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Pedagogicko-organizačné  

a materiálno-technické zabezpečenie 

výchovno-vzdelávacieho procesu v 

školskom roku 2020/2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 7.9.2020                                                    Mgr. Ľuboslav Jablonský,  riaditeľ školy 
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Základné údaje  

 

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

Školský rok : 2020/2021 
 

Riaditeľ školy: Mgr Ľuboslav Jablonský 
 

Zástupca riaditeľa školy: PaedDr. Anna CHovancová 
 

 

Organizácia vyučovania   

 

V šk. roku 2019/2020 bude mať ZŠ v Málinci 12 tried so 125 žiakmi: 
 

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

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

1 trieda – špeciálna trieda pre žiakov s mentálnym postihnutím (žiaci 5. až 9. ročníka); 

2 oddelenia ŠKD (Školský klub detí). 
 
 

Počet žiakov školy: 125 

Počet žiakov 1.stupňa: 48 

Počet žiakov 2.stupňa: 77 

Počet žiakov 1.ročníka: 15 

Počet žiakov špeciálnej triedy: 7 

Pedagogickí a odborní zamestnanci, úväzky 
  

  

Počet a úväzky učiteľov 1.stupňa: 4/100% 

Počet a úväzky učiteľov 2.stupňa: 7/100% 

2/26% 

1/17% 

1/9% 

  Počet a úväzky učiteľov špeciálnej triedy: 1/100% 

Učitelia spolu: 16  
 

 

 

 

 

Počet vychovávateľov a úväzky 

 

1/100% 

1/60% 

(od 1.12.2020 100%)   

   Pedagogickí asistenti – počet a úväzky  4/100%   

   Počet pedagogických zamestnancov spolu  20   
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Odbornosť vyučovania 
  
 

1. stupeň 

Spolu hodín:96 

Odborne: 96 100 % 

Neodborne: 0  0  % 

2. stupeň 

Spolu hodín: 146 

OdboOdborne:  95 65  % 

Neodborne : 51  35 % 

Špeciálna trieda 

Spolu hodín: 29 

Odborne: 29  100% 

Neodborne: 0  0% 

Spolu: 

Spolu hodín: 271 

Odborne: 220  81 % 

Neodborne : 51 19  % 

 

Problémy s odbornosťou vyučovania pretrvávajú na druhom stupni pri vyučovaní 

výchovných predmetov. Situácia bola riešená pridelením časti úväzku vyučujúcim z prvého 

stupňa na vyučovanie predmetov výtvarná a hudobná výchova na druhom stupni. Slovenský 

jazyk vo 4. ročníku vyučuje vyučujúca SJL z druhého stupňa. Predmet telesná výchova je 

naďaľej vyučovaný neodborne futbalovým trénerom TJ Málinec, ktorý spĺňa základný 

kvalifikačný predpoklad pre vyučovanie v ZŠ.  

V tomto šk. roku pribudol problém s odborným vyučovaním matematiky. Jedna 

vyučujúca odišla po ročnom pôsobení kvôli problémom s dochádzaním, ďalšia vyučujúca 

nastúpila na materskú dovolenku. Kvalifikovaným PZ sa túto pracovnú pozíciu nepodarilo 

obsadiť.  
 
 
 

Ktoré aprobácie sú potrebné na zabezpečenie odbornosti vyučovania 

 

1. stupeň – odbornosť zabezpečená 

2. stupeň – neodborne fyzika, telesná výchova, občianska náuka, výtvarná výchova, 

hudobná výchova; dočasne matematika. 

 

Ideálnym riešením je doplnenie kvalifikovanosti učiteľov druhého stupňa o uvedené výchovy. 

 
 

Rozdelenie úväzkov - pedagogickí pracovníci  

Meno a priezvisko zamestnanca 
Určenie rozsahu priamej týždennej VZ  

činnosti (rozdelenie úväzkov) 

Počet hodín Realizácia 

Mgr. Mária Joklová 23 
2.trieda: 22 hod. 
3. trieda: HUV (1 hod.) 

PaedDr. Anna Chovancová – zástupkyňa 
riaditeľa školy 

12 
3. trieda – MAT (4 hod.) 
                 SJL (12 hod.) 

