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Pedagogicko-organizačné  

a materiálno-technické zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu v 

školskom roku 2021/2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizácia Základná škola  

Identifikačné číslo organizácie 

(IČO) 
35991364 

Obec a PSČ    985 26 Málinec 

Ulica a číslo Hlavná ulica 86/29 

Štát  Slovenská republika 

Právna forma   rozpočtová organizácia 

Štatutárny orgán  Mgr. Ľuboslav Jablonský   
 
 

Pedagogicko-organizačné a materiálno-technické zabezpečenie výchovno-vzdelávacieho procesu bolo 

vypracované v súlade s §5, ods. 7, písm. i zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej 

samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

Málinec, 8.9.2021                                                    Mgr. Ľuboslav Jablonský,  riaditeľ školy 
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Základné údaje  

 

Škola: Základná škola, Hlavná 86/29, Málinec, 985 26 
 

Školský rok : 2021/2022 
 

Riaditeľ školy: Mgr. Ľuboslav Jablonský 
 

Zástupca riaditeľa školy: Mgr. Tomáš Nociar 
 

 

Organizácia vyučovania   

 

V šk. roku 2021/2022 bude mať ZŠ v Málinci 11 tried so 115 žiakmi: 
 

4 triedy– primárne vzdelávanie (1. – 4. ročník); 
 

5 tried – nižšie stredné vzdelávanie ( 5. – 9. ročník);  

2 oddelenia ŠKD (Školský klub detí). 
 
 

Počet žiakov školy: 115 

Počet žiakov 1.stupňa: 47 

Počet žiakov 2.stupňa: 68 

Počet žiakov 1.ročníka: 9 

Pedagogickí a odborní zamestnanci, úväzky 
  

  

Počet a úväzky učiteľov 1.stupňa: 4 

Počet a úväzky učiteľov 2.stupňa: 9 

7 / 100% úväzok 

1 / 17% 

1 / 26% 

Učitelia spolu: 13  
         + externe 2 učitelia NBV 
 

ŠKD 2 /100% 

Pedagogický asistent 6 

4/100% 

(z toho 2 projekt, 

2 št. rozpočet) 

1/13% 

1/26% 

Školský špeciálny pedagóg 1/100% (projekt) 

Počet pedagogických zamestnancov: 

Počet odborných zamestnancov: 

21 

0 
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Odbornosť vyučovania 
  
 

1. stupeň 

Spolu hodín:96 

Odborne: 96 100 % 

Neodborne: 0  0  % 

2. stupeň 

Spolu hodín: 141 

OdboOdborne:  117 83 % 

Neodborne : 24 17 % 

Spolu: 

Spolu hodín: 271 

Odborne: 220  90 % 

Neodborne : 51 10  % 

 

Odbornosť vyučovania sa zvýšila najmä na druhom stupni (zo 65 % na 83 %), celková 

odbornosť z 81 na 90%, vďaka zabezpečeniu ďalšieho PZ s aprobáciou MAT-FYZ a návratom 

učiteľky MAT-CHE z materskej dovolenky. Čiastočne neodborne sa teda vyučujú len 

výchovné predmety na 2. stupni.  Predmet telesná výchova je naďaľej vyučovaný neodborne 

futbalovým trénerom TJ Málinec, ktorý spĺňa základný kvalifikačný predpoklad pre 

vyučovanie v ZŠ. Napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii niektorí učitelia hľadajú 

spôsoby ako rozšíriť si svoju kvalifikáciu o výchovné predmety. 
 
 
 

Ktoré aprobácie sú potrebné na zabezpečenie odbornosti vyučovania 

 

1. stupeň – odbornosť zabezpečená 

2. stupeň – neodborne technika, telesná výchova, občianska náuka + čiastočne výtvarná 

výchova, hudobná výchova. 

