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zariadení, 

 Koncepčný zámer rozvoja Špeciálnej základnej školy v Klenovci na obdobie rokov 
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1. Údaje o škole 

 

Názov školy Špeciálna základná škola 

 

Adresa školy 

 

Partizánska 909, 980 55 Klenovec 

 

Telefón 

 

047/54 84 256, 0907 886 697 

E-mail 
szsklenovec@atlas.sk         

jankapohorelska@gmail.com  

Webové  

sídlo www.szsklenovec.eu  

Adresa 

elektronickej 

pošty 

 

szsklenovec@atlas.sk 

jankapohorelska@gmail.com 

 

Vedúci 

zamestnanec 

školy 

 

PhDr. Janka Pohorelská – riaditeľka školy 

 

 

Rada školy pri ŠZŠ Klenovec 

 

 

Predseda RŠ  

 

Mgr. Janka Mrnková 

 

 

Členovia Rady školy 

 

Zástupca pedag. 

zamestnancov 

 

Mgr. Denisa Mináčová 

Zástupca 

nepedag. 

zamestnancov 

Ing. Andrea Migaľová 

Zástupcovia 

zriaďovateľa 

Mgr. Pavol Kuka  

Mgr. Janka Ľuptáková 

Zástupcovia 

rodičov 

Viera Cibuľová 

Jana Drevková 

Poradné orgány 

riaditeľa 

Pedagogická rada  

Metodické združenie 
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2. Údaje o zriaďovateľovi  

 

Názov 

zriaďovateľa 

 

Okresný úrad Banská Bystrica 

 

Sídlo 

zriaďovateľa Nám. Ľ. Štúra 1, 974 05 Banská Bystrica 

Telefónne číslo Prednosta OÚ -  048/430 6221 

Vedúci odboru školstva  - 048/4306 600, 0907 840 477 

Adresa 

elektronickej 

pošty 

prednosta.bb@minv.sk 

os.bb@minv.sk 

 

3. Informácia o činnosti Rady školy a o činnosti poradných orgánov 

riaditeľa školy 

Rada školy 

Ustanovujúce zasadnutie Rady školy sa konalo 7.7.2020. 

V školskom roku 2020/2021 sa uskutočnili dve zasadnutie Rady školy.  Prvé zasadnutie 

bolo 13.10.2020, na ktorom sa schvaľovali nasledovné dokumenty: Plán zasadnutí Rady 

školy pri ŠZŠ v Klenovci na školský rok 2020/2021, Plán práce školy na školský rok 

2020/2021, Školský vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím. ISCED1 

primárne vzdelávanie – zmeny a doplnenia.  

Na zasadnutí boli prerokované nasledovné dokumenty: Výročná správu o činnosti Rady 

školy pri ŠZŠ v Klenovci za školský rok 2019/2020, Správa o výchovno-vzdelávacej 

činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 2019/2020, Organizačný poriadok, 

Pracovný poriadok. 

Druhé zasadnutie RŠ sa uskutočnilo elektronickou formou (per rollam) 11. 3. 2021, a to 

z dôvodu celoštátneho lockdownu  pre zlú pandemickú situáciu na Slovensku. Hlavným 

bodom programu bolo prerokovanie Správy o hospodárení školy za rok 2020.  

 

Pedagogická rada 

Pedagogická rada zasadala v školskom roku 2020/2021 celkom 8-krát. 

2.9. 2020 -  od 1. septembra 2020 nastala v škole organizačná zmena. Z dôvodu zníženia 

počtu žiakov sa znížil počet tried a oddelení ŠKD. Následne sa zrušila funkcia zástupcu 

riaditeľa školy. Na zasadnutí boli schvaľované: rozvrh hodín, úväzky pedagogických 

zamestnancov školy, odborno-metodických komisií a návrhy na ich predsedov – Metodické 

združenie. Ďalšími dôležitými bodmi bolo prerokovanie dokumentov: Organizačný 

poriadok, ako aj počet tried pre školský rok 2020/2021, počet žiakov v jednotlivých 

triedach, organizácie vyučovania, poradia a dĺžky  prestávok a dĺžky poslednej vyučovacej 

hodiny, ďalej o návrhu na oslobodenie od povinnosti dochádzať do školy a na vzdelávanie 

podľa individuálneho vzdelávacieho programu.  



 

 

 

1.10. 2020 – zasadla PR z dôvodu schvaľovania Plánu práce na školský rok 2020/2021 a 

Správy o  výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach v školskom roku 

2019/2020. Taktiež bol prerokovaný Pracovný poriadok a Etický kódex pedagogických 

zamestnancov.  

20. 11. 2020 – zasadla PR za účelom hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov 

za 1. štvrťrok školského roku 2020/2021.  

26.1. 2021 – zasadnutie PR, ktoré sa uskutočnilo ONLINE – cez aplikáciu meet.google.com. 

Programom zasadnutia bolo hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 1. 

polrok školského roku 2020/2021, správania, navrhnutých výchovných opatrení, 

zhodnotenie činnosti ŠKD, stredného manažmentu. Zároveň bolo prerokované prijatie 

nového žiaka do našej školy.  

