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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, ukončení školského 

roka 2019/20 a začiatku školského roka 2020/2021 
ZŠ Bernolákovo 

 
 Školský rok 2019/2020 bol jedným z najťažších školských rokov, aký sme 

kedy zažili. Ďakujem za jeho úspešné zvládnutie pani učiteľkám, pani 

vychovávateľkám, pani upratovačkám aj pánovi školníkovi. Veľká vďaka patrí aj 

rodičom a žiakom za trpezlivosť a pevnú vôľu, s ktorou sme spoločne zvládali 

vzdelávanie na diaľku. Viem, že každý z nás aj z Vás, milí priatelia, sme veľakrát 

prekročili svoje limity. Rodičia viac spoznali svoje deti a trošku okúsili aj naše nie 

ľahké učiteľské povolanie. Verím, že napriek tomu, že toto obdobie bolo ťažké 

pre nás všetkých, budeme sa navzájom oveľa viac chápať a staneme sa 

spoločnými partnermi vo výchove Vašich detí. 

 
1. Priebeh vzdelávania od 9.3.2020 – 31.5.2020 

S dištančným vzdelávaním sme v našej škole začali o týždeň skôr ako ostatné 
Slovensko. Zo dňa na deň sme nabehli na dištančné vzdelávanie. Nadstavili sme 
pravidlá, ktoré platili s drobnými úpravami až do konca školského roka: 

a) Vyučovanie bude prebiehať každý deň PO - PIA podľa rozvrhu v domácom prostredí. 
b) Študijné a pracovné materiály budú žiakom zadávať učitelia cez Edupage denne, vždy 

do 9,00hod. 
c) Žiaci dostanú zadanie vždy s úlohou na vypracovanie a termínom dokedy ju treba 

vypracovať a aj poslať na kontrolu. (ako poslať, čo poslať atď. napíše p.uč.) 
d) Ak nebude uvedený termín vypracovania, úloha má byť hotová do 9,00 nasledujúceho 

dňa.(pri BIO, GEO, DEJ, VLAS, PRIR, VYV... môže byť čas na vypracovanie dlhší, určí ho 
pani učiteľka, lebo tieto predmety nie sú každý deň). 

e) Žiak musí dostať na svoju prácu od učiteľa spätnú väzbu. 
f) Vzdelávanie a práca v domácom prostredí môže byť aj hodnotená - bodmi, známkou. 

O tom však musí učiteľ žiaka vopred informovať (napr. daj si na tejto úlohe obzvlášť 
záležať, bude hodnotená bodmi 3/3 alebo známkou). 

g) Rodičia budú tiež prostredníctvom svojich prístupov do Edupage vidieť zadávané úlohy 
a tak môžu kontrolovať svoje deti ako pracujú a či pracujú. Rovnako uvidia aj spätné 
väzby od vyučujúcich. 

 
Pre žiakov, ktorých rodiny nedisponovali internetom a počítačom bolo 
zabezpečených 7 tabletov s neobmedzeným internetom, ktoré venovala 
bezodplatne škole spoločnosť Orange. 
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2. Priebeh vzdelávania od 1.6.2020 do 30.6.2020 
Bezpečnostné pravidlá sme nadstavili podľa odporúčaní MŠVVaŠ a ÚVZ SR. 
Do školy mali možnosť nastúpiť žiaci 1. – 5. ročníkov. K 1.6.2020 nastúpilo 64% 
z týchto žiakov. Ku koncu školského roka to bolo už 72%. Do ŠKD chodilo v tomto 
čase 52% žiakov.  
Vyučovanie sme realizovali v dvoch formách – prezenčnej a dištančnej. 
Dištančne vyučovali pani učiteľky, ktoré patrili do rizikovej skupiny (dôchodkyne, 
vážne choré, gravidné).  
Veľkou výzvou bol pre nás zákaz zmiešavania skupín na vyučovaní, v jedálni aj 
v ŠKD. Aj túto podmienku sme zvládli. Žiaci vstupovali do budovy NŠ tromi 
vchodmi (hlavným + dvoma bočnými). V škole bol počet pani učiteliek 
postačujúci. Pani vychovávateľky nastúpili do práce v plnej zostave, aj keď boli 
viaceré z nich v rizikových skupinách a mohli zostať doma. Do školskej jedálne 
sme zakúpili stroj na balenie obedov do plastových nádob. Takto pripravené 
obedy si deti brali domov alebo ich zjedli vo svojej triede. Pani upratovačky 
pracovali v predĺžených smenách, aby zabezpečili počas dňa viacnásobnú 
dezinfekciu priestorov školy a po vyučovaní upratali a vydezinfikovali školu na 
nasledujúci deň. 
 

