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Hodnotenie výchovno – vzdelávacej práce a riadenia školy v školskom roku 2015/2016 

 
 
 
     Výchovno – vzdelávacia práca v školskom roku 2015/2016 sa na ZŠ – Lopúchov  riadila 
plánom práce školy. Napriek mnohým pretrvávajúcim problémom v našom školstve 
pristupovali učitelia v ZŠ k realizácii náročných úloh zodpovedne a cieľavedome ich 
presadzovali v praxi. 
 
 
     Úlohy a ciele vyplývajúce z plánu práce školy boli realizované. 
 
     Veľký dôraz sme kládli na úlohy vyplývajúce z POP. V jednotlivých ročníkoch sme dbali 
na pokračovanie v novej koncepcii vyučovania slovenského jazyka, matematiky a podľa 
nových učebných osnov /hlavne v 1.až 4. ročníku/. Od 1.9.2008 vstúpil do platnosti nový 
Školský zákon 245/2008 a 317/2009 , ktorý ponúka školám nový školský vzdelávací program 
pre žiakov 1. až 4. ročníka . V ňom je určená presná hodinová dotácia základných 
vyučovacích hodín /povinných/ , pri čom je možná aj tvorba nových vyučovacích predmetov 
podľa voľby riaditeľa , záujmu rodičov a žiakov, podmienok školy a školského 
zariadenia/5hodín/. 
 Každá škola si mohla vybrať z 5 voliteľných predmetov. Naša základná škola si vybrala 
a rozšírila vyučovanie o tieto predmety SJL-2hod. ,PDA.-1 hod. , . , DV- 1hod. , Mat- 1hod. 
V tomto školskom roku sme si do školského-vzdelávacieho programu zahrnuli predmet  
dopravná výchova pre 1. a 2. ročník a PDA 1 hodinu týždenne v 1.a 2. ročníku. Systematickú 
pozornosť sme venovali prevencii drogových závislostí, enviromentálnej výchove a ochrane 
človeka a prírody. 
 
 
     ZŠ – Lopúchov v školskom roku 2015/2016 bola jednotriedna škola. Školu navštevovalo 
16 žiakov. 
 
1. ročník 4 žiaci  4 chlapci  Mgr.Helena 

Dvoriščáková 
2. ročník 5 žiaci  2 chlapci 
3. ročník 3 žiaci  1 chlapec 
4. ročník 4 žiaci  0 chlapcov 
 
 
 
     V ZŠ sa vyučovalo podľa I. variantu / základný variant / . 
     V 1. triede boli všetci 16. žiaci. 6 žiakov navštevovala rímsko-kat   náboženskú výchovu, 
ktorú vyučoval kaplán Mgr. Marek Pančišin. V tomto školskom roku bol tento predmet v 1.až 
4. ročníku ako povinný  predmet . 10 žiakov navštevoval hodiny evanjelického náboženstva 
,ktoré vyučovala p. farárka Mgr.Erika Kaňuchová.  
 



 
 
     
 
 
 

Výsledky výchovno – vzdelávacieho procesu 
 
     Vo výchovno – vzdelávacom procese sme dbali na kvalitu vyučovania. Boli dodržané 
učebné osnovy v súlade s tématicko  výchovno-vzdelávacími plánmi. Hlavne učebné osnovy 
zo slovenského jazyka , matematiky , informatiky a dopravnej výchovy v 1.-4. ročníku 
vzhľadom k tomu , že žiaci dostali aj nové učebnice , riadili sme sa novým učebným plánom 
zo SJL , MAT a Dopravnej výchovy, Informatívnej výchovy , POP, metodické pokyny na 
hodnotenie a kvalifikáciu žiakov ZŠ, enviromentálne minimum, prevencia drogových 
závislostí a ochrana človeka a prírody. 