21.4. 2021 – zasadla PR za účelom hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov za 

3. štvrťrok školského roku 2020/2021.  

5.5. 2021 – zasadla PR za účelom prerokovania žiadosti zákonného zástupcu žiaka 

o povolení vzdelávania podľa individuálneho učebného plánu (zdravotné dôvody). 

23.6. 2021 - zasadnutie PR z dôvodu hodnotenia výchovno-vzdelávacích výsledkov žiakov 

za 2. polrok školského roku 2020/2021, správania, navrhnutých výchovných opatrení, 

zhodnotenie činnosti ŠKD, stredného manažmentu.  

30. 6. 2021 – zasadnutie PR za účelom zhodnotenia celého školského roku 2020/2021. 

Zároveň boli prerokované žiadosti zákonných zástupcov o prijatie ich detí do našej školy.  

Metodické združenie 

26. 8. 2020 – zasadnutie MZ so zameraním na analýzu a vyhodnotenie plánu MZ, plánu 

aktivít na podporu ČG, analýzu a vyhodnotenie rozvojových cieľov školy za predchádzajúci 

školský rok.  

9. 9. 2020 – zasadnutie MZ zamerané na testy z predmetov matematika a slovenský jazyk a  

literatúra s cieľom zistiť aktuálnu úroveň rozumových schopností žiakov jednotlivých tried 

po ukončení mimoriadnej situácie (šk. rok 2019/2020).  

16. 9. 2020 - zasadnutie MZ zamerané na spracovanie výsledkov testov z predmetov 

matematika, slovenský jazyk a literatúra do správ, analýza, vyhodnotenie, následný postup 

prepracovania tematických výchovno-vzdelávacích plánov pre ročníky 3. až 9. variant A.  

 

21. 10. 2020 - zasadnutie MZ - tvorba tímového portfólia vo vzťahu k rozvojovým cieľom 

školy - čitateľská gramotnosť, Príprava pre život.  

 



 

 

Počas prerušenia vyučovania  (26. 10. 2020 - 17. 11. 2020, 21. 12. 2020 - 25. 1. 2021, 

15.3.2021 – 30.3.2021) MZ nezasadalo, ale svoju činnosť upriamilo na koordinovanie 

procesu dištančného vzdelávania žiakov, spoluprácu s rodičmi najmä ohľadom testovania 

(COVID), pomoc rodinám počas ich karantény. Po návrate do školy sa činnosť MZ 

zamerala na: 

- monitorovanie a koordinovanie edukačného procesu, kontrolnú činnosť edukačného 

procesu so zreteľom na zvyšovanie kvality výchovy a vzdelávania žiakov, 

- identifikáciu silných a slabých stránok edukačnej činnosti, jej skvalitňovanie 

prostredníctvom uplatňovania kritickej sebareflexie, 

- hodnotenie a klasifikáciu žiakov (metodické pokyny, využívanie viacerých foriem 

získavania spätnej väzby  o kvalite výstupov žiakov, najmä priebežné hodnotenie),  

- sociálnu atmosféra v triedach. 

 

27. 1. 2021 - zasadnutie MZ (online) zamerané na stav edukácie za I. polrok školského roka 

2020/2021, dňa 16. 6. 2021 na stav edukácie za II. polrok školského roka 2020/2021. 

 

Zasadnutia prebiehajúce v 2. polroku školského roku boli zamerané na klímu triedy, návrhy 

na formy spolupráce s rodinami žiakov z MRK, riešenie aktuálnych problémov na škole 

a následné udeľovanie výchovných opatrení, hodnotenie a sebahodnotenie pedagogických 

zamestnancov. 

 

4. Údaje o žiakoch školy  

 

a) Počet žiakov k 15.9.2020:  

Triedy Ročníky
Počet žiakov v 

ročníku

Počet žiakov v 

triede

3. roč. var. A 3

4. roč. var. A 6

3. roč. var. B 1

5. roč. var. B 1

žiaci  variantu B s IVP 2

10. roč. žiaci  variantu B 1

žiaci  variantu C s IVP 2

5. roč.var. A 4

6. roč. var. A 5

7. roč. var. A 7

7. roč. var. B 2

9. roč. var. B 1

8. roč. var. A 6

9. roč. var. A 4

45SPOLU

I. trieda 10

II. trieda 6

III. trieda 9

V. trieda 10

IV. trieda 10

 



 

 

Dvaja žiaci – osobitná forma plnenia povinnej školskej dochádzky – vzdelávanie 

v zahraničí.  

Zmena počtu žiakov – 46 žiakov: jeden žiak prihlásený 1.2. 2021 – preradenie zo ŠZŠ 

Hnúšťa z dôvodu presťahovania. 

 

Školský klub detí:  

 

V školskom roku 2020/2021 bolo v ŠKD jedno oddelenie, ktoré navštevovalo 10 detí 3. – 5. 

ročníka.  

 

b) Počet žiakov školy k 30.8.2021: 38 žiakov 

 

Osem žiakov ukončilo 30.6. 2021 školskú dochádzku na našej škole.  

