a učitelia 1. 
stupňa 

 

30. 15.3.2018 Marec – mesiac knihy, 
Rozhlasová relácia 

Pripravili žiaci 9.A Mgr. Paľková  

31.  
21.3.2018 

Celoslovenské 
Testovanie 9-2015 

 
Žiaci 9. ročníka 

 
Vedenie školy 

 

32.  
22.03.2018 

Deň vody - aktivity na 
propagáciu ochrany 
vody na Zemi 

 
Všetci žiaci školy 

 
Mgr. Šulganová 
 

 

33. 23.3.2018 Veľkonočné 
aranžovanie 

Všetci žiaci školy Ing. Schwarzová  
 

Výstavka 
výtvarných  prác 

34. 28.03.2018 Deň učiteľov, relácia 
v šk. rozhlase  

Pripravili žiaci 
školy 

Mgr. Beňková  

 

35. 

9.4.2018 Medzinárodný deň 
Rómov – rómske 
tradície (beseda) 

Žiaci školy podľa 
záujmu 
 

Mgr. Beňková 

 

36. 10.4.2018 Zápis žiakov do 1. 
ročníka 

Program pripravili 
žiaci 4. ročníka 

uč. 1. stupňa  

37. 17.4.2018 Zdravá výživa – 
aktivity zamerané na  
zdravé stravovacie 
návyky  

Žiaci 1. stupňa Mgr. Šulganová 

 

38.  
23.04.2018 

 
Deň Zeme 

Kreslenie na 
chodníku, žiaci 1. 
stupňa; 
Aktivity na 
skrášlenie šk 
areálu – žiaci 2.st. 

Mgr. Beňková 
 
 
Ing. Schwarzová 

 

39. 27.4.2018 Les, ktorý žije – 
propagácia významu 
lesa 

Všetky triedy 
školy 

Ing. Schwarzová 
a triedni učitelia 

 

40. 9.5.2018 Deň víťazstva  nad 
fašizmom - beseda 

Žiaci 7. – 9. 
ročníka 

Mgr. Mattová 
Schönová 

 

41.  
11.5.2018 

Deň Matiek – 
slávnostná akadémia, 
kultúrny dom 

 
Všetci žiaci školy 

Mgr. Vrabeľová, 
Mgr. Paľková, 
Mgr. Beňková 
Všetci vyučujúci 

 
Účasť rodičov 
 

42. 15.5.2018 Drogy a návykové látky 
– ich vplyv na zdravie 
človeka – prednáška 
a beseda 
 

Všetci žiaci školy Mgr. Šulganová  
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43. 29.5.2018 Školský výlet: Kaštieľ 
Betliar 

Vybraní žiaci 
školy 

Ing. 
Križanovičová 
Ing. Schwarzová 

 

44. 30.5.2018 Čitateľský maratón Žiaci školy podľa 
záujmu 

Mgr. Paľková 
Mgr. Mattová 
Schönová 

Školská knižnica 

45. Máj 2018 Výtvarná súťaž v rámci 
NP ŠOV – návrh obalu 
na prečítanú knihu 

Všetci zapojení 
žiaci boli ocenení 
diplomom 

Mgr. Beňková 
Mgr. Paľková 
 

 

46. 1.6.2018 MDD – 
 súťažno–zábavné hry, 
florbal, diskotéka 

Všetci žiaci školy Všetci PZ a OZ Školský areál 

47.  
5.6.2018 

Preventívne aktivity 
v spolupráci s CPPPaP 
Nie si môj kamarát, ale 
rešpektujem ťa; 
Bezpečne na sociálnej 
sieti 

 
 
Žiaci 2.  a 3. roč. 
 