 
 

Rozdelenie úväzkov - pedagogickí pracovníci  

Meno a priezvisko zamestnanca 
Určenie rozsahu priamej týždennej VZ  

činnosti (rozdelenie úväzkov) 

Počet hodín Realizácia 

Mgr. Katarína Chrastinová –tr. uč. v 1. triede 22 
1. trieda : 19 hod. 
3.-4. trieda: INF (2 hod.) 
5. trieda: HUV (1 hod.) 

Mgr. Natália Strašková 22 
2.trieda: 22 hod. 
6. trieda: HUV (1 hod.)   

Mgr. Mária Joklová 23 

3.trieda: 20 hod. 
1. trieda: PVO (1 hod.) 
6. trieda: VYV (1 hod.) 

1.-4. tr. : ETV (1 hod.) 

Mgr. Michaela Cieniková 23 
4. trieda: (21 hod.) 
1. trieda: HUV (1 hod.) 
5. trieda: VYV (1 hod.) 

Mgr. Nikoleta Kaputová 23 

SJL: 5.-6. tr. (10 hod.) 
DEJ: 5.-9. tr. (8 hod.) 
TSV-D: 6.-9. tr. (4 hod.) 
ETV: 5.-9. (1 hod.) 

Mgr. Zuzana Vrábľová 23 
MAT: 5.,6.,8. tr. (15 hod.) 
FYZ: 5.-9. tr. (6 hod.) 
THD: 5.-6. tr. (2 hod.) 

Mgr. Marta Čepková – výchovný poradca 21 SJL: 7.-9. tr. (15 hod.) 
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ANJ: 3. tr. (3 hod.) 
CSL: 9. tr. (1 hod.) 
VYV: 7.-8. tr. (2 hod.) 

Ing. Lucia Adamcová 23 

ANJ: 4.-9. tr. (18 hod.) 
OBN: 8. tr. (1 hod.) 
HUV: 7.-8. tr. (2 hod.) 
GEG: 6. tr. (2 hod.) 

Mgr. Miriama Vyhňarová 23 

MAT: 7., 9. tr. (10 hod.) 
CHE: 7.-9. tr. (5 hod.) 
MTQ: 9. tr. (1 hod.) 
OBN: 6., 7., 9., tr.: (3 hod.) 
VYV: 9. tr. (1 hod.) 
THD: 7.-9. tr. (3 hod) 

Mgr. Tomáš Nociar – zástupca riaditeľa ZŠ 12 
BIO:5.-9. tr. (8 hod) 
GEG: 7. – 9. tr. (4 hod) 

Mgr. Ľuboslav Jablonský – riaditeľ školy 7 
5. trieda: GEG (2 hod.) 
5.-9. trieda: INF (5 hod.) 

Mgr. Peter Turic 6 
TSV: 5. tr. (2 hod.),  

6.-7. tr. chlapci (2 hod.)           
8.-9. tr. chlapci (2 hod.) 

Mgr. Petra Čániová – učiteľka 6 NEJ:  7.-9. tr. (6 hod.) 

   

Mgr. Miroslav Fabíny  2 
NBV – kat.: 1.-4. tr. (1 hod.) 
                     5.-9. tr. (1 hod.) 

Mgr. Ondrej Šoltés 4 

NBV – ev.: 1.-2. tr. (1 hod.) 
                   3.-4. tr. (1 hod.) 
                   5.-6. tr.  (1 hod.)       
                   7.-9. tr. (1 hod.) 

PaedDr. Anna Chovancová - školský špec. 
pedagóg 

- - 

Mgr. Petra Čániová – asistentka učiteľa 23 podľa osobitného rozvrhu 

Dorota Schlencová  – asistentka učiteľa 23 podľa osobitného rozvrhu 

PhDr. Anna Gúcka – asistentka učiteľa 23 podľa osobitného rozvrhu 

Anna Porubiaková – asistentka učiteľa 23 podľa osobitného rozvrhu 

Kamil Starove – vychovávateľ ŠKD 25 2. skupina ŠKD (1. a 4. tr.) 

