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Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch 

a podmienkach školy za školský rok 2020/2021 

 
Podľa vyhlášky Ministerstva školstva SR 435/2020 Z. z. 

 
§ 2. ods. 1 a 

Údaje o škole: 

 

 Názov školy :         Základná škola s  materskou školou Brusno  

 Adresa školy :         Školská 622/24, 976 62 Brusno                             

 Tel. číslo :                    048/ 41 94 369, 41 94 462 

 e – mail :                     zsbrusno@gmail.com 

  internetová adresa:   www.zsbrusno.sk    

  

Vedúci zamestnanci školy: 

Riaditeľ: Mgr. Alexander Šabo 

Zástupca riaditeľa pre ZŠ: Mgr. Mária Urbančoková Jakubovie 

Zástupca riaditeľa pre MŠ: Mgr. Daniela Šanková 

Zástupca riaditeľa pre CVČ: PaedDr. Lukáš Šmída, PhD. 

 

Rada školy: 

Predseda: Mgr. Anna Uhríková 

Pedagogickí zamestnanci: Mgr. Anna Uhríková, Denisa Živická 

Ostatní zamestnanci: Jana Tomengová 

Zástupcovia rodičov: Mgr. Dagmara Brašeňová, Mgr. Igor Šišiak, Pavol Urbančok,                                      

                               Mária Kulfasová 

Zástupcovia zriaďovateľa: Bc. Danica Parobeková, Mgr. Dušan Krakovský, Michal       

                                              Uhrík, Ing. Alexandra Barlová, PhD. 

§ 2. ods. 1 b 

Údaje o zriaďovateľovi: 

 

Názov:      Obec Brusno 

Sídlo:        Ondrejská 360/1, 976 62 Brusno  

Tel. číslo:  048/470 10 21    

e-mail:      obec@brusno.sk 

 

§ 2. ods. 1 c 

Rada školy a poradné orgány školy 

Rada školského zariadenia pri ZŠ s MŠ Brusno, Školská 622/24, 976 62 Brusno bola 

ustanovená v zmysle § 24 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. 

Vzhľadom na situáciu okolo Covid pandémie a zákazu zhromažďovania sa, komunikovali 

členovia Rady školy prostredníctvom mailov.  

Pedagogická rada – jej členmi sú všetci pedagogickí zamestnanci školy. Členovia sa riadia 

rokovacím poriadkom a plánom zasadnutí. Rada sa vyjadruje k úlohám a rozhodnutiam 

riaditeľa školy vyplývajúcich z platnej legislatívy. V školskom roku 2020/2021 sa uskutočnilo 

zasadnutie pedagogickej rady 7x. Počas dištančného vzdelávania boli online rokovania 

prostredníctvom ZOOM. Uznesenia jednotlivých zasadnutí sú zapísané v zápisniciach zo 

zasadnutí. 

http://www.zsbrusno.sk/
mailto:obec@brusno.sk


Metodické združenie a predmetové komisie sa riadia vlastnými samostatnými plánmi. Členmi 

Metodického združenia sú vyučujúce na 1. stupni, pedagogickí asistenti pracujúci na 1. stupni 

a 1 vychovávateľka za ŠKD. Členmi predmetových komisií sú vyučujúci jednotlivých 

predmetov. Zasadnutia prebiehali online, kde sa členovia rozprávali o online vzdelávaní, 

vymieňali si skúsenosti a hodnotili prácu žiakov, ich prístup k povinnostiam, ale riešili sa aj 

problémy s technickým vybavením školy a domácností. Vedúcimi predmetových komisií boli: 

Mgr. Katarína Garajová (MZ), Mgr. Lucia Košíková (spoločenskovedná), Mgr. Jaroslav Šuba 

(prírodovedná), Mgr. Anna Uhríková (výchovy).    

Výchovná poradkyňa, Mgr. Anna Uhríková, sa zamerala na oblasť profesijnej orientácie 

žiakov 9. ročníka, ale riešila aj rôzne výchovné a vzdelávacie problémy a spolu so špeciálnou 

pedagogičkou, Mgr. Miroslavou Maječíkovou, riešila problémy individuálne začlenených 

žiakov. Špeciálna pedagogička sa starala o začlenených žiakov, mnohým pomáhala najmä 

počas dištančného vzdelávania, pripájala sa na online hodiny, spolupracovala s jednotlivými 

vyučujúcimi a zúčastňovala sa najmä zasadnutí jednotlivých komisií.          

 

§ 2. ods. 1 d 

Údaje o počte žiakov 

Počet žiakov: 214 

Počet tried: 12 (z toho 3 športové) 

 

§ 2. ods. 1 e 

Počet zamestnancov 

V škole pracujú pedagogickí a nepedagogickí zamestnanci. K nepedagogickým zamestnancov 

patria upratovačky, školník, kuchárky, ekonómka a mzdová účtovníčka. Ostaní zamestnanci 

sú pedagogickí (učitelia, vychovávatelia, asistenti, šp. pedagóg) 

Učitelia: 22, asistenti: 10, vychovávatelia: 3, špeciálny pedagóg: 1 upratovačky: 2, školník