 

c) Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka základnej školy v školskom roku 2020/2021:  0 

 

d) Počet žiakov, ktorí podali prihlášku na vzdelávanie na strednej škole - 1 

e)  Počet žiakov prijatých na vzdelávanie na strednej škole – OUI - 1 

 

V školskom roku 2020/2021 ukončili povinnú školskú dochádzku na našej škole 8 žiaci.   

Jeden žiak variantu A pokračuje v štúdiu na OUI Valaská – odbor murár. Štyria žiaci 

variantu A a traja žiaci variantu B ukončili PŠD a nepokračujú v štúdiu, nakoľko nemali 

záujem o ďalšie vzdelávanie. 

 

f) Výsledky hodnotenia žiakov podľa poskytovaného stupňa vzdelania  

 

V školskom roku 2019/2020 sa žiaci našej školy vyučovali prevažne dištančnou formou, 

a preto sme sa v mesiacoch september - október školského roka 2020/2021 zamerali na 

zisťovanie aktuálnej úrovne rozumových schopností žiakov najmä z predmetov MAT a SJL. 

Zopakovali sme učivo z predchádzajúcich ročníkov a následne realizovali testy z predmetov 

MAT a SJL.  Žiaci I., II., IV. triedy mali veľmi dobre utvrdené poznatky z predchádzajúcich 

ročníkov. Úroveň vedomostí u žiakov III., V. triedy výrazne klesla. Jedným z dôvodov bolo, 

že nie všetci žiaci si počas dištančného vzdelávania plnili svoje povinnosti. Žiakom boli 

odovzdávané pracovné listy na vypracovanie, ku ktorým väčšina pristupovala ľahostajne, 

nezodpovedne. Na základe zistených výsledkov nasledovalo prepracovanie tematických 

výchovno-vzdelávacích plánov pre ročníky piaty až deviaty variant A a doplnenie 

kľúčového učiva z predchádzajúcich ročníkov. Okrem zistenia aktuálnej úrovne 

rozumových schopností sme sa zamerali aj na adaptáciu žiakov na školské prostredie, 

aktuálnu úroveň ich správania sa. Návrat do školy bol problematický, a to nielen z dôvodu 

mimoriadnej situácie počas šk. roku 2019/2020, ale aj preto, že v našej škole prebieha 

rekonštrukcia budovy. Žiaci sa vyučovali v náhradných priestoroch Problémy v komunikácii 

a v správaní nastali u viacerých žiakov. Prehĺbili sa aj ich negatívne črty a vlastnosti, pretože 

v domácom prostredí nemali žiadny režim, pravidlá, povinnosti, komunikovali medzi sebou 



 

 

len v rómskom jazyku. Pohybovali sa v uzavretej komunite (rómska osada), napr. žiaci III. a 

V. triedy sa vôbec nestretávali (žiaci žijúci v osade a žiaci bývajúci v ostatných častiach 

obce), a preto bolo ťažké vybudovať nanovo fungujúci triedny kolektív.  

 

V danom školskom roku bolo prerušené vyučovanie v našej škole trikrát. Prvýkrát v čase od 

26.10. 2020 do 17.11. 2020, a to z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie vedľajšej budovy, 

absencie kotolne a nemožnosti vykurovania v hlavnej budove školy. Žiaci sa učili dištančne. 

Prezenčné vyučovanie bolo obnovené 18.11.2020 v náhradných priestoroch – Komunitné 

centrum a stará evanjelická fara. Tieto priestory nám schváli RÚVZ v Rimavskej Sobote. 

Druhé prerušenie vyučovania bolo nariadené celoplošne – lockdown, a to od 21.12. 2020 do 

7.2. 2021. V tom čase boli zatvorené všetky školy na Slovensku a mnohí ľudia pracovali 

z domu, nakoľko sa pandemická situácia veľmi zhoršila. Tretíkrát bolo prerušené 

vyučovanie na škole na základe rozhodnutia RÚVZ v Rimavskej Sobote, a to z dôvodu 

výskytu pozitívnych žiakov. Žiaci príslušných tried a zamestnanci, ktorí v daných triedach 

vyučovali, museli byť v karanténe. Spôsob realizácie dištančného vzdelávania v školskom 

roku 2019/2020 sa nám osvedčil, žiaci si naň zvykli, a preto sme ho nemenili. Každý týždeň 

v utorok sme úlohy distribuovali všetkým žiakom priamo domov, samozrejme za dodržania 

všetkých epidemiologických a hygienických opatrení. Žiaci nám odovzdávali vypracované 

úlohy z predchádzajúceho týždňa. Úlohy pre žiakov obsahovali učivá, ktoré už preberali, 

boli teda zamerané na opakovanie, upevňovanie  a utvrdzovanie učiva.  Náročnosť úloh sme 

sa snažili prispôsobiť konkrétnym žiakom. Vychovávateľka v spolupráci s triednou 

učiteľkou I. triedy vytvorila FB stránku ŠZŠ a ŠKD Klenovec (uzavretá skupina), 

prostredníctvom ktorej medzi sebou komunikovali, učili sa a riešili rôzne zábavné úlohy.   

