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Vážení rodičia, 

prvý pondelok školského roka sa každoročne koná plenárne TA ZRŠ v Kultúrnom 

dome vo Veľkom Bieli. No vzhľadom na aktuálnu situáciu a na základe odporúčaní 

Úradu verejného zdravotníctva sme sa rozhodli zvoliť elektronickú formu informovania 

zákonných zástupcov o aktuálnom i minuloročnom dianí v našej škole. 

Školský rok 2019/2020 

Covid 19 

Situácia v šk. roku 2019/2020 bola ovplyvnená okolnosťami týkajúcimi sa ochorenia 

vyvolaného novým vírusom Covid 19. Od 16. marca 2020 bolo vyučovanie na 

základných školách prerušené na základe rozhodnutia ministerky školstva, vedy, 

výskumu a športu SR. Vyučovanie bolo pre ročníky I. stupňa základných škôl opäť 

obnovené 1. júna 2020 a pre ročníky II. stupňa 22. júna 2020. Vyučovanie počas 

prerušenia bolo zabezpečené prostredníctvom elektronických médií vo forme 

samoštúdia. V tomto školskom roku sa neuskutočnilo Testovanie 9 ani prijímacie 

skúšky na stredné školy, taktiež z rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu 

a športu SR. Nekonali sa školské výlety, exkurzie, neuskutočnili sa ani riaditeľské 

previerky. Žiaci 9. ročníka boli na stredné školy prijímaní na základe výsledkov zo 

základnej školy. Taktiež sa neuskutočnil zápis žiakov do 1. ročníka klasickou 

prezenčnou formou, ale elektronicky. Hodnotenie žiakov počas prerušenej výučby 

sa realizovalo slovne, hlavne odporúčaniami, čo má žiak opraviť, resp. zlepšiť. 

Klasifikácia žiakov v II. klasifikačnom období sa realizovala zápisom 

„absolvoval/absolvovala“ vo všetkých vyučovacích predmetoch vo všetkých 

ročníkoch našej školy na základe rozhodnutia pedagogickej rady. Počas 

prerušeného vyučovania boli priestory školy dezinfikované ozónom i dezinfekčnými 

prostriedkami. 



 

 2 

Fenomény sveta 

V školskom roku 2019/2020 sme na základe schválenia Radou školy 

a Pedagogickou radou začali v 3. a 4. ročníku vyučovať nový predmet – Fenomény 

sveta. Fenomény sveta sú založené na kvalitnom vzdelávacom obsahu, ktorý tvoria 

aj videá BBC. Zameriavajú sa na rozvoj IKT zručností a kľúčových kompetencií 

žiakov. Fenomény sveta poskytujú rozsiahly vzdelávací obsah, ktorý je okamžite 

aplikovateľný do bežnej výučby. Podrobnosti o tomto predmete si môžete prečítať 

v Záverečnej správe, ktorá je zverejnená na webovom sídle školy. 

Nový pavilón školy 

 

V tomto školskom roku sa spustil do prevádzky aj nový pavilón školy postavený 

z finančných prostriedkov zriaďovateľa (nie z projektov EÚ). V novom pavilóne sú 

štyri učebne, zborovňa, učebňa informatiky, miestnosť pre školskú psychologičku, 

archív a sociálne zariadenia. Tiež je tu jedáleň, kde sa stravujú všetci žiaci I. stupňa. 

V každej učebni je interaktívna tabuľa s dataprojektorom s ultrakrátkou projekčnou 

vzdialenosťou, počítač s pripojením na internet a vizualizér. V celej budove je wifi. 

Zariadenie nového pavilónu vrátane techniky hradila škola zo svojich vlastných 

finančných prostriedkov (nie z projektov EÚ).  
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Nová učebňa informatiky 

V novom školskom pavilóne sme počas prerušeného vyučovania zriadili učebňu 

informatiky, kde je 14 žiackych počítačov s pripojením na internet, učiteľský počítač, 

dataprojektor a premietacie plátno. Súčasne sme zakúpili nové počítače do učebne 

informatiky v starej budove. Technika i práce súvisiace s realizáciou týchto učební 

boli finančne hradené výlučne z prostriedkov školy (nie z projektov EÚ). 
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Laboratórium 

V októbri 2019 sme ukončili rekonštrukciu odbornej učebne Laboratórium, na ktorú 

sme získali finančné prostriedky v rámci projektu IROP z Ministerstva 

pôdohospodárstva. V tejto učebni prebieha výučba laboratórnych cvičení, ktoré 

majú zavedené žiaci od 6. ročníka – laboratórne cvičenia z fyziky, laboratórne 

cvičenia z biológie a laboratórne cvičenia z chémie v súvislosti s prírodovedným 

zameraním našej školy. 