 
 
     V slovenskom jazyku sme dbali na vyššiu úroveň ústnej a písomnej komunikácie žiakov 
a na postupné odstraňovanie prvkov miestneho dialektu. Formovanie základného vzťahu 
dieťaťa k domovu, k vlasti, k národnej kultúre sa hlavne prejavilo u žiakov na hodinách 
čítania, využívaním mimočítankovej literatúry čítaním detských časopisov (Fifík, Včielka, 
Slniečko , Bobík a vypožičaním kníh zo žiackej a miestnej knižnice).Naši žiaci sa pravidelne 
zúčastňujú okresného kola v prednese poézie alebo prózy- Hviezdoslavov Kubín. V tomto 
školskom roku sa tejto súťaže mala zúčastnili 2 žiačky 4.ˇ.V prednese prózy Lýdia 
Homulková a v prednese poézie Ivanová Nina ,ktoré úspešne reprezentovali našu školu 
a obec. 
Na našej škole sa v tomto školskom roku dostali do popredia tvorivé dielne“Práca 
s modelovacím materiálom-hlinou, kde patronát nad tputo technikou a prácu so žiakmi mala 
mamička a vyučujúca náb.výchovu p.farárka Erika Kaňuchová. Na hodinách modelovali 
výrobky, ktoré poslúžili ako darček na Vianoce a na deň matiek. 
 
 . Veľký dôraz sme kládli na prístup učiteľov k žiakom a kvality vzťahov medzi nimi v súlade 
s humanizáciou, toleranciou a s rešpektovaním dohovoru o ľudských právach dieťaťa. 
 
     Talentovaní žiaci mali možnosť rozvíjať svoj talent vo vlastnej tvorbe a najlepšie práce 
boli zverejnené na nástenkách v interiéry školy. 
 
     V matematike sme volili nové formy a metódy práce, aby prispeli k rozvoju tvorivých 
schopností žiakov. Základné matematické spoje sčítanie, odčítanie, násobenie a delenie sme 
u žiakov utvrdzovali formou denných rozcvičiek a tzv. päťminútovkami. K malej zmene pri 
výučbe matematiky prišlo v 2. ročníku, v ktorom sa vôbec neberie násobilka a tá je presunutá 
až do 3. ročníka/ Žiaci 3. a 4. ročníka, ktorí prejavili záujem o matematiku, sa zapojili do 
matematickej pytagoriády a matematickej olympiády v základnej škole Raslavice .Na 
obvodovej matematickej súťaži sa zúčastnila žiačka 3.roč.Ivanka Tkačiková, a Nina Ivanová 
4.ročník  umiestnili na peknom . mieste. 
 
     Vo výchovných predmetoch VV, HV, TV, PV sme kládli dôraz na rozvoj detskej 
predstavivosti, fantázie, kreativite a úsiliu o vyjadreniu detského vnímania. Viedli sme žiakov 
v duchu humanitného využitia techniky a riešiť jednoduché technické problémy. Tu sme dali 
priestor žiakom, aby sa sami prejavili vo svojej práci. Táto forma práce prispela k tomu, že 



žiaci našej školy sa zapájali prevažne do výtvarných súťaží: športujeme, zvieratá okolo nás 
,vodný živel a  požiarnici , vianočná fantázia, deti maľujú vojakov a pod.HV-hľadame 
spevácke talenty. 
 
     Výrazne sme diferencovali ciele, úlohy a obsah TV podľa jednotlivých ročníkov a podľa 
podmienok školy, nakoľko škola je bez telocvične. Využívali sme preto miestne ihrisko TJ – 
Lopúchov /na atletiku, /, školský dvor a priestory ZŠ (chodby).  
 
 V prírodovedeckých predmetoch –  prírodoveda, vlastiveda sme dôsledne využívali prvky 
enviromentálnej výchovy, nových učebných osnov „výchova k manželstvu a rodičovstvu, 
ochrany človeka a prírody“, prevencie drogových závislostí. V tejto oblasti sme vychádzali 
z aktualizovaného Národného programu boja proti drogám. Vhodne sme využívali učebné 
pomôcky, internet, dataprojektor a pomôcky, ktoré si vyučujúca vyrobila svojpomocne 
a prezentácie na jednotlivé predmety. Na poznanie miestnych prvkov sme organizovali 
prírodovedecké a vlastivedné vychádzky. Na hodinách prírodovedeckých predmetov, boli 
využité aj prvky zdravotnej a dopravnej výchovy. V tomto školskom roku sme si svoje 
teoretické vedomosti nemali možnosť využiť na dopravnom ihrisku vzhľadom k tomu, že p. 
Baník už nemá na starosti dopravnú výchovu a nikto iný sa neujal. 
 
     Pre skvalitnenie enviromentálnej výchovy sme vychádzali predovšetkým z učebných 
osnov enviromentálnej výchovy pre ZŠ „enviromentálne minimum“. Najefektívnejšou 
metódou v tejto oblasti boli priame pozorovania životného prostredia.  Absolvovali sme 
exkurziu na malý hospodársky dvor/za účelom zoznámiť sa s domácimi zvieratkami , s ich 
životom, potravou a starostlivosťou o nich/ a boli sme aj pozorovať lesné zvieratká a prírodu. 
 V rámci prevencie drogových závislostí  sa v škole využívala publikácie C. Raynerovej – 
Nenič svoje múdre telo.  
 