3. Umiestnenie žiakov 5.; 8. a 9.ročníkov 
 
Umiestnenie žiakov 5. ročníkov  

Typ školy Počet prijatých žiakov 
Gymnáziá (osemročné) 7 

 
Umiestnenie žiakov 8. a 9. ročníkov 

Typ školy Počet prijatých žiakov 
Gymnáziá 8 

Umelecké školy 5 
Zdravotnícke školy 3 

Ekonomické, obchodné SOŠ 9 

Pedagogické školy 1 
Technické, dopravné SOŠ 9 

SOŠ ostatné 20 
Praktické školy, odborné učilištia 1 
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4. Začiatok školského roka 2020/2021 
 
a) Bezpečnostné pravidlá – prevencia pred COVID-19 

Od 2.9.2020 (streda) prebieha v škole riadne vyučovanie. Dochádzka na 
vyučovanie je pre žiakov povinná. 
Každý žiak musel priniesť v prvý deň 2.9.2020 vyplnené tlačivo „Zdravotný 
dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa“  
V prvý školský deň 2.9.2020 škola neorganizovala hromadné otvorenie škol.roka 
2020/21. Všetci žiaci nastúpili priamo do svojich tried. 
 
Od 2.9.2020 do 14.9.2020 boli v škole sprísnené bezpečnostné opatrenia: 

h) žiaci ráno pri vstupe do budovy prechádzali ranným filtrom  
i) žiaci 1. stupňa nosili rúška v spoločných priestoroch školy, dodržiavali povinný odstup 

od žiakov iných tried a pravidelne si umývali alebo dezinfikovali ruky 
j) žiaci 2. stupňa nosili povinne rúška všade vo vnútorných priestoroch školy – vrátane 

svojej triedy, dodržiavali povinný odstup od žiakov iných tried a pravidelne si umývali 
alebo dezinfikovali ruky  

k) RŠ prikázala nosiť rúška nad rámec stanovených pravidiel aj v spojených skupinách 
alebo miešaných oddeleniach 

l) RODIČIA mali zákaz vstupu do budovy školy! Výnimkou boli rodičia v 1.ročníkoch, ktorí 
prechádzali ranným filtrom ako žiac.i 

m) V ŠKD nefungoval Ranný klub a zberné triedy. 

n) Telocvičňa a ostatné vnútorné priestory na šport sa do 20.9.2020 nevyužívali. 
 

Vstup/východ do/zo školských budov bol žiakom určený podľa tried osobitným 
vchodom: 

✓ triedy 3. a 4. ročníkov, I. a II. ŠT – sú umiestnené na Školskej ulici v Starej škole a žiaci 
vstupujú hlavným vchodom  

✓ 1.A, 2.A,B,C,D – triedy sú na Komenského ul. v Prístavbe na 1.poschodí a žiaci vstupujú 
do budovy zadným bočným vchodom 

✓ 1.B,C,D, 7.B, 8.A - triedy sú umiestnené na Komenského ul. v Prístavbe na prízemí a žiaci 
vstupujú do budovy vchodom ako do telocvične 

✓ 1.E,F a 2.E,F – triedy sú na 1.poschodí v budove ŠKD a žiaci vchádzajú vchodom ako 
do školskej jedálne 

✓ 5.A,B,C,D; 6.A,B,C; 7.A,C; 8.B,C a 9.A,B – triedy sú umiestnené v Novej škole a žiaci 
vchádzajú hlavným vchodom 
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b) Počty žiakov k 2.9.2020, štatistika ZŠ a ŠKD 
 

 
Počty žiakov Spolu 

žiakov 
Počet tried  
 Iné poznámky 

Celá škola 832 I.stupeň...23 tried 
II.stupeň...15 tried 

1.ročníky  
9.ročníky 

132 
43 

6x (1.ABCDEF) 
2x (9.AB) 

 
Cudzinci podľa národnosti 
 

 
 
15 

Anglicko ... 1  
Írsko ... 3 
Rumunsko ... 1 
Ruská federácia ... 2 
Ukrajina ... 3 
Vietnam ... 2 
Taliansko ... 2 
Srbsko ... 1 

Kmeňoví žiaci študujúci v 
zahraničí 

6 Chodia na preskúšanie 1xročne 
zo SJL, DEJ a GEO 

ŠKD 398 19 oddelení 
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c) Priestorové zabezpečenie, MTZ vyučovania a budov školy 
 
Škola sa v šk.roku 2020/2021 dostala do stavu plnej obsadenosti priestorov vo 
všetkých budovách, vrátane telocvične. Do 5. ročníkov už nemôže škola prijať 
nových žiakov. Sú plne obsadené. K limitným číslam sa blížime aj v 1. a 3. 
ročníkoch. 
 
Čo sme v škole doriešili v 2019/2020 

- Všetky triedy (kmeňové, jazykové a počítačové) boli vybavené 
štandardným vybavením, ktoré si určila naša škola – projektor, 
premietacie plátno, učiteľské PC a reproduktory (1 000,-€, finanovala 
škola) 

- Škola zakúpila 5 setov drevených stolov s lavicami, čím sme vytvorili ďalšiu 
zónu na vyučovanie vonku na čerstvom vzduchu (1 200,-€, finanovala 
škola) 

- Školský plot na Komenského ulici je v dezolátnom stave. Svojim stavom 
ohrozoval bezpečnosť detí. Celý sme obložili osb doskami a z vnútornej 
strany sme namaľovali motív farebných ceruziek. (500,-€, financovala 
škola) 

- Do zrekonštruovanej telocvične sme zo školských peňazí zakúpili nové 
športové náčinie – basketbalové výklopné koše, 3 sady stĺpov a sietí na 
volejbal s penovou bezpečnostnou ochranou, nové hliníkové bránky, siete, 
hrazdu (8 000,-€) 

- Škola zrealizovala kompletnú výmenu žalúzií za školou osvedčené rolety 

v budove „Novej školy“ a doplnila chýbajúce rolety v „Prístavbe“ (17 000,-

€; financované z ušetrených peňazí v škole) 

- Doriešenie odvodu dažďovej vody zo strechy Novej školy – boli pridané 

dve zvodné ríny a vybudované vsakovačky (práce zabezpečil a financoval 

obecný úrad) 

- Na Komenského prebieha úprava zelene – škola rieši úpravu kríkovej 

výsadby a Obecný úrad dal vyhotoviť dendrologický posudok všetkých 

stromov v areáli na Komenského ul. na základe ktorého prebehol výrub 

suchých stromov 

- Škola sa zapojila do národného projektu Pomáhajúce profesie v edukácii 

detí a žiakov II financovaného z EU zdrojov. Na základe splnenia 

podmienok tohto projektu získala škola možnosť prijať 5 nových 

asistentov učiteľa a nadviazať na končiaci projekt V ZŠ úspešnejší. 
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Práce a projekty v šk. roku 2020/2021 
- Dokončujeme jazykovú (NŠ) a počítačovú učebňu (SŠ) financovanú 

z projektu ministerstva pôdohospodárstva 
- Obec vyriešila opravu bleskozvodu na NŠ 
- Obec pripravuje výstavbu parkovacích miest pre zamestnancov školy na 

Komenského ul. 
- Obec rieši projekt dostavby školy, novej školskej jedálne a telocvične na 

Školskej ulici. 
 