V školskom roku 2020/2021 sme opäť prerokovali na Pedagogickej rade spôsob hodnotenia 

predmetov Hudobná výchova a Telesná a športová výchova. Ich vyučovanie bolo 

problematické z dôvodu protipandemických opatrení, preto pedagogická rada rozhodla, že 

tieto predmety sa ani v tomto školskom roku nebudú hodnotiť. Na vysvedčení sa uvedie 

absolvoval/neabsolvoval.    

                    

Konkrétne výsledky – priemer známok v jednotlivých ročníkoch a predmetoch za II.  

polrok 2020/2021 je uvedený nižšie v tabuľke. 

 

Priemer známok za jednotlivé ročníky, ako aj z jednotlivých predmetov: 

Ročníky -  3. – 4. 

Predmety 

SJL MAT PVC VUC VLA VYV HUV TSV CJE 

priemer 

za 

ročník 
Ročník 

3. 1,33 1,00  1,00 1,33 -  1,00  A    A  1,00  1,11 

4. 2,16  1,83  1,00  - 1,5  1,00   A    A  1,00  1,42 

priemer 

za 

predmet 

1,75  1,42  1,00 1,33   1,5   1,00   A    A   1,00  1,27  

 



 

 

Ročníky – 5. – 9.  

 

Celkové hodnotenie prospechu v II. polroku školského roku 2020/2021 

 

Všetci žiaci školy v školskom roku 2020/2021 prospeli. 

 

Hodnotenie správania - udelené výchovné opatrenia a znížené známky zo správania za 

II. polrok školského roku 2020/2021 

 

Ročníky Pochvaly
Pokarhania 

udelené RŠ

Znížené známky zo 

správania 2. st.

Znížené známky 

zo správania 3. st.

Znížené známky zo 

správania 4. st.

3. roč.

4. roč.

5. roč.

6. roč. 2

7. roč.

8. roč. 2 1 1

9. roč.

B variant 1

C variant

 

 

5. Údaje o počte zamestnancov a plnení  kvalifikačného predpokladu  

pedagogických   zamestnancov školy 

 

K 1. júlu 2021 bolo v škole zamestnaných 13 zamestnancov, z toho 10 pedagogických a 3 

nepedagogickí zamestnanci. Personálne obsadenie školy je stabilizované. Všetci sú plne 

kvalifikovaní.  

 

 

 

Pred-

mety 
SJL  MAT  PVC  VLA  VYV  HUV  TSV  GEG  DEJ  FYZ  CHE  OBN  ETV  BIO  INF PWZ  priemer za 

ročník  Roč- 

ník 

5. 2,25 2,25 1,00 2,00 1,00 A A - - - - - 1,00 - 1,00 1,75 1,53 

6. 
3,2 2,6 1,00 3,00 1,4 A A - - - - - 1,4 - 2,00 2,00 2,07 

7. 2,5 2,00 1,5 - 1,34 A A 2,00 2,00 2,34 - 1,84 1,00 1,67 1,17 1,00 1,56 

8. 3,2 2,8 1,4 - 1,4 A A 3,00 3,4 3,4 - 2,4 1,4 3,4 1,4 1,8 2,42 

9.  2,4 1,6 1,00 - 1,00 A A 2,2 2,4 2,4 2,2 1,2 1,00 2,4 1,2 1,00 1,69 

Prie-

mer 

za 

pred

met 

2,71 2,25 1,18 2,5 1,15 A A 2,4 2,6 2,71 2,2 1,81 1,16 2,49 1,35 1,51 1,85 



 

 

Pedagogickí 

zamestnanci 

Počet  Plnenie kvalifikačného predpokladu 

 

Učitelia 

2 Učiteľstvo špeciálnych škôl – PMP 

2 Učiteľstvo 1 - 4.roč. + učit. ŠŠ – PMP 

1 Učiteľstvo II. stupňa – katech. + SJL, ETV+PMP 

1 PdF UMB v BB, Fakulta prírodných vied – 

Učiteľstvo technických odborných predmetov + 

ŠP-PMP 

Vychovávateľky 

 

1 Sociálna pedagogika + DPŠ+PMP 

Pedagogickí asistenti 

1 Gymnázium + vzdelávanie na MPC - kvalifik. 

štúdium pre asistentov učiteľa  

1 SPŠ – strojárska technológia + vzdelávanie na 

MPC - kvalifik. štúdium pre asistentov učiteľa 

1 SOUP s maturitou + vzdelávanie na MPC – 

kvalifik. štúdium pre asistentov učiteľa 

 

Pedagogickí zamestnanci v čase „homeoffice“ absolvovali rôzne webináre ponúkané na 

internete, napr.: webinár: J. Hipš: Vzdelávanie nablízko s Danielom Hevierom, Ako 

dištančne vzdelávať off-line žiakov, w 

,ebinár Raabe: Líny učiteľ, webinár Hra a súťaž ako cesta k čítaniu? ÁNO!, Hodina jazyka 

interaktívne a tvorivo, Kreatívne čítanie pre predškolákov a najmenších školákov. Naďalej 

sme pokračovali v tvorbe portfólia/ čitateľská gramotnosť, Príprava pre život, v príprave 

metodického dňa na tému Agátkine rozprávky a rozvoj čitateľskej gramotnosti u žiakov so 

špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami (Muráň) a metodického dňa na tému Príprava 

pre život. Tieto vzdelávacie aktivity by sa mali uskutočniť v spolupráci s RP MPC v Banskej 

Bystrici, avšak ich realizácia je pozastavená z dôvodu pandémie.  