      Na základnej škole si mohli žiaci vybrať možnosť navštevovať  záujmový útvar: 
spevácko-tanečný krúžok, kde boli prihlásení všetci žiaci našej školy .  Záujem žiakov bol aj 
o výpočtovú techniku. 
      Počas roka sme mali 3- krát rodičovské združenie. Na týchto stretnutiach boli rodičia 
informovaní o správaní, prospechu a dochádzke svojich detí. V škole neboli zaznamenané 
žiadne vážne priestupky, drobné priestupky boli riešené napomenutím a dohovorom žiakov. 
     V tomto školskom roku 2015/2016 nebol zaznamenaný žiadny školský úraz. 
So žiakmi sme si pripomenuli aj tieto významné dni :  9.9.- Deň holokaustu, 21.9. – Deň 
mieru , 16.10.- Deň zdravej výživy, 17.10.- Deň duševného zdravia, 28.3. – Deň učiteľov , 
12.4.- Deň narcisov: do tejto zbierky a pre dobrú vec sa zapojili opäť aj žiaci našej školy 
a vyzbierali peňažnú sumu v hodnote – 190 €, 20.4. – Deň Zeme  
 
 
     Mimoškolské aktivity:  
 

Zahájenie školského roka- 2.9.2015 
                                                  ZRPŠ-7.9.2015 

diskotéka – zoznamovacia 6.9.2015 
Lesní strážcovia /kino/- 19.9.2015 

Deň športu – 7.10.2015 
Deň zdravej výživy – 16.10 2015 
Jesenné prázdniny – 30.10.2015 

ZRPŠ – 2.11.2015 



Halloween – výzdoba tekvice – 27.10.2015 
 Mikulášska oslava – 6.12.2015 

Matematická pytagoriáda– 11.12.2015 
Vianočná akadémia – 19.12.2015 

Vianočné prázdniny – 23.12.-7.1.2015 

Hviezdoslavov Kubín – 16.1.2016 

Fašiangový karneval – 31.1.2016 

Zápis žiakov do 1. ročníka – 31.1.2016 
                                                    Polročné vysvedčenie - 3.2.2016 
                                                      Gašparko/divadlo/- 24.2.2016    

 
Jarné prázdniny - 3.3.– 7.3.2016 

Deň učiteľov -28.3.2016 
Deň narcisov – 11.4.2016 

Veľká noc – 17.4.-22.4.2016 
Sabi /súťaž/ - 23.4.2016 
Deň Zeme – 20.4.2016 

1. Máj  – 1.5.2016 
Deň matiek /vystúpenie/ – 11.5.2016 

Deti maľujú vojakov/súťaž/ – 13.5.2016 
Zber papiera – 21.5.2016 

Fotenie žiakov – 27.5.2016 
Výchovný koncert – 30.5.2016 

Školský výlet/ Spišský hrad ZOO Hozelec -3.6.2016 
Didaktické hry na ihrisku -27.6.2014  

                                      2.Žiacka olympiáda – 24.6.2014 
Rozlúčková slávnosť  - 29.6.2014 

Odovzdávanie vysvedčení – 30.6.2016 
Okrem týchto akcii boli aj tieto: 

 
 December 2015 návšteva divadelného predstavenia v DJZ PO  Snehová kráľovna 
návšteva planetária. 
Čítanie z Biblie počas adventného obdobia 
Príprava a realizácia BETLEHEMA v životnej veľkosti pred vstupom do Základnej školy. 
Výtvarná súťaž VIANOCE OČAMI DETI 
Spoločná vianočná večera žiakov ZŠ a MŠ spojená s posedením pri vianočnom stromčeku 
s kultúrnym programom. 
 
V mesiaci marci sme navštívili Okresnú knižnicu v BJ, kde si žiaci mali možnosť prezrieť 
priestory, zaregistrovať sa ako čitatelia a v závere si zahrali divadielko, ktoré pripravili 
pracovníci okresnej knižnice. 
Súťaž o najlepšieho čitateľa v jednotlivých ročníkoch.Víťazi boli ocenení knihami. 
 