Katarína Kantorová – Vychovávateľka ŠKD 25 1. skupina ŠKD (2. a 3. tr.) 
 
 

Štruktúra kariérových pozícií v základnej škole pre školský rok 2021/2022:  

 

Triedni učitelia 9 Mgr. Katarína Chrastinová 1.tr. 

  Mgr. Natália Strašková 2.tr. 

  PaedDr. Mária Joklová 3.tr. 

  Mgr. Michaela Cieniková 4.tr. 

  Mgr. Nikoleta Kaputová 5.tr. 

  Mgr. Zuzana Vrábľová 6.tr. 

  Mgr. Marta Čepková 7.tr. 

  Ing. Lucia Adamcová 8.tr. 

  Mgr. Miriama Vyhňarová 9.tr. 

    

Výchovný poradca 1 Mgr. Marta Čepková  

Školskí koordinátori 8 Mgr. Petra Čániová pre protidrog. prevenciu 
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  Mgr. Ľuboslav Jablonský pre informatizáciu 

  Mgr. Nikoleta Kaputová pre športové súťaže 

  Mgr. Mária Joklová pre kultúrne podujatia 

  Mgr. Marta Čepková pre školské  súťaže 

  Mgr. Natália Strašková pre učebnice 1.-4. roč. 

  Mgr. Miriama Vyhňarová pre učebnice 5.-9. roč. 

  Dorota Schlencová pre školskú knižnicu 

  Mgr. Tomáš Nociar  pre environment. výchovu 

  Mgr. Tomáš Nociar pre ŠkVP 

    

 

Správcom PC siete je Mgr. Tomáš Nociar. 

 

2. Vedúci pedagogickí/odborní zamestnanci podľa § 39 zákona 138/2019: 

 

- riaditeľ 1 Mgr. Ľuboslav Jablonský 

- zástupca riaditeľa 1 Mgr. Tomáš Nociar 

 

 

Záujmová činnosť  

 

Škola aj v tomto školskom roku pristúpila k ďalšej reorganizácii záujmových útvarov 

organizovaných školou. V ponuke boli športové, umelecké aj vedomostné krúžky s celkovým 

počtom 14 (bez 9 „projektových“ krúžkov). V súčasnosti prebieha vyhodnotenie ich záujmu. 

V prípade nízkeho záujmu o niektoré krúžky budú tieto krúžky zrušené alebo zlúčené s inými. 

V prípade veľkého záujmu o nejaký krúžok bude krúžok rozdelený na dve skupiny. Všetky 

ponúkané krúžky budú bezplatné.  

Ďalších 9 krúžkov je financovaných prostredníctvom projektu „Zo školy múdrejší“ 

zameraného na podporu vyučovania gramotností: Babinec, Knihomoľ, Slniečko, Dúha, Čísla, 

Výskumníček, Malý Bádateľ, Skúmame rodnú reč, Matematika a programovanie v úlohách. Tieto 

krúžky musia byť zachované po dobu trvania projektu – ak bude predčasne ukončený, nebudú 

realizované. 

 

Rada školy  

 

predseda:  - 

podpredseda: Mgr. Katarína Chrastinová – za ped. zamestnancov 

členovia:  Ing. Lucia Adamcová – za ped. zamestnancov 

  Anna Farkašová – za neped. zamestnancov 

  Ing. Igor Lacko – za zriaďovateľa 

  Mgr. Peter Turic – za zriaďovateľa 

  Bc. Ivan Karlík – za zriaďovateľa 

  Ján Kvasnica – za zriaďovateľa 

  Mgr. Miroslav Straško – za rodičov 

  Erika Krňanová – za rodičov 

  Katarína Illéšová – za rodičov 

 

//pozn.: chýbajúci člen RŠ za rodičov sa volí na plenárnom zasadnutí rodičovského združenia 

v septembri 2021; následne bude v rade školy zvolený nový predseda rady školy; doterajšia 

predsedníčka p. Kminiaková sa od 1.9.2021 stala zamestnankyňou školy, čím jej mandát člena RŠ 

zaniká. 
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Rada rodičov 

 