 

6. Informácie o aktivitách a prezentácii školy na verejnosti 

 

Mimoškolská činnosť  

V septembri 2020 školy vydala a aj prijala vzdelávacie poukazy. Žiaci sa prihlásili do 

záujmových útvarov, ktoré mali začať pracovať od októbra. Avšak vzhľadom na usmernenia 

a nariadenia ÚVZ a MŠVVaŠ SR sa činnosť záujmových útvarov nezačala. Aj napriek tomu 

vedúci záujmových útvarov, napr. Šepkáčik, pokračovali v tvorbe príspevkov a celkového 

vzhľadu školského časopisu Šepkáčik. Vedúca záujmového útvaru Enviro, ktorého hlavnou 

náplňou je plnenie úloh z environmentálneho akčného plánu, aj počas mimoriadnej situácie 

plnila so žiakmi úlohy z projektu Recyklohry. Počas školského roku sme sa zapojili do 

projektu „Vymeň elektroodpad za lopty v roku 2020“. Nezabudli sme ani na našich 

„starkých“ v DDaDSS v Klenovci, aj keď sme ich nemohli navštíviť. Pod vedením vedúcej 

záujmového útvaru Strigy Agátky sme sa zapojili do výnimočnej celoslovenskej zbierky pod 

názvom Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Niekoľko krabíc sme naplnili 

niečím sladkým, teplým, voňavým, slaným, niečím na pamiatku. Ručne vyrobenou 



 

 

pohľadnicou pre seniorov sme sa zapojili do celoslovenskej aktivity pod názvom Koľko 

lásky je vo vašom srdci?   

 

Naše tradičné, ale aj netradičné aktivity a úspechy v školskom roku 2020/2021:  

 V školskom roku 2020/2021 bol problém s realizáciou rôznych aktivít, či už školských, 

alebo mimoškolských. V škole sme boli obmedzení priestorom, nakoľko prebiehala 

rekonštrukcia budovy školy. Popoludňajšie aktivity, aktivity mimo školy, v obci, či mimo 

obce, boli zakázané z dôvodu zlej epidemiologickej situácie. Z našich tradičných aktivít sa 

nám podaril zrealizovať len Mikuláš, a to nielen v našej obci, ale aj v meste Hnúšťa, kde 

sme vypomohli CVČ.   

 

Aktivity v škole (zrealizované):   

Deň obetí holokausta a rasového násilia, Svetový deň mlieka v školách, Európsky týždeň 

športu, „Moje srdce, Tvoje srdce“, Svetový deň vegetariánov, Svetový deň umývania rúk, 

Týždeň zdravej výživy - Hovorme o jedle, environmentálne vychádzky, účelové cvičenie, 

didaktické hry v prírode, Svetový deň boja proti AIDS + kampaň Červené stužky, Športom 

pre Červené stužky, Zober loptu a nie drogu, Svetový deň prevencie týrania a zneužívania, 

Svetový deň manželstva, aktivity zamerané na prevenciu šikanovania, Deň komplimentov, 

Svetový deň bez mobilu, Deň pre bezpečnejší internet, Deň Zeme, Svetový deň vody, Apríl - 

mesiac lesov, Deň Afriky, Svetový deň povedomia o autizme, Deň matiek, Deň zdravia, Deň 

rodiny, Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí sme si pripomenuli celoslovenskou 

akciou pod názvom „Bubnovačka – Aby bolo deti lepšie počuť“. 

Zaujímavé aktivity prebiehali aj v domácom prostredí počas dištančného vzdelávania, napr.: 

Premeň sa na strašidielko – deti posielali fotky na tému Halloween, Rozsvieť to na žlto – 

deti si mali obliecť, čo najviac žltých vecí.  

 

Úspechy našej školy: 

Naša škola sa zapojila už do 14. ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky. Prvou 

aktivitou bolo vymyslieť a výtvarne stvárniť Logo pre červené stužky. Aj napriek tomu, že 

sa naši žiaci v tomto období vzdelávali dištančne, podarilo sa nám túto aktivitu zvládnuť 

spoločne aj v domácom prostredí.  Zo všetkých prác sme vybrali tri najzaujímavejšie, ktorá 

jedna z nich vyhrala tretie miesto.  

Aj v tomto školskom roku sme boli zaradený  medzi 35 najaktívnejšími školami Slovenska 

v projekte Recyklohry.  Získali sme diplom za aktívny prístup k enviromentálnemu 

vzdelávaniu a ochrane životného prostredia v rámci projektu Recyklohry. Toto ocenenie sme 

si vyslúžili 100% plnením úloh zadávaných Recyklohrami a zberom bateriek, 

elektrospotrebičov a mobilov.  

„Vymeň elektroodpad za lopty v roku 2020“  a získaj Zelený certifikát.  Získali sme ho 

odovzdaním elektroodpadu kolektívnej organizácii SEWA zabezpečujúcej zber 

elektroodpadu.   