Žiaci 5. ročníka 
 

 
Ing. Tkáčová 
Mgr. Beňková 
Mgr. Hiráková 
 

 

48. 6.6.2018 Divadelné predstavenie 
Polepetko 
(autor Peter Stoličný, 
herci divadla 
Clipperton) 

 
Všetci žiaci školy 

 
Ing. Tkáčová 

 
Vstupné KP 
 

49. 15.6.2018 SOS deň – simulované 
akcie záchranných 
zložiek ministerstva 
vnútra 

Prihlásení žiaci 2. 
stupňa 

Ing. Schwarzová, 
Mgr. Vrábeľová 

Futbalový 
štadión, 
Sobrance, 
doprava autobus 
hradený z fondu 
RZ 

50. 18.6.2018 Návšteva dopravného 
ihriska – dopravná 
výchova  

Prihlásení žiaci 1. 
stupňa 

Mgr. Hiráková Dopravné ihrisko 
Sobrance, 
doprava autobus 
hradený z fondu 
RZ 

51. 21.6. - 
22.6. 
2018 

Didaktické hry 
Účelové cvičenie 

Absolvovali žiaci 
1. a 2. stupňa 

Mgr. Hiráková 
Ing. 
Križanovičová 

 

52.  
22.6.2018 

Vyhodnotenie súťaže 
o najlepšieho čitateľa 
ŠK a o najkrajší 
čitateľský denník 

  
Mgr. Paľková 

 
Školská knižnica 

53.  
29.06.2018 

Slávnostné ukončenie 
šk. roka,  
Ocenenie najlepších 
žiakov, 
Rozlúčka s deviatakmi 

 
Celoškolská akcia 

 
Všetci PZ, 
Tr. uč. 9. roč. 

Vecné odmeny 
pre najlepších 
žiakov školy – 
príspevok RZ 

         

  Z dôvodu výskytu chrípkovej epidémie u vysokého počtu žiakov našej školy a na základe 

odporúčania RÚVZ v Michalovciach vo februári nemohli v škole realizovať aktivity, ktoré by 

mali celoškolský charakter a žiaci našej školy sa nemohli zapájať ani do iných 

mimoškolských aktivít. Z tohto dôvodu sa v škole nezrealizovali nasledujúce akcie:  školské 

kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín a olympiáda ľudských práv. 
 
 
 



 20 

Klady a nadostatky 

 

Škola dosahuje dobré výsledky v oblasti primárnej protidrogovej prevencie, v oblasti 

mimoškolskej činnosti – v zapojení žiakov do rôznych súťaží a projektov a v záujmovej 

činnosti, vo vybavení školy modernou didaktickou technikou a vybavenie cvičnej kuchyne. 

Nedostatky sa vyskytovali vo vyučovaní  informatiky, matematiky, fyziky ruského 

jazyka a niektorých výchovných predmetov (hudobná výchova, výtvarná výchova, občianska 

náuka) nakoľko sa nám nedarí zabezpečiť učiteľov s uvedenou aprobáciou. Problémy sú aj pri 

vyučovaní telesnej výchovy (chýba telocvičňa a spevnené ihrisko).   Škole chýbajú 

vyhovujúce školské dielne. V uplynulom školskom roku sa škola prihlásila do výzvy na 

zariadenie jazykovej učebne a obnovenie techniky v počítačovej triede.  

          Úplnú rekonštrukciu si vyžaduje celá hlavná budova školy a to predovšetkým novú 

strechu, zateplenie a bezbariérovosť. Podobne je potrebné rekonštruovať a modernizovať aj 

budovu telocvične, aby spĺňala požiadavky na riadnu prevádzku (zabezpečiť efektívne 

vykurovanie, sociálne zariadenia, šatne). 

          V budúcnosti je potrebné zabezpečiť finančné prostriedky na výstavbu kvalitného 

(multifunkčného ihriska, ktoré by slúžilo žiakom i širokej verejnosti na športovanie a trávenie 

voľného času. Škola dlhodobo rieši problém chýbajúcich školských dielní. 

  

 

Vyhodnotenie koncepčného zámeru školy 

 

Zamerať sa na dosahovanie čo najlepšej kvality výchovno-vzdelávacieho procesu 

a pravidelnú dochádzku na vyučovanie, poskytnúť všetkým žiakom vzdelanie podľa ich 

intelektových schopností,  podporovať rozvoj pozitívnych vzťahov na všetkých 
úrovniach a prehlbovať spoluprácu s rodičovskou verejnosťou a so zriaďovateľom. 
Integrálnou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu v škole je tvorivo-humanistická 

výchova, tvorba a prezentácia projektov, osobnostný a sociálny rozvoj žiakov, 

environmentálna výchova, mediálna výchova, multikultúrna výchova, výchova k ľudským 

právam, výchova v oblasti finančnej gramotnosti, dopravná výchova, výchova k manželstvu 

a k rodičovstvu, regionálna výchova, výchova k národnému povedomiu a prevencia 

drogových závislostí.  
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            Pri hodnotení dlhodobých cieľov na základe vyššie uvedených ukazovateľov možno 

konštatovať, že vedomostná úroveň žiakov našej školy je dlhodobo na veľmi nízkej úrovni. 

