
Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik 

 

Zápisnica z 1. zasadnutia MZ pre 3.-4. ročník 

Dátum:  17.09.2020 

Miesto: zborovňa ZŠ 

Prítomní: Vedúca MZ: Mgr. Beáta Mihová 

  Členovia: Mgr. Marcela Lindemanová 

    Mgr. Alena Želonková 

    Mgr. Jaroslava Višňovská 

 

Program zasadnutia MZ: 

Rozbor plánu práce MZ v školskom roku 2020/2021 

Diskusia k úlohám MZ 

Diskusia k plánom výletov a exkurzií 

Zjednotenie zápisov v triednych knihách 

Uznesenie 

1. Zasadnutie MZ otvorila vedúca  Mgr. Beáta Mihová a privítala prítomných členov. 

Následne prečítala plán práce MZ v školskom roku 2020/2021, ktorý členovia jednohlasne 

schválili. 

 

2. Do diskusie sa zapojili Mgr. A. Želonková a J. Višňovská, ktoré vyjadrili potrebu tráviť 

viac času so žiakmi aj počas prestávok a viesť ich k rozumnému využitiu času počas 

prestávky. Keďže ide o žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, kde sa v rodinách 

mnohokrát nestretávajú s dobrým príkladom správania zo strany rodičov, je potrebné tento 

nedostatok nahradiť v škole, aby medzi žiakmi nedochádzalo ku konfliktom . 



Mgr. B. Mihová poukázala na potrebu viesť žiakov k čítaniu s porozumením, vybudovať 

v nich lásku ku knihám navštevovaním školskej i obecnej knižnice a zoznamovaním žiakov 

s knihami, ktoré sú pre nich vhodné. Z tohto dôvodu bolo na prvom stupni zriadených 

niekoľko čitateľských záujmových útvarov. Cieľom je rozširovať zanedbanú slovnú zásobu 

v slovenskom jazyku a dbať na to , aby žiaci v škole medzi sebou komunikovali po slovensky. 

Mgr. B. Mihová oboznámila členov s hodnotiacou stupnicou schválenou pedagogickou radou. 

Ďalej poukázala na dodržiavanie počtu kontrolných diktátov v jednotlivých ročníkoch  

a na písanie tematických previerok po každom tematickom celku. Pripomenula, že využívanie 

názorných pomôcok je ďalším dôležitým krokom  k lepším vzdelávacím výsledkom. 

Slabo prospievajúcim žiakom sa bude venovať školský psychológ. 

3. Členky MZ predstavili svoje plány výletov a exkurzií, ktoré boli veľmi zaujímavé 

a nápadité. 

4. Vedúca MZ poukázala na dôležitosť jednotného zapisovania do triednych kníh 

a klasifikačných záznamov. Každá členka obdržala kópiu jednotného zápisu. 

5. Zamerať sa na rozširovanie slovnej zásoby v spisovnom jazyku čítaním  kníh 

a rozprávaním sa o prečítanom. 

Dbať na to, aby žiaci počas vyučovania rozprávali po slovensky. 

Dodržiavať počty kontrolných diktátov a písomných previerok. 

Skvalitňovať vyučovanie využívaním didaktických pomôcok. 

Uskutočniť výlety a exkurzie podľa predloženého plánu. 

Pri hodnotení a klasifikácii integrovaných žiakov postupovať podľa platných Metodických 

pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálno-pedagogickými potrebami 

 

Na záver sa vedúca MZ poďakovala členom za aktívnu účasť na zasadaní. 

 

 

 

 

 



Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik 

 

Zápisnica z 2. zasadnutia MZ pre 3.-4. ročník 

Dátum:  19.11.2020 

Miesto: zborovňa ZŠ 

Prítomní: Vedúca MZ: Mgr. Beáta Mihová 

  Členovia: Mgr. Marcela Lindemanová 

    Mgr. Alena Želonková 

    Mgr. Jaroslava Višňovská 

Program zasadnutia MZ 

1. Úvod, privítanie členov 

2. Hodnotenie a analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov za prvý štvrťrok 

3. Problémy vo výchovno-vzdelávacom procese 

4. Dochádzka 

5. Zmeny v organizácii vyučovania 

6. Záver 

 

1. Úvod  

Vedúca MZ privítala členov a oboznámila ich s programom zasadnutia. Učiteľky zhodnotili 

vedomosti žiakov vo svojich triedach po dištančnom vzdelávaní v uplynulom školskom roku 

kvôli COVID-u 19, ktoré trvalo od 11.3.2020 takmer do konca školského roka, čo sa 

podpísalo aj na výchovno-vzdelávacích výsledkoch. Poukázali na nedostatky v technickej 

oblasti. Žiaci zo SZP nemali technické možnosti spojené s online  výučbou, preto sa 

vzdelávali prostredníctvom pracovných listov, ktoré pre nich pripravili učitelia.  