Mgr. Katarína Chrastinová 23 

4. trieda : 11 hod 
3. trieda: PVC (1 hod) 
               VYV (1 hod.) 
               TSV (3 hod.) 
HUV: 5.-7.tr. (3 hod) 
VYV: 6.-9. tr. (4 hod) 

Mgr. Natália Strašková 22 
2.trieda: 21 hod. 
5. trieda: VYV 1 hod   
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Mgr. Marta Čepková – výchovný poradca 21 
SJL: 5.-8. tr. (20 hod.) 
CVS: 9. tr. (1 hod) 

Ing. Lucia Babiaková 23 
ANJ: 3. – 9. tr. (21 hod.) 
OBN: 6. tr. (1 hod.) 
HUV: 8. tr. (1 hod.) 

Ing. Peter Hradil 23 

MAT: 5. – 6. tr. (10 hod.) 
CHE: 7.-9. tr. (5 hod.) 
THD: 5. – 9. tr. (5 hod.) 
FYZ: 6. – 7. tr. (3 hod) 

Mgr. Tomáš Nociar 23 

BIO:5.-9. tr. (8 hod) 
GEG: 5. – 9. tr. (8 hod) 
TSV: 6.-7.tr. dievčatá (2 hod.) 
          8.-9.tr. dievčatá (2 hod.) 
PDA: 3.-4. tr. (3 hod) 

Ing. Tomáš Pajda 21 

MAT: 7.-8. tr. (10 hod.) 
FYZ: 8.-9. tr. (3 hod.) 
INF: 5.-9.tr. (5 hod.) 
OBN: 6., 7. a 9. tr. (3 hod.) 

Mgr. Petra Ridzoňová 23 
učiteľka v špec. tr. (21hod.) 
ETV: 1. – 4. tr. (1 hod.) 
           5. – 9. tr. (1 hod.) 

Mgr. Ľuboslav Jablonský – riaditeľ školy 7 
MAT: 9. tr. (5 hod.) 
MTQ: 9. tr. (1 hod.) 
INF: 3. tr. (1 hod.) 

Mgr. Nikoleta Kaputová 23 
SJL: 9. tr. a 4. tr. (12 hod.) 
DEJ: 5.-9. tr. (8 hod.) 
VLA:3.-4. tr. (3 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. Petra Čániová – asistentka učiteľa 23 podľa osobitného rozvrhu 

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

Mgr. Ivan Mucha 4 

NBV – ev.: 1. – 2. tr. (1 hod.) 
                   3. – 5. tr. (1 hod.) 
                 6. a 8. tr.  (1 hod.)       
                  7. a 9. tr. (1 hod.) 

Bc. Patrícia Jakubová – asistentka učiteľa 23 podľa osobitného rozvrhu 

Kamil Starove – asistent učiteľa 23 podľa osobitného rozvrhu 

Dorota Schlencová – asistentka učiteľa 23 podľa osobitného rozvrhu 

Kamil Starove – vychovávateľ ŠKD 15 2. skupina ŠKD (3. a 4. tr.) 

Bibiana Kancková – Vychovávateľka ŠKD 25 1. skupina ŠKD (1. a 2. tr.) 
 

V decembri šk. roku 2020/2021 končí projekt výzvy „V základnej škole úspešnejší“, 

prostredníctvom ktorého boli vytvorené 2 pedagogické pozície asistentov učiteľa pre žiakov so 

zdravotným znevýhodnením. Škola sa dvakrát zapojila do výzvy projektu „Pomáhajúce 

profesie v edukácii detí a žiakov“. Škola nebola vybratá ani v jednej výzve, preto bude od 1.12. 

2020 činnosť asistentov učiteľov obmedzená na dvoch asistentov. Jeden z asistentov projektu 

dočasne pracuje na nižší úväzok aj ako vychovávateľ ŠKD, od 1.12. bude zamestnaný na pozícii 

vychovávateľa ŠKD na 100% úväzok. Obsadenie uvoľneného pracovné miesta vychovávateľa 

bolo preto riešené prostredníctvom pedagogických zamestnancov školy. 



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

5 
 

Odchodom p. uč. Vallovej a odchodom p. uč. Vyhňarovej na materskú dovolenku bolo 

potrebné riešiť vyučovanie predmetov matematika, fyzika, technika a chémia. Tieto pozície 

zatiaľ pokryli noví vyučujúci – Ing. Peter Hradil a Ing. Tomáš Pajda. 

 

 

Triednictvo  

 

Počet triednych učiteľov je 10. Noví triedni učitelia sú v prvom a piatom ročníku. 

K zmene došlo v ôsmom ročníku, kde namiesto Mgr. Vyhňarovej prevzala triednictvo 

počas materskej dovolenky Mgr. Kaputová. V. triedu prevzal nový vyučujúci – p. uč. 