V tomto mesiaci sme uskutočnili vzorovú otvorenú hodinu  čítania s porozumením pre 
rodičov a verejnosť obce, kde sa zúčastnila aj pracovníčka našej miestnej knižnice, Tu mali 



možnosť rodičia porovnať techniku čítania našich žiakov a porovnať pozornosť a obratnosť 
jednotlivých žiakov priamo vo vyučovacom procese.  

                
V tomto školskom roku sa 14 žiakov zúčastnilo plaveckého výcviku ,ktorý sme absolvovali 
na plávarni pri ZŠ –Raslavice  v počte 10 hodín. 
 
Posledný májový týždeň sme sa zúčastnilii 5 dňového pobytu v škole v prírode v Tatranskej 
Štrbe, kde žiaci získali nové skúsenosti, pobyt v prírode v tatranskom prostredí ,prechádzky, 
výlety a hlavne rozne aktivity s mladými a šikovnými animátormi to sú pekné a 
nezabudnuteľné zážitky našich žiakov 
 
1.júna sme sa zúčastnili spoločnej akcii poriadanej ZŠ Raslavice „Prekonanie rekordu 
v tancovaní belgických tancov. 
 
Žiačka Lucia Novotná 3.roč obsadila na okresnom kole „Slávik 2016 1.miesto,tým 
postúpila 6.júna na krajské kolo, kde si vyspievala a umiestnila sa na 3.mieste. 
 
17. 6. sa uskutočnilo testovanie žiakov 4.roč ako príprava na vstup do ZŠ Raslavice 
.Celková úspešnosť bola 74%.. 
 
 
24.6.žiaci navštivili vlastivedné múzeum v Hanušovciach n/Topľou, ktoré bolo spojené s 
tvorivými dielňami. 
 
28.júna 2016 na miestnom ihrisku sme mali Športový deň žiakov s rodičmi“ podával sa 
guláš ,večerná spoločná opekáčka a v neskorých večerných hodinách sme ukončili deň 
lampiónovým sprievodom dedinou. 
 
 
 
 

 
Zapojili sme sa aj do súťaže „ Sabi“,. kde sme obsadili pekné 10. miesto spomedzi viac ako 

72 zapojených škôl. 
 
 
 
 
 

Prospech a dochádzka 
 
 
 

     Všetky vymeškané hodiny boli ospravedlnené. Počet vymeškaných hodín v školskom roku 
2015/2016 je nasledovný: 
 
 
 
Ročník Počet žiakov Počet vymešk. hodín Priemer na 1 žiaka 
1. ročník 4 109               27,25 
2. ročník 5 127 25,4 



3. ročník 3 155               51,66 
4. ročník 4 105               26,25 
Spolu 16 496 31 
 
 
     Z celkového počtu 16 žiakov všetci žiaci prospeli a postupujú do vyššieho ročníka. 
 
 V tomto  školskom roku našu   základnú školu 4 žiačky  opustia a nastupujú do 5. ročníka 
v ZŠ - Raslavice.  
Počas školského roka žiaci navštevovali ZUŠ .- v Raslaviciach 10 žiakov. Odbor hudobný- 
hra na nástroj,tanečný odbor a výtvarný odbor.   
 
 
Prospech žiakov na škole: v I.polroku : 1. ročník – 4- prospeli 

                                                           2 ročník – 5- prospeli s vyznamenaním 
                                                           3.ročník – 3- prospeli s vyznamenaním 
                                                           4.ročník – 4- prospeli s vyznamenaním 
 
                                        II. polrok : 1. ročník – 4- prospeli 
                                                            2 ročník – 5- prospeli s vyznamenaním 
                                                           3.ročník – 3- prospeli s vyznamenaním,  
                                                           4.ročník – 3- prospeli s vyznamenaním 
 
 

Výsledky testov : 1. ročník    Matematika :            úspešnosť 98% 
                           Slovenský jazyk       úspešnosť 96% 
                           Prírodoveda:            úspešnosť 90% 
 
                            2.ročník Slovenský jazyk: úspešnosť 87% 
                          Diktát:   priemerná známka 2   
                          Matematika:  úspešnosť 75% 
                          Prírodoveda:  úspešnosť 85% 
                          Vlastiveda:  úspešnosť 80,2% 
 
                           3. ročník Slovenský jazyk: úspešnosť87% 
                          Matematika:  úspešnosť 84% 
                          Anglický jazyk:         úspešnosť 83% 
                          Vlastiveda:  úspešnosť 82% 
                          Prírodoveda:  úspešnosť 78% 
 