2. Hodnotenie a analýza výchovno-vzdelávacích výsledkov 

Žiaci sa počas posledného štvrťroka v predchádzajúcom školskom roku vzdelávali 

dištančne, čo veľmi ovplyvnilo ich výchovno-vzdelávacie výsledky. Jedinou triedou, 



v ktorej sa väčšina žiakov vzdelávala online, bola 3.A trieda pod vedením triednej učiteľky 

Mgr. Marcely Lindemanovej. Učivo v tejto triede sa preberalo podľa výchovno-

vzdelávacích plánov. Ostatní žiaci vypracovávali pracovné listy zo slovenského jazyka, 

čítania, matematiky, prírodovedy a vlastivedy, ktoré im pripravili triedne učiteľky 

a následne im boli 1-krát týždenne distribuované pomocou terénnych pracovníkov. Žiaci ich 

v dohodnutom termíne doniesli do školy na kontrolu. Keďže väčšina žiakov pochádza zo 

sociálne málo podnetného prostredia, nebolo možné preberať formou pracovných listov 

nové učivo, preto sa dištančná výučba obmedzila iba na opakovanie už prebratého učiva. 

Z tohto dôvodu sa predpísané učivo v predchádzajúcom školskom roku nestihlo prebrať a je 

potrebné ho doberať v tomto školskom roku. 

Na základe usmernení vydaných ministerstvom školstva sa telesná výchova vyučovala 

teoretickou formou a hudobná výchova, bez ohľadu na farbu semaforu predmetnej školy sa 

odporúča nevyučovať ,ale nahradiť ju výtvarnou výchovou, ktorá sa má vyučovať vo 

zvýšenej časovej dotácii.  

Po dohode s členmi MZ sme sa rozhodli, že hodiny telesnej výchovy a hudobnej výchovy 

nahradíme podľa možností vyučovaním tých predmetov, v ktorých sme s preberaním učiva 

zaostali. Ide hlavne o matematiku, geometriu a slovenský jazyk.  

Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov sme prispôsobili výnimočnej situácii 

v krajine a odporúčaniam ministra školstva. 

3. Problémy vo výchovno-vzdelávacom procese 

Dištančné vzdelávanie, ako aj dlhý pobyt žiakov v domácom prostredí sa odzrkadlili na 

výchovnovzdelávacích výsledkoch žiakov aj ich správaní. Učitelia sa sťažujú, že si žiaci 

opätovne ťažko privykajú na školský systém a pravidlá s ním súvisiace. Majú problém 

obsedieť na hodine a pracovať podľa inštrukcií učiteľa. Učitelia poukazujú na problémy so 

správaním sa žiakov a nerešpektovanie pokynov učiteľa, čo celkovo narúša vyučovací proces. 

Žiaci sú neposední, nesústredení, prehĺbila sa jazyková bariéra. Dlhý pobyt žiakov len 

v domácom prostredí spôsobil, že si mnohí žiaci odvykli od akýchkoľvek v škole platiacich 

pravidiel, čo do značnej miery narúša vyučovací proces a vyžaduje veľkú námahu učiteľa, 

kým ich dostane do tých správnych medzí. 

Dohodli sme sa , že žiaci, ktorých nevhodné správanie bude pretrvávať, budú zostávať v škole 

aj po vyučovaní a doučovať sa pravidlá slušného správania sa . 