//zástupcovia rodičov do rodičovskej rady (triedni dôverníci) sa volia na plenárnom zasadnutí 

Rodičovského združenia v septembri 2021// 

 

  

Školský klub detí  
 
 
 

 Oddelenie Vychovávateľ Počet detí Triedy 
     

 1. Kamil Starove  22 1. a 4. 
 2. Katarína Kantorová 22 2. a 3. 

 

počet žiakov v ŠKD 44 

počet oddelení 2 

úväzky vychovávateľov 2/100% 

  

 
  
 

Personálne obsadenie – nepedagogickí pracovníci  
 
 
 

školská ekonómka 1/100% 

administratívna pracovníčka 1/50% 

školník + kurič 1/100% 

upratovačky 2/100% 

Spolu TH zamestnanci 4 

Zamestnanci ŠJ  

vedúca ŠJ 1/100% 

hlavná kuchárka 1/100% 

pomocná kuchárka 2/100% 

prevádzkový zamestnanec 
//zatiaľ neobsadené 0,5 / 50%  

Spolu  zamestnanci ŠJ    4 

 

 

Významné školské projekty:  

 

Škola je zapojená v dvoch finančne významných projektov: 

 - „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“, prostredníctvom ktorého sú platení 

2 asistenti a školský špeciálny pedagóg. Projekt trvá do 31.8.2022; 

- „Zo školy múdrejší“ – projekt zameraný na rozvoj čitateľskej, matematickej 

a prírodovednej gramotnosti; nedokončené sú len aktivity súvisiace s krúžkovou činnosťou, 

kvôli pandémii COVIDu. V súčasnosti hľadáme možnosti predčasného ukončenia realizácie 

projektu. 

 Školská jedáleň je zapojená do programov Školské ovocie a Mliečny program. 

 

Školská jedáleň a telocvičňa 
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Od  1.9.2021 nemajú automaticky nárok všetci žiaci na „obed zadarmo“. Z tohto dôvodu 

poklesol záujem o stravovanie cca z 90% na 70% z celkového počtu žiakov školy. Záujem 

o stravovanie je napriek tomu dobrý. Spolu so stravníkmi v MŠ a dospelými stravníkmi  ŠJ 

v tomto šk. roku denne pripraví cca 130 obedov. Projekty „Cesta na trh práce“ a „Pracuj 

v školskej kuchyni“, prostredníctvom ktorých boli zamestnaní 2 pomocní zamestnanci 

v súčasnosti nefungujú, ani ich náhrada. dobrovoľníckej činnosti, absolventskej praxe a 

prostredníctvom VP činnosti. V súčasnosti sa rieši obsadenie 50% úväzku pre doplnkové 

stravovanie.  

Z pohľadu investícií je v strednodobom a dlhodobom horizonte je vhodné riešiť 

vzduchotechniku v ŠJ, renováciu šatní a palubovky v telocvični, resp. zateplenie oboch budov.  

 

Investície a údržba, ktorá prebehla počas šk. roku 2020/2021 

 

1. renovácia prvej a piatej triedy, cčasti 2. triedy (maľovanie, úprava sanitárneho priestoru, 

výmena podlahovej krytiny, školského nábytku) 

2. zriadenie študovne a knižnice v priestore špeciálnej triedy 

3. výmena ventilov za termostatické na poschodí budovy školy a v telocvični + v ŠJ   

4. výmena okien a dverí na budovách telocvične a ŠJ, oprava stropu a WC v telocvični 

5. renovácia podlahy v ŠJ – položenie dlažby, maľovanie priestorov 

6. rekonštrukcia a modernizácia kabinetu ŠJ 

7. výmena krytiny prístrešku nad schodiskom ku šk. ihrisku 

8. náter plotu pri cintoríne 

9. oprava el. osvetlenia pred ŠJ a telocvičňou 

10. zateplenie problematickej časti ŠJ 
 

Investície a údržba, ktorá je plánovaná do konca kalendárneho roka 

 