                          4. ročník        Slovenský jazyk úspešnosť 73% 

              Diktát   priemerná známka 1,6  
              Matematika  úspešnosť 75%  

                                                Prírodoveda               úspešnosť 91%            
                                               Vlastiveda                  úspešnosť 86,2%              
 
 

Personálna situácia 
 
 



 
     Všetci vyučujúci na škole majú požadovanú kvalifikáciu. Štúdiom odbornej literatúry si 
vyučujúci dopĺňali svoju odbornosť. 
.  
Pani riaditeľka : Helena Dvoriščáková – má ukončené  štúdium anglického jazyk 
Vyučujúci náboženskej výchovy majú osvedčenie na vyučovanie náboženskej výchovy,sú to 
p. kaplán Marek Pančišin a p. farárka Erika Kaňuchová. 
     Vzájomné vzťahy na pracovisku sú veľmi dobré. Dodržiavanie pracovno – právnych 
predpisov je v súlade so Zákonníkom práce a pracovným poriadkom školy. 
 
 
 
 
 

Ekonomická situácia školy 
 
 
     Materiálno-technické vybavenie školy je na primeranej úrovni. Priestorové podmienky sú 
vyhovujúce. Dostali sme od zamestnavateľa kopírovací stroj, nové didaktické pomôcky 
,lopty, švihadlá, frotbalové hokejky a loptičky,  plne funkčnú tlačiareň, nové učebné pomôcky 
a programy na interaktívne tabule na SJL, Mat, DV, AJ a pod. Informácie z   OÚ boli vždy 
včas a pravidelne doručené na ZŠ.  S týmito informáciami boli pravidelne oboznámení všetci 
zamestnanci školy na pracovných porád. V tomto školskom roku sa škola zapojila do dvoch 
projektov čím sme pre školu získali 2 interaktívne tabule. 
 
 
 
     Vyučujúca sa pravidelne zúčastňuje na seminároch a akciách poriadaných MPC v Prešove 
a CVČ v Bardejove. 
 
 
 
 

Organizácia riadenia školy 
 
 
 
     Spolupráca s rodičovským združením je veľmi dobrá. Výbor RZ a RR sa aktívne zapájal 
a pomáhal pri organizovaní jednotlivých mimoškolských akcií. (Vianočná akadémia, 
karneval, Deň detí, Deň matiek  športovo-zábavný deň, školský výlet apod) Veľmi dobrá je 
spolupráca aj so starostom obce – Lopúchov a s MŠ. 
 
 
 
 

 
Výsledky vnútroškolskej kontroly 

 
 
     Hospitačná práca riaditeľa školy sa uskutočňuje na iných školách ,najmä na 
plneorganizovanej škole a to v popoludňajších hodinách. Riadila sa plánom práce 



vnútroškolskej kontroly a jednotlivé činnosti boli vždy vyhodnotené na pracovných poradách. 
Hospitačné rozbory sa vykonali vždy po odučených hodinách s každým vyučujúcim 
individuálne.  
     Cieľom hospitácií v školskom roku 2015/2016 boli sledované úrovne a výsledky 
výchovno-vzdelávacej práce, komunikatívne zručnosti žiakov, dodržiavanie učebných plánov 
a učebných osnov a ich súlad s tematickými výchovno- vzdelávacími plánmi. 
 
     Priebežne sa sledovala úroveň prevencie drogových závislostí, skvalitnenie 
enviromentálnej výchovy a výchovy ochrany človeka a prírody, správania sa žiakov voči seba 
a iným žiakom. Vytýčený cieľ bol splnený. 
 
     Škola bude aj naďalej dbať na to, aby vo výchovno-vzdelávacom procese kládla dôraz na 
komunikatívno – poznávací princíp, rozvoj slovnej zásoby, čitateľskej gramotnosti 
a tvorivosti žiakov. Aj naďalej sa budú využívať vzdelávacie štandardy pre 1. stupeň ZŠ – 
čítanie, literárna výchova, prírodoveda, matematika, anglický kazyk, pracovné vyučovanie. 
 
     V záujme aktívnej ochrany detí zabezpečovať dodržiavanie deklarácie práv dieťaťa 
a Dohovoru o právach dieťaťa v škole. 
 
 
 
 
 
 
 
V Lopúchove 30.06.2016                    riaditeľ 
školy_____________________             
                                                                              Mgr.Dvoriščáková Helena 
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