OZ Rodina a spoločnosť vyhlásila výtvarnú súťaž pod názvom Rodina bez cigariet. Na 

základe celoslovenského internetového hlasovania sme sa umiestnili na peknom 35. mieste 

a získali sme štyri vecné dary pre žiakov, ktorí sa súťaže úspešne zúčastnili.  

 



 

 

Výlety, exkurzie, besedy: v mesiaci jún sme zrealizovali exkurziu na dopravné ihrisko 

v Hnúšti. V škole nás navštívil príslušník Obecnej polície. Hlavnou témou besedy bola 

prevencia trestnej činnosti detí a mladistvých, ich najčastejšie priestupky. Príslušník Obecnej 

polície  sa zameral aj na trestnú činnosť mladistvých v škole i mimo nej. Informoval ich 

o tom, aké priestupky im hrozia za porušovanie zákonov.  

 

Prezentácia školy  

Naša škola sa už mnoho rokov snaží budovať dobré „meno“ na verejnosti a môžeme 

skonštatovať, že sa nám to celkom darí. Žiaľ, už dva školské roky sú všetky aktivity na 

verejnosti pozastavené. Dlhé roky sme organizovali rôzne tradičné i netradičné aktivity, ako 

sme už uviedli vyššie. Ponúkali zaujímavé podujatia pre žiakov, rodičov, starých rodičov 

i verejnosť.  Zapájali sme sa ako škola i jednotlivci a v rámci možností sa naďalej zapájame, 

do diania v obci, prispievame vlastnými nápadmi do aktivít, ktoré organizuje obec, či iné 

organizácie. Snažíme sa spolupracovať so všetkými inštitúciami v obci, ako aj s rôznymi 

inštitúciami mimo obce napr.: OÚ Klenovec, ZŠ s MŠ V. Mináča, OZ Agáta, OR PZ v Rim. 

Sobote, OOPZ v Hnúšti, CŠPP v Hnúšti, CPPPaP v Rimavskej Sobote, ŠZŠ v regióne, 

GMOS v Rimavskej Sobote, Knižnica M. Hrebendu v Rimavskej Sobote, atď. Prezentujeme 

sa aj na webových portáloch / na stránke školy – www.szsklenovec.eu, www.klenovec.sk, 

prispievame do Klenovských novín, vydávame vlastný školský časopis Šepkáčik.  

V školskom roku 2020/2021 ostala väčšia časť prezentácie školy v rovine virtuálnej – na 

sociálnych sieťach, webových stránkach, novinách.  

     

Aktivity, prostredníctvom ktorých sa prezentujeme na verejnosti:  

  

Výstava tekvicových strašidiel a výrobkov z jesenných plodov v obci. 

Jesenná výzdoba námestia v obci (pri fontáne).   

 

Tvorivé dielne - jednoduché remeselné techniky nám prišli priblížiť pracovníci z GMOS 

z Rim. Soboty. Tvorivé dielne boli zamerané na rozvoj zručnosti, kreativity a fantázie detí 

s využitím rôznych výtvarných techník (maľba na sklo, enkaustika, falošná modrotlač).  

  

7. Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená. 

 

Škola priateľská k deťom 

 

Tradične sme pokračovali aktivitami v rámci projektu Škola priateľská deťom. Škola 

priateľská deťom je globálnou iniciatívou detského fondu UNICEF. Jej cieľom je vytvárať 

prostredie priateľské deťom v školách a školských zariadeniach na základe uplatňovať ako 

kľúčový faktor Dohovor o právach dieťaťa.      

V tomto školskom roku sme nesplnili podmienky projektu z dôvodu zatvorenia škôl a titul 

sme nezískali.  

 

 

 

http://www.szsklenovec.eu/
http://www.szsklenovec.eu/
http://www.klenovec.sk/
http://www.klenovec.sk/


 

 

Recyklohry 

 

Do školského recyklačného programu je naša škola zapojená niekoľko rokov. Zámerom je 

podporiť environmentálnu výchovu, ktorej v našej škole venujeme zvýšenú pozornosť. 

Formou tematických hier, praktických činností, kvízov a menších projektov vedieme žiakov 

k starostlivosti o životné prostredie, učíme ich triediť a recyklovať odpad. Získavajú osobnú 

skúsenosť so zberom použitých drobných i väčších domácich elektrozariadení a batérií. 

Spoločnosť ASEKOL SK zapožičala škole zbernú nádobu na vyradené drobné 

elektrozariadenia, ktorá je umiestnená v budove školy. V obci robíme osvetu ohľadom zberu 

starých vyradených, resp. nepotrebných elektrospotrebičov, ako aj starých použitých batérií 

a mobilov. Občania obce tento zber využívajú čím ďalej, tým viac, za čo získavame body 

potrebné na rôzne odmeny z internetového katalógu. Vyhlasované úlohy sme opäť splnili a 

snaha bola znovu ocenená. Aj v školskom roku 2020/2021 sme získali Diplom za aktívny 

prístup k environmentálnemu vzdelávaniu a ochrane ŽP projektu Recyklohry, a tak sme sa 

zaradili medzi 35 úspešných škôl na Slovensku, z toho medzi päť špeciálnych škôl.  