 

Školský ples 

Vo februári 2020 sa uskutočnil 1. školský ples pre rodičov žiakov a zamestnancov 

školy. Ples organizačne pripravili rodičia a vyzbieralo sa cca 1 600 eur. Všetky 

vyzbierané finančné prostriedky budú investované na stavbu altánku v areáli školy. 

Stredné školy 

V tomto školskom roku boli žiaci deviateho ročníka prijímaní na stredné školy na 

základe výchovno-vzdelávacích výsledkov zo základnej školy; ôsmaci sa podrobili 

elektronickému testovaniu v rámci prijímacieho konania na bilingválne gymnáziá 

a piataci absolvovali prezenčné prijímacie konanie na osemročné gymnáziá. 
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 Prihlásení Prijatí % úspešnosti 

8 – ročné gymnázium 4 4 100 % 

4 – ročné gymnázium 3 3 100 % 

Bilingválne gymnázium 6 6 100 % 

Stredná odborná škola 21 21 100 % 

Spolu 34 34 100 % 

 

Podlahy 

Pre nevyhovujúci technický stav podláh sme začali v marci 2020 ich rekonštrukciu 

v učebniach na I. stupni. Učebne boli súčasne aj vymaľované. Finančne sa na 

rekonštrukcii podieľal zriaďovateľ a škola. 
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Školský rok 2020/2021 

V tomto školskom roku navštevuje školu 280 žiakov, z toho je 142 žiakov I. stupňa 

(ročníky 1. až 4.) a 138 žiakov II. stupňa (ročníky 5. až 9.). Na prvom stupni máme 8 

tried, na druhom stupni 5 tried.  

Trieda Triedny učiteľ Zastupujúci triedny učiteľ 

I. A Mgr. Ľubica Hajnalová, PhD. RNDr. Jarmila Ucháľová 

I. B Mgr. Alžbeta Walzelová RNDr. Jarmila Ucháľová 

II. A Mgr. Bibiana Rusnáková RNDr. Jarmila Ucháľová 

II. B Mgr. Anna Krišová RNDr. Jarmila Ucháľová 

III. A Mgr. Tatiana Filipová RNDr. Jarmila Ucháľová 

III. B Mgr. Zoja Repaská RNDr. Jarmila Ucháľová 

IV. A Mgr. Daniela Číková RNDr. Jarmila Ucháľová 

IV. B Bc. Renata Ráczová RNDr. Jarmila Ucháľová 

V. A Mgr. David Kapoun RNDr. Jarmila Ucháľová 

VI. A Ing. Michaela Korbašová RNDr. Jarmila Ucháľová 

VII. A Mgr. Laura Sklenková RNDr. Jarmila Ucháľová 

VIII. A Mgr. Lenka Bognárová RNDr. Jarmila Ucháľová 

IX. A Mgr. Zuzana Pojdáková RNDr. Jarmila Ucháľová 

Na škole pracuje 23 pedagogických zamestnancov, z toho je 18 učiteľov a 5 

vychovávateliek v ŠKD; 4 nepedagogickí zamestnanci – školník, vrátnička 

a upratovačky. Školský klub detí má v tomto školskom roku päť oddelení (na základe 

schválenia Obecného zastupiteľstva vo Veľkom Bieli).  