Hradil, I. triedu p. uč. Strašková. Ostatní učitelia pokračujú so svojimi triedami ďalej. 
 

1.ročník: Mgr. Natália Strašková 
 

5.ročník: Ing. Peter Hradil 
 

8. ročník: Mgr. Nikoleta Kaputová 
 
 

Štruktúra kariérových pozícií v základnej škole pre školský rok 2020/2021:  

 

Triedni učitelia 10 Mgr. Natália Strašková 1.tr. 

  Mgr. Mária Joklová 2.tr. 

  PaedDr.. Anna Chovancová 3.tr. 

  Mgr. Katarína Chrastinová 4.tr. 

  Ing. Peter Hradil 5.tr. 

  Mgr. Marta Čepková 6.tr. 

  Ing. Lucia Adamcová 7.tr. 

  Mgr. Nikoleta Kaputová 8.tr. 

  Mgr. Tomáš Nociar 9.tr. 

  Mgr. Petra Ridzoňová 1.S (špec. trieda) 

    

Výchovný poradca 1 Mgr. Marta Čepková  

Vedúci MZ a PK 4 Mgr. Chrastinová 

 

Mgr. Kaputová 

 

 

Mgr. Nociar 

 

 

Ing. Adamcová 

MZ 1. – 4. a špeciálna 

trieda 

PK – jazykovedná 

a spoločenskovedná (SJL, 

ANJ, NEJ, DEJ, OBN) 

PK – prírodovedná (MAT, 

FYZ, CHE, BIO, INF, 

GEG) 

PK – výchovná (VYV, 

HUV, TSV, THD, DAC, 

ETV) 

Školskí koordinátori 8 Mgr. Petra Čániová pre protidrog. prevenciu 

  Mgr. Ľuboslav Jablonský pre informatizáciu 

  Mgr. Tomáš Nociar pre športové súťaže 

   Bibiána Kancková pre kultúrne podujatia 

  Mgr. Marta Čepková pre školské  súťaže 

  Mgr. Natália Strašková pre učebnice 1-4 

  PaedDr. Anna Chovancová pre učebnice 5. – 9. 

  Mgr. Petra Ridzoňová pre učebnice žiakov s IVP 

  p. Schlencová pre školskú knižnicu 

  Mgr. Tomáš Nociar  pre environment. výchovu 
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  PaedDr. Anna Chovancová pre ŠkVP a IVP 

 

Správcom PC siete je Ing. Tomáš Pajda. 

 

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

 

- riaditeľ 1 Mgr. Ľuboslav Jablonský 

- zástupca riaditeľa 1 PaedDr. Anna Chovancová  

 

 

Záujmová činnosť  

 

Škola aj v tomto školskom roku pristúpila z organizačných dôvodov k reštrukturalizácii 

záujmových útvarov organizovaných školou. Zlúčené boli dve „skupiny“ futbalového krúžku,  

v ponuke nebol krúžok tvorivé dielne a thajský box. Naopak, do ponuky krúžkov sa dostal včelársky 

krúžok. Tematika krúžku „Zdravie a CO“ prechádza pod krúžok „Šport v súťažiach“.  V ponuke 

boli záujmové útvary športového, tvorivého aj vedomostného charakteru.  

V tomto šk. roku by malo byť teda v prevádzke 10 krúžkov financovaných 

prostredníctvom vzdelávacích poukazov: Futbalový, Šport v súťažiach, Stolnotenisový, 

Včelársky, Hasičský, Tanečný, English is fun, Publikačný, Pohybové hry a Poznávací. 

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. 

 

Rada školy  

 

predseda:  Jaroslava Kminiaková – za rodičov 

podpredseda: Mgr. Katarína Chrastinová – za ped. zamestnancov 

členovia:  Ing. Lucia Babiaková – 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 

 

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

v septembri 2020 

 

 

Rada rodičov 

 

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

Rodičovského združenia v septembri 2020// 
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Školský klub detí  
 
 
 

 Oddelenie Vychovávateľ Počet detí Triedy 
     

 1. Bibiána Kancková 22 1.-2. 
 2. Kamil Starove 20 3.–4. 

 

počet žiakov v ŠKD 44 

počet oddelení 2 

úväzky vychovávateľov 1/100%, 1/60% (od 1.12.2020 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/kuchár 2/100% 
    

  

Spolu  zamestnanci ŠJ 
 

  4 

    