V školskom roku 2019/2020 sme sa prvýkrát zapojili do projektu „Vymeň elektroodpad za 

lopty v roku 2020“. Ide o eko-výchovný program so zberom elektroodpadu a použitých 

batérií pre školy, ktorý realizuje kolektívna organizácia SEWA. Táto organizácia je 

členom European Recycling Platform (ERP) a poskytuje plnenie zákonných povinností 

výrobcov pre elektro, obaly a batérie naprieč celou Európou. Zber pokračoval aj v tomto 

školskom roku. Za aktívny prístup školy k ochrane životného prostredia za rok 2020 sa nám 

podarilo získať Zelený certifikát. Za získané body si môžeme nakúpiť školské potreby pre 

žiakov.  

8. Informácie o výsledkoch  inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou 

inšpekciou v škole.  

 

V školskom roku 2020/2021 nebola na našej škole vykonaná žiadna školská inšpekcia.  

 

9. Informácie o priestorových a materiálno-technických podmienkach školy 

Školu tvoria dve budovy stojace vedľa seba. V hlavnej  budove  školy sa nachádza päť 

klasických učební – triedy, počítačová učebňa, telocvičňa, zborovňa, sociálne zariadenia. 

Veľkosťou sú triedy vyhovujúce. Pomerne malá je počítačová učebňa. Chýbajú nám 

priestory na kabinety a sklad na učebnice.  

V priestoroch vedľajšej  budovy školy sú dve učebne – triedy, v ktorých je popoludní 

školský klub detí. Na prízemí sa ešte nachádza cvičná kuchynka na vyučovanie PVC – práce 

v domácnosti (varenie, pečenie). Nachádza sa tu ešte plynová kotolňa, sklad, sociálne 

zariadenia. Na poschodí sa nachádzajú kancelárie riaditeľky školy, ekonómky a spisovňa, 

sociálne zariadenie.  

Na školskom dvore sa nachádza školská dielňa. Do areálu školy patrí školský dvor a školský 

pozemok na vyučovanie prác na školskom pozemku v rámci pracovného vyučovania.  

https://erp-recycling.org/
https://erp-recycling.org/


 

 

Obidve budovy a dielňa sú zabezpečené elektronickým zabezpečovacím systémom. Sú 

vykurované plynom. V budovách sú vlastné sociálne zariadenia, ktoré sú zrekonštruované. 

V roku 2018 sme sa zapojili do výzvy Ministerstva životného prostredia SR - Operačný 

program Kvalita životného prostredia zameraná na znižovanie energetickej náročnosti 

verejných budov. Pripravili sme dva projekty na obidve budovy školy. Postupne boli obidva 

projekty schválené.  

Na rekonštrukciu budovy na ulici Klenovčok sme získali  nenávratný finančný príspevok vo 

výške 448 529,43 €. Stavenisko zhotoviteľovi sme odovzdali 10.8.2020. V ten deň sa začali 

rekonštrukčné práce spočívajúce v zateplení podláh, podkrovia, vonkajšej fasády, výmene 

všetkých otvorových konštrukcií, kompletnej rekonštrukcii vykurovacieho systému, 

plynovej kotolne, elektroinštalácie. V triedach je vybudovaná vzduchotechnika, budova má 

modernú meraciu techniku a reguláciu, fotovoltalické panely na ohrev TÚV.  Na vstupe do 

budovy je vybudovaná rampa pre vozíčkarov, nové zábradlie a strieška nad rampou. Nová 

strieška je aj nad schodišťom do budovy vchod od cesty. Dňa 15.12.2020 prebehla 

kolaudácia. Od 8.2.2021, po návrate žiakov do škôl, sme priestory budovy začali užívať, dve 

triedy sa mohli vrátiť do svojich tried.  

Na rekonštrukciu budovy na ulici Partizánska sme získali NFP výške 788 814,42 €. Dňa 

21.6.2021 sme odovzdali stavenisko zhotoviteľovi – stavebnej firme a práce začali koncom 

júna 2021. Kompletná rekonštrukcia by mala byť ukončená do decembra 2021. V budove na 

Partizánskej by mala byť vybudovaná nová plynová kotolňa a všetky práce ako pri prvej 

budove.  

Vybavenie školy modernou technikou IKT je na dobrej úrovni. Škola má k dispozícii  

interaktívnu tabuľu Promethean,  interaktívnu tabuľu QOMO, 5 ks systémy eBeam, CD 

prehrávače /4 ks/, DVD prehrávač, 12 PC pre žiakov s prístupom na internet,  15 

notebookov taktiež s prístupom  na internet, 5 dataprojektorov, 20 tabletov a Samsung 

school. V triedach sú keramické tabule a v dvoch triedach pre najmenších žiakov sme 

zabezpečili maľované tabule – tzv. chytré steny. Využívanie IKT bolo však v školskom roku 

2020/2021 značne obmedzené z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie.  

Od 18.11.2020 až do konca školského roku sa žiaci troch tried vyučovali v náhradných 

priestoroch starej fary. Žiaci dvoch tried sa od 18.11.2020 vyučovali v náhradných 

priestoroch Komunitného centra do 18.12.2020. Po návrate do školy 8.2.2021 začali užívať 

nové zrekonštruované priestory svojich tried.  