 Vychovávateľka Počet žiakov 

I. oddelenie Ľubica Demová 25 

II. oddelenie Bc. Anna Juráňová 25 

III. oddelenie Mgr. Viera Spišáková 25 

IV. oddelenie Mgr. Zuzana Köglerová 25 

V. oddelenie Mgr. Erika Zatkovičová 25 
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Plány 

V období rokov 2020 – 2025 sa chceme zamerať na exteriér školy. V areáli školy 

chceme vybudovať: 

 Altánky na exteriérovú výučbu 

 

 Zapustený bazén s vírivkou 
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 Vonkajšie posedenie a ohnisko 

 

 Detské hojdačky 

 

 Amfiteáter 
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Občianske združenie 

Občianske združenie „Združenie rodičov a priateľov školy pri základnej škole vo 

Veľkom Bieli“ vzniklo v roku 2011. Jeho poslaním je podpora školy a pomoc škole v 

oblasti materiálnej, finančnej a personálnej za účelom rozvoja duševného a 

fyzického zdravia detí. Cieľom pomoci škole je podpora morálneho a psychického 

vývoja detí a ich vzdelávania. Majetok občianskeho združenia tvoria predovšetkým 

príjmy z darov, grantov, dotácií, iné príjmy, veci a majetkové práva dosahované v 

súlade s platnými právnymi normami. V školskom roku 2019/2020 bolo vo forme 

príspevku (30 eur na žiaka) vyzbieraných 5 450 eur v hotovosti. Bohužiaľ 72 žiakov, 

čo predstavuje takmer tretinu z celkového počtu žiakov, do rozpočtu občianskeho 

združenia neprispelo. Príspevok do občianskeho združenia bol použitý na 

financovanie aktivít žiakov, štartovné súťaží ako Matematický klokan a Klokanko, 

Maks a Maksík, Všetkovedko, Expert geniality show, úrazové poistenie žiakov, 

tonery, popisovače na tabule, nákup kníh do školskej knižnice, nákup tabletov, 

exkurzie, imatrikuláciu prvákov, projektové dni, karneval. 

Ďalším príjmom občianskeho združenia boli 2% z dane v celkovej sume 2 425,84  

eur. Tieto prostriedky boli použité na vybavenie chemického laboratória, hygienické 

potreby, kancelársky papier, nový školský zvonček, na nákup tabletov a pracovných 

zošitov pre žiakov. 

Z príspevkov rodičov neboli použité žiadne prostriedky na rekonštrukciu, opravu 

školy, či nákup technického alebo materiálneho vybavenia školy. O vynaložených 

finančných prostriedkoch občianskeho združenia je vedená riadna dokumentácia 

formou pokladničnej knihy a výpisov účtov z Tatrabanky a účtovné doklady sú 

k nahliadnutiu na riaditeľstve školy.  

Chceme poďakovať všetkým rodičom za príspevok, ktorý poskytli občianskemu 

združeniu ako aj rodičom, ktorí venovali 2% z dane do občianskeho združenia.  

Príjmy občianskeho združenia 

Prenos zo šk. r. 2017/18 4 104,63 eur 

Príspevky ZRŠ 5 450,00 eur 

2 % z dane z príjmu 2 425,84 eur 

Spolu 12 005,47 eur 
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Výdavky občianskeho združenia 

Papier a hygienické potreby pre žiakov 1 863,83 eur 

Tablety pre žiakov 834,00 eur  

Školský zvonček 1 348,80 eur 

Chemické laboratórium - pomôcky 442,74 eur 

Pracovné zošity pre žiakov 537,50 eur 

Tonery, štartovné do súťaží, exkurzie, 
poistenie žiakov, knihy do žiackej 

knižnice, nákup pomôcok, imatrikulácia 
prvákov, projektové dni, karneval 

5 447,74 eur 

Výdavky spolu 10 474,61 eur 

 

 

Vážení rodičia, 

chceme sa poďakovať za Vašu súčinnosť pri riešení problémov súvisiacich 

s pandémiou Covid 19, ako aj za bezproblémový priebeh vyučovania počas prvého 

týždňa školského roku.  

 

Mgr. Daniela Romanová, riaditeľka školy 

RNDr. Jarmila Ucháľová, zástupkyňa riaditeľky školy a štatutárny zástupca OZ 

Bilancia  občianskeho združenia 

Príjmy OZ 12 005,47  eur 

Výdavky OZ 10 474,61  eur   

Zostatok na účte 1 530,86  eur 