4. Dochádzka 

Dňa 8.11.2020 bolo ministerstvom školstva vydané usmernenie, v ktorom sa uvádza, že 

zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu na COVID-19, 

podľa vyhlášky č. 20 nemôže vstúpiť do školy alebo školského zariadenia. Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR v tomto prípade odporúča, aby zákonný zástupca 

neumiestňoval dieťa do školy na najbližších 10 kalendárnych dní. Pokiaľ ide o zákonného 

zástupcu žiaka základnej školy, ministerstvo odporúča zákonnému zástupcovi postupovať 

v zmysle bodu 5 rozhodnutia ministra školstva z 28.08.2020, t.j. ospravedlniť žiaka 

z vyučovania na päť za sebou nasledujúcich vyučovacích dní. To sa v našej škole prejavilo 

veľkou absenciou žiakov. V ročníkoch 3.-4. To bolo v priemere 320 hodín mesačne. Toto 

nariadenie ministra školstva bolo zákonnými zástupcami žiakov mnohokrát zneužívané a žiaci 

ostávali doma bezdôvodne a do školy sa vracali s vymyslenou ospravedlnenkou  

od rodiča. 

5. Zmeny v organizácii vyučovania 

Vedúca MZ oboznámila učiteľov so zmenami organizácie vyučovania počas dištančného 

vzdelávania. Keďže mnohí žiaci zo SZP nemajú prístup k internetu a počítačovej technike, 

poukázala na to, aby vyučujúci upozornili žiakov na sledovanie vzdelávacích televíznych 

programov pre deti, prípadne použitie kníh zo školskej knižnice. 

Predstavila portál o vzdelávaní a sebarozvíjaní www.eduworld.sk . Dôležité využitie rôznych 

didaktických pomôcok a v neposlednom rade aj pozitívna motivácia žiakov k učeniu 

a dôležitosť spätnej väzby. 

6. Záver 

Vedúca MZ poďakovala členom za účasť a aktívnu prácu. 

 

 

 

 

 



Základná škola, Slnečná 422, Spišský Štiavnik 

 

Zápisnica z 3. zasadnutia MZ pre 3.-4. ročník 

Dátum:  19.06.2021 

Miesto: zborovňa ZŠ 

Prítomní: Vedúca MZ: Mgr. Beáta Mihová 

  Členovia: Mgr. Marcela Lindemanová 

    Mgr. Alena Želonková 

    Mgr. Jaroslava Višňovská 

 

Program zasadnutia MZ 

1. Úvod, privítanie členov 

2. Dištančné vyučovanie 

3. Výchovno-vzdelávacie výsledky za druhý polrok v školskom 2020/2021 

4. Dochádzka a správanie 

5. Záver 

 

1. Úvod  

Vedúca MZ privítala členov a oboznámila ich s programom zasadnutia. Mgr. J. Višňovská 

požiadala o doplnenie programu o bod týkajúci sa správania žiakov. 

2. Dištančné vyučovanie 

Dňa 19.12.2020 sa na škole skončilo prezenčné vyučovanie a začali sa vianočné prázdniny. 

Vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa vláda SR rozhodla, že sa školy  

po Vianociach neotvoria a žiaci sa budú vzdelávať dištančne.  



V našej škole prebiehala online výučba len v triedach, kde majú žiaci prístup k internetu 

a počítačovej technike. V prípade ročníkov 3.-4. To boli len niektorí žiaci 3.A triedy. Ostatní 

žiaci sa vzdelávali formou pracovných listov, ktoré im pravidelne pripravovali vyučujúci 

a následne im boli raz týždenne distribuované terénnymi pracovníkmi. Po vypracovaní 

pracovných listov ich žiaci doniesli do školy, kde ich učitelia skontrolovali, opravili 

a ohodnotili.  

Žiaci, ktorí boli v tom čase v karanténe, dostali pracovné listy až po skončení povinnej 

desaťdňovej karantény. 

Opäť nebolo možné touto formou preberať nové učivo, keďže mnohí rodičia zo SZP nedokážu 

svojim deťom pomôcť ani s jednoduchými úlohami, a preto boli pracovné listy zamerané na 

opakovanie prebratého počas prezenčnej výučby. 

Mnohí žiaci úlohy pravidelne odovzdávali, ale našli sa aj takí, ktorí sa plneniu povinností 

vyhýbali.  

Pri oprave pracovných listov učitelia postupne zisťovali, že čím dlhšie sú žiaci doma, tým sú 

výsledky ich práce slabšie a dištančné vzdelávanie žiakov zo SZP v žiadnom prípade nedokáže 

nahradiť prezenčné vyučovanie. Žiaci v mnohých prípadoch zabudli aj to, čo počas 

prezenčného vyučovania vedeli. Pri riešení úloh v domácom prostredí im chýbal individuálny 

prístup zo strany učiteľa. 