Prejavilo sa to pri jednotlivých testovaniach. Výsledky v testovaní piatakov sa oproti 

predchádzajúcemu roku o niečo zlepšili avšak výsledky v testovaní deviatakov sú výrazne 

pod celoslovenským priemerom. V porovnaní s inými školami v okrese dosahujeme veľmi 

slabé vzdelávacie výsledky. Je to v dôsledku odlišnej skladby žiakov. Preto si škola už 

dlhodobo kladie za cieľ vzbudzovať u žiakov záujem o vzdelanie, motivovať ich k učeniu 

a budovať vedomie dôležitosti vzdelania pre zabezpečenie lepšej budúcnosti. Ukazovať 

žiakom, že vzdelanie je cestou k lepšiemu v životu. 

         V dochádzke žiakov do školy sme zaznamenali pokles počtu vymeškaných hodín  ale na 

druhej strane sa zvýšil  počet neospravedlnených hodín.  

            Dlhodobo a systematicky venujeme veľkú pozornosť kvalite medziľudských vzťahov, 

úzko spolupracujeme s rodičmi. Osobitnú starostlivosť venujeme pestúnskym rodinám. 

            Aj v školskom roku 2017/2018 dochádzalo k porušovaniu školského poriadku, čo sa 

odzrkadlilo v hodnotení správania.  

V priebehu celého školského roka pedagógovia uplatňovali vo výchovno-vzdelávacom 

procese výchovné zložky a prierezové témy v súlade s pedagogicko-organizačnými pokynmi,  

učebnými osnovami a ročnými  plánmi učiteľa. 

Z uvedeného vyplýva, že práca pedagógov v ZŠ Blatné Remety je veľmi náročná, 

špecifická, avšak aj podnecujúca k uplatňovaniu nových a zaujímavých metód a foriem práce. 

 

  

V Blatných Remetách, 30. júna 2018 

                                                                                                         Mgr. Martin Pastirik 

                                                                                                               riaditeľ školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zoznam príloh 

 

Príloha  1:  Vyhodnotenie činnosti metodického združenia  

Príloha  2:  Vyhodnotenie práce predmetovej komisie spoločensko-vedných predmetov 

Príloha  3:  Vyhodnotenie práce predmetovej komisie prírodovedných predmetov 

Príloha  4:  Vyhodnotenie práce predmetovej komisie výchovných predmetov 

Príloha  5:  Vyhodnotenie práce výchovného poradenstva 

Príloha  6:  Vyhodnotenie činnosti práce v oblasti prevencie drogových závislosti a iných  

                   sociálno-patologických javov  

Príloha  7:  Vyhodnotenie práce v oblasti environmentálnej výchovy a globálneho vzdelávania 

Príloha  8:  Vyhodnotenie práce v oblasti finančnej gramotnosti 

Príloha  9:  Vyhodnotenie práce v oblasti výchovy k manželstvu a rodičovstvu 

Príloha 10: Vyhodnotenie práce v oblasti výchovy k ľudským právam 

Príloha 11: Vyhodnotenie práce školskej knižnice 

 

 

 

 

 


	Výsledky externých meraní
	Hodnotenie výchovno-vzdelávacieho procesu
	Počas školského roka sa v ZŠ Blatné Remety realizoval  výchovno-vzdelávací proces v súlade s ŠVP , ŠkVP , iŠVP a iŠkVP a plnili sa úlohy vytýčené v pláne práce školy. V jednotlivých ročníkoch a predmetoch bolo učivo preberané v súlade s učebn...
	V rámci hodnotenia výchovno-vzdelávacieho procesu predložili vedúci PK a MZ za jednotlivé predmety hodnotenie svojej činnosti a poverení koordinátori za jednotlivé oblasti svojej činnosti. Správy vedúcich PK a MZ a koordinátorov tvoria prílohu tejto h...
	Údaje o projektoch, do ktorých je škola zapojená