- renovácia plotu od hlavnej ulice alebo riešenie výrubu nebezpečných drevín v areáli školy 

- vyspádovanie školského ihriska (zlepšenie podmienok pre tvorbu ľadu) 

 

Investície a údržba, ktoré sa nerealizovali 

 

1. riešenie situácie s vytápaním suterénnych priestorov počas dažďov 

2. úprava priestoru parku pred školu a medzi jedálňou a telocvičňou s vybudovaním 

fajčiarskeho priestoru 

3. navýšenie zábradlia v južnom krídle 

4. vyrovnanie šk. ihriska, resp. časti šk. ihriska 

 

Investície a zámery, ktoré neboli plánované a realizovali sa: 

 

1. vypracovanie projektu so zámerom rekonštrukcie šk. parku – podané prostr. výzvy 

projektu Podpora lokálnych komunít; bez výsledku. 
 

Realizované opatrenia s cieľom zlepšenia stavu vo výchove a vzdelávaní v šk. roku 

2020/2021 

 

- z dôvodu pandémie COVIDU-19 bolo realizovanie plánovaných aktivít odsunuté na 

budúci šk. rok; 

- udržali sa opatrenia  zavedené v min. šk. roku (zamedzenie opakovaného prepadávania 

žiakov, prehĺbenie informovanosti zo strany školy...) 

 

Plánované opatrenia s cieľom zlepšenia stavu vo výchove a vzdelávaní v šk. roku 

2021/2022 

 

1. koordinácia zavedených konzultačných hodín so žiakmi a rodičmi 
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2. zjednotenie systému hodnotenia a klasifikácie žiakov – prípravná fáza  

3. realizácia dňa otvorených dverí 

4. zefektívnenie práce predmetových komisií – smernicou (zjednodušené fungovanie 

poradných orgánov) 

5. pilotné zisťovanie individuálnych schopností žiakov vo vybraných triedach s cieľom 

individuálne rozvíjať silné stránky a schopnosti žiakov vyučovacími aj mimovyučovacími 

formami 

6. tvorba nového školského poriadku 

7. realizácia presunutých zážitkových aktivít z minulého šk. roku a realizácia nových 

foriem aktivít (napr. krúžok zameraný na poznávanie, cestovanie a turistiku) 

8. hradenie elektronickej formy pracovných zošitov na 2. stupni (okrem cudzích jazykov) 
 
 
Očakávané problémy a potreby 
 

- finančné problémy súvisiace s projektom „Zo školy múdrejší“  – posunutie termínov 

v kontrole zálohových a priebežných platieb – hrozba vzniku „druhotnej platobnej 

neschopnosti“ 

- v prípade možnosti využiť zamestnanie pomocnej administratívnej sily a pracovnej 

sily ku školníkovi z mimorozpočtových zdrojov, pomocnej pracovnej sily v ŠJ 

(projekty na podporu zamestnanosti realizované UPSVaR) 

- vyčleniť prostriedky z prevádzkového normatívu na správcu PC siete 

 

V Málinci, 8. 9. 2021 
 
 
 
        .......................................... 
         Mgr. Ľuboslav Jablonský 
         riaditeľ ZŠ 
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Vyjadrenie Rady školy pri ZŠ, Hlavná 86/29, Málinec: 

 

Rada školy pri ZŠ, Hlavná 86/29 v zmysle ustanovenia prerokovala na svojom zasadnutí 

dňa.................. Správu o Pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení 

výchovno-vzdelávacieho procesu v školskom roku 2021/2022. 
 
 
 

 

V Málinci, dňa............................. 
 

 

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

predseda RŠ (Meno a Priezvisko, podpis) 
 
 
 
 
 
 
Schválil: V Málinci, dňa ............................. 
 

 

 

 

....................................................... 
     Ing. Igor Lacko, starosta obce  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