Školská jedáleň, stravovanie 
Na obed má nárok každý žiak školy. Zároveň každému žiakovi školy, pokiaľ bol na 
vyučovaní. Škola má 832 žiakov a 97 zamestnancov, ktorí majú možnosť sa 
stravovať. Spolu je to 929 potencionálnych stravníkov. 
Kapacita obedov ŠJ na Komenského ul. je 500 obedov. Preto ZŠ a obecný úrad 
požiadali SPTŠ v Bernolákove, ktorá disponuje školskou kuchyňou, o pomoc. 
Výsledkom je, že už druhý školský rok: 

- žiaci 6. – 9. ročníka po vyučovaní prechádzajú na obed do „Pétéšky“   
- žiaci 1.- 5. ročníka a zamestnanci  ZŠ sa stravujú v ŠJ na Komenského ul.  

 
 

d) Počty zamestnancov, personálne zabezpečenie školy 
 
K 2.9.2020 mala škola nasledujúci počet zamestnancov: 
Učitelia .............................. 49 

Inkluzívny tím: 
- Školský psychológ 
- Školský špeciálny 

pedagóg 
- Asistent učiteľa 

 
.............................. 
.............................. 
 
.............................. 

 
1 
1 
 
8 

Školský klub detí (ŠKD) .............................. 19 

Katolícky a evanjelický kňazi .............................. 2 
Správni zamestnanci .............................. 3 

Kuchyňa 
Upratovačky 

.............................. 

.............................. 
7 
7 

Spolu .............................. 97 

 
Podľa nového zákona 138/2019 Z.z. má škola všetkých pedagogických 
a odborných zamestnancov kvalifikovaných s potrebnou výškou vzdelania. 2 
učiteľky a 7 vychovávateliek si dopĺňa odbornosť. 
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e) Inkluzívny tím 
 

V starostlivosti inkluzívneho tímu 98 / 12% z počtu žiakov školy  

Integrovaní s upravenými osnovami, 
osobitným prístupom na hodinách 

 
38 

 
 

f) Výchovno-vzdelávací proces 
 
Už sa stalo tradíciou, že riaditeľka školy určuje pre daný školský rok tému 
školského roka, ktorá sa následne prelína vyučovacími hodinami, mimoškolskou 
činnosťou, na túto tému škola žiada granty, žiaci realizujú projekty, ktorá 
ovplyvňuje celý život školy v danom školskom roku. 
V školskom roku 2020/2021 riaditeľka školy vyhlásila tému „Čo nás učia 
rozprávky a bájky“. Téma je zameraná najmä na rozvoj komunikácie, 
medziľudských vzťahov, empatie, predchádzanie a riešenie konfliktov a čítania 
s porozumením. 
 
Na škole sa vyučujú 3 cudzie jazyky - ANJ, NEJ a RUJ. ANJ od 1. ročníka; NEJ a RUJ 
od 7. ročníka. V školskom roku 2020/2021 na základe rozhodnutia vedenia školy 
pribudol predmet Finančná gramotnosť. 
 
Škola prísne bojuje proti všetkým formám násilia, diskriminácie, závislostí 
a šikany. Boli sprísnené postihy v Školskom poriadku, podchytávame všetky 
náznaky a signály. Každý triedny učiteľ má vypracovaný plán predchádzaniu 
a boja proti šikanovaniu napasovaný na svoju triedu. Škola má osobitný plán boja 
proti  menovaným negatívnym prejavom. Pre rodičov a žiakov je k dispozícii 
anonymná možnosť nahlásenia šikanovania prostredníctvom programu Nenech 
to bít.  
 
K dátumu odovzdania tohto materiálu ešte nemá škola skompletizovanú ponuku 
krúžkov. Krúžková činnosť začína 1.10.2020 a končí 31.5.2021. Jeden krúžok má 
za celý šk.rok celkovo 60 hodín. 
 
 
 
2.9.2020 v Bernolákove                               vypracovala Mgr. Barbora Lipka Rezníková 