Priestory školy nám nedovoľujú zriadiť školskú knižnicu, školskú jedáleň, ani výdajňu 

stravy. Žiaci a zamestnanci školy majú zabezpečenú stravu v Školskej jedálni pri ZŠ s MŠ 

V. Mináča.  

 

 

 



 

 

10. Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky 

a oblasti, v ktorých má škola nedostatky  

 

Silné stránky 

 online vzdelávania pedagógov, sebavzdelávanie,  

 flexibilita a tvorivosť niektorých  zamestnancov, 

 prehĺbenie osobných vzťahov s niektorými rodinami,  

 overenie si úrovne samostatnosti a zodpovedného prístupu žiakov k plneniu zadaných 

úloh, 

 kvalitný školský vzdelávací program, 

 ITV na I. stupni, 

 riadenie školy,  uplatňovanie princípov demokracie a humanizmu v procese riadenia, 

 hodnoty školy,  

 priaznivá psychosociálna klíma školy, príjemná rodinná atmosféra v škole, 

 uskutočňovanie výchovy v duchu humanizmu, demokracie, morálky, práva a proti        

všetkým formám intolerancie, násilia, diskriminácie, 

  

Slabé stránky 

 nedostatočné materiálno-technické vybavenie rodín žiakov,  

 nezodpovedný prístup niektorých žiakov k plneniu zadaných úloh,  

 nízka mentálna úroveň rodičov (pomoc pri plnení zadaných úloh),  

 strata socializácie detí,  

 znížená úroveň vyjadrovania sa, komunikácie v slovenskom jazyku,  

 nižšia úroveň vedomostí žiakov II. stupňa, nesamostatnosť v plnení úloh, lenivosť. 

 

Súčasti ŠZŠ Klenovec  

 

ŠKOLSKÝ  KLUB  DETÍ 

 

V školskom roku 2020/2021 pracovalo v školskom klube detí jedno oddelenie, ktoré 

navštevovalo 10 detí (6 dievčat a 4 chlapci), z tretieho, štvrtého a piateho ročníka. Oddelenie 

ŠKD pracovalo podľa výchovného plánu, ktorý bol aktualizovaný týždennými plánmi. Na 

základe týždenných plánov činnosti sa realizovali činnosti vo všetkých záujmových 

oblastiach –   spoločenskovedná, esteticko-výchovná, športová, pracovno-technická, 

prírodovedno – environmentálna zložka.  

V rámci prírodovedno-environmentálnej oblasti si žiaci zopakovali vedomosti o živej a  

neživej prírode s využitím metódy pojmových máp. Zároveň sa deti zahrali na malých 

„zberačov“. Ich úlohou bolo vyhľadať prírodniny, ktoré mali napísané na zozname. 

Celoročne si žiaci upevňovali vedomosti z dopravnej výchovy.  

V rámci odpočinkovej činnosti sa deti najradšej venovali ručným prácam.  Pracovali s 

ihlami a bavlnkami, nožnicami a zvyškami textilu. V detských rukách tak vznikali 



 

 

peračníky, peňaženky, srdiečka a domčeky, kabelky a dokonca sa im podarilo vyrobiť si aj 

vlastné rúška.  

Počas prerušenia vyučovania od 26.októbra 2020 prebiehala komunikácia prostredníctvom 

aplikácie messenger. Raz týždenne boli „družinárom“ zasielané pracovné listy s úlohami. 

Online spolupráca sa nepodarila so všetkými deťmi, nakoľko nie každá rodina disponuje 

internetom.  

V druhom polroku prebiehala činnosť v ŠKD prezenčnou aj dištančnou formou – podľa 

aktuálnej situácie v škole. Činnosť ŠKD sa zamerala najmä na precvičovanie učiva, plnenie 

domácich úloh, opakovanie  si  pravidiel slušného správania sa v škole, i mimo nej. Žiaci 

boli vedení k úcte a k spolupráci, v rôznych situáciách si rozvíjali komunikačné zručnosti.  

Najkrajšou akciou pre deti boli aktivity ku Dňu detí. Najskôr sa spolu zahrali na cukrárov a 

každý sám si urobil sladkú maškrtu. A keďže deti vedieme aj k zručnostiam pri prácach v 

domácnosti, po hostine nasledovalo upratovanie. Každý si po sebe poumýval svoj pohár a 

spoločne upratali stoly. Potom nasledovalo kolo hier a súťaží. Deti postupne prechádzali 

“mínovým poľom”, čím si trénovali svoju pozornosť a pamäť. Komu sa podarilo nájsť cestu 

cez celé pole, získal sladkú odmenu. Nechýbal ani deťmi veľmi obľúbený stoličkový tanec, 

hľadanie diamantov, hudba, smiech, balóny a výborná nálada.  

Počas celého roku sme sa snažili dodržiavať všetky protiepidemiologické opatrenia v škole.  

 

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 4. 10. 2021 

 

 

 

Správa prerokovaná Radou školy pri ŠZŠ v Klenovci dňa:  13. 10. 2021 

 

 

 

Vypracovali:  PhDr. Janka Pohorelská         .................................... 
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