 

 

Školská jedáleň a telocvičňa 

 

Do 1.1.2020 fungujú „obedy zadarmo“. Dvaja zamestnanci – pomocní kuchári boli 

v minulom školskom roku pre tento účel prijatí prostredníctvom projektov „Cesta na trh práce“ 

a „Pracuj v školskej kuchyni“. Ich činnosť skončila v júni 2020 a v súčasnej situácii nie je do 

šk. jedálne možnosť zamestnať ako pomocnú pracovnú silu nikoho prostredníctvom týchto 

projektov. Reálne nie je nikoho možné zamestnať ani prostredníctvom dobrovoľníckej činnosti, 

absolventskej praxe a prostredníctvom VP činnosti. Potreba pracovného miesta je v súčasnej 

hygienickej situácii akútna.    

Problematické je dovybavenie kuchyne modernejším vybavením ako je konvektomat 

a vzduchotechnika. Najväčšou potrebnou investíciou  je  výmena okien školskej jedálne.   

 V telocvični v súčasnosti prebiehajú stavebné práce – výmena okien, oprava stropu 

a omietok v hale, modernizácia WC. 
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Investície a údržba, ktorá prebehla počas šk. roku 2019/2020 

 

1. vymaľovanie prvej a piatej triedy, úprava sanitárneho priestoru, výmena podlahovej 

krytiny v prvej triede 

2. rekonštrukcia šatní 

3. výmena mantinelov šk. ihriska 

4. výmena ventilov za termostatické na prízemí a v suteréne budovy školy   

5. modernizácia administratívnych a vchodových priestorov budovy, zborovne, tried 

(výmena nábytku, skríň, šk. lavíc, skriniek na osobné veci) 

 
 

Investície a údržba, ktorá je plánovaná do konca kalendárneho roka 

 

1.  maľovanie vchodových priestorov a oprava el. osvetlenia v ŠJ - prebieha 

2. riešenie statiky prístrešku nad schodmi ku šk. ihrisku – materiál je zaobstaraný 

3. zateplenie problematickej časti ŠJ 

3. navýšenie zábradlia v južnom krídle 

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

 

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 

 

Investície a údržba, ktoré neboli plánované a realizovali sa: 

 

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

projektu Podpora lokálnych komunít; neúspešne. 

2. vypracovanie projektu na obnovu šk fontány – podané prostr. výzvy projektu 

Enviroprojekt 2020; neúspešne. 

3. presťahovanie archívu 
 

Napriek neúspešnosti projektov – je detailne vypracovaný rozpočet (náklady na realizáciu), ktoré je v prípade 

realizácie použiteľný (napr. aj z vlastných zdrojov). Celkové náklady na realizáciu projektov sú cca 4600€ 

a 2000€. 
 

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

2019/2020 

 

1. zavedenie tzv. „vzdelanostného minima“ – vypracovanie minimálnych požiadaviek pre 

prospievanie z každého profilového predmetu v nižšom sekundárnom vzdelávaní, ktoré 

žiakovi zabezpečujú istotu prospievania z predmetu  

2. založenie redakčnej rady pre vydávanie školského časopisu a jeho vydávanie dvakrát 

ročne 

3. zavedenie konzultačných hodín vyučujúcich pre deti, resp. deti s rodičmi so zámerom 

objasňovať vzniknuté výchovno-vzdelávacie problémy (nepriama vyučovacia činnosť) 

4. zriadenie novej webovej stránky za účelom zlepšenia komunikácie medzi školou a jej 

partnermi a informovanosti o činnosti školy 

 + obnovenie facebookového profilu školy 
 

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

2020/2021 

 

1. koordinácia zavedených konzultačných hodín 

2. zjednotenie systému hodnotenia a klasifikácie žiakov – prípravná fáza  

3. realizácia dňa otvorených dverí 
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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“ 

- financovanie ŠJ – potreba úpravy v rozpočte 

- personálny stav v školskej jedálni – nutnosť posilniť pomocnú silu v kuchyni 

minimálne na 50% úväzok po dobu poskytovania obedov zadarmo 

- v prípade možnosti využiť zamestnanie pomocnej administratívnej sily a pracovnej 

sily ku školníkovi z mimorozpočtových zdrojov (projekty na podporu zamestnanosti 

realizované UPSVaR) 

 

V Málinci, 14. 9. 2020 
 
 
 
        .......................................... 
         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 2020/2021. 
 
 
 

 

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

 

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

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

 

 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