Keďže v našej škole na prvom stupni trvalo dištančné vzdelávanie od 11.01.2021  

do 12.04.2021, učitelia poukázali na to, že nie je možné dobehnúť zameškané učivo. Učivo, 

ktoré sa nestihlo prebrať bude presunuté do ďalšieho ročníka, kde sa bude v budúcom školskom 

roku postupne doberať, a to aj prípade štvrtého ročníka, teda budúcich piatakov. Vyučujúca 

štvrtého ročníka Mgr. Jaroslava Višňovská spíše neprebraté učivo z jednotlivých predmetov 

a odovzdá ho budúcemu triednemu učiteľovi žiakov. 

Dištančná výučba sa celkovo podpísala pod výchovno-vzdelávacie výsledky žiakov. 

V mnohých prípadoch to však neovplyvnilo celkové hodnotenie žiakov z jednotlivých 

predmetov. Na základe odporúčaní ministra školstva bolo hodnotenie žiakov, ktorí sa zapájali 

do dištančného vzdelávania, miernejšie, aj keď sa vypracované zadania vyznačovali vyššou 

chybovosťou. Výnimočná situácia priniesla so sebou aj výnimočné hodnotenie. 



Žiaci, ktorí sa dištančnému vyučovaniu vyhýbali, boli hodnotení podľa toho, ako pracovali -

nepracovali. 

3. Výchovno-vzdelávacie výsledky za druhý polrok v školskom roku 2020/2021 

3.A – Mgr. Marcela Lindemanová 

V triede je 11 žiakov, z toho 6 zo SZP. Žiaci sa zatvorenia školy kvôli COVID-19 vzdelávali 

dištančne. V tejto triede prebiehalo online vyučovanie. Žiaci stihli prebrať učivo prepísané 

učebnými osnovami pre tretí ročník. Tí, ktorí sa v tejto triede vzdelávali formou pracovných 

listov, dobiehali učivo po nástupe na prezenčné vyučovanie dňa 12.04.2021. Triedna učiteľka 

sa snažila dobehnúť zameškané učivo formou doučovania, čo sa jej do značnej miery podarilo. 

Ostatok učiva postupne doberie v ďalšom ročníku. 

3.B – Mgr. Beáta Mihová 

3.C – Mgr. Alena Želonková 

4.A – Mgr. Jaroslava Višňovská 

V týchto triedach pracovali žiaci počas dištančného vzdelávania tak, že vypracovávali pracovné 

listy. Na základe toho boli ohodnotení. Aj keď žiaci nastúpili v polovici apríla  

na prezenčné vyučovanie, vyučujúcim sa ani počas doučovaní nepodarilo zameškané učivo 

prebrať, a preto sa bude doberať v ďalšom ročníku. 

Všetci žiaci prospeli a postupujú do ďalšieho ročníka. Traja žiaci tretieho ročníka budú 

preložení do ŠZŠ. 

4. Dochádzka a správanie 

Žiaci vymeškali v priemere v jednotlivých triedach mesačne až 300 hodín. Dôvodom tak 

vysokého počtu vymeškaných hodín je pobyt mnohých žiakov v karanténe, alebo zneužívanie 

usmernenia zo strany ministra školstva, kedy môže rodič ospravedlniť žiakovi až päť po sebe 

nasledujúcich dní, keď má podozrenie, že sa u žiaka prejavili symptómy s podozrením  

na COVID-19. Rodičia i žiaci to mnohokrát zneužívali, keďže nebolo možné dokázať opak. 

Dlhá absencia fyzickej prítomnosti žiakov v školách  negatívne ovplyvnila ich správanie voči 

spolužiakom i učiteľom. Značne sa prejavila, nepozornosť, nesústredenosť, nezáujem o učenie. 

Žiaci si doma odvykli dodržiavať pravidlá správania sa v škole a to skomplikovalo aj vyučovací 



proces. Učitelia sa značne potrápili, kým sa im podarilo zjednať v triede poriadok a disciplínu. 

Po čase sa žiaci v škole opäť adaptovali a zlepšilo sa aj ich správanie. 

5. Záver 

Vedúca MZ poďakovala členom za celoročnú namáhavú prácu. 

 

 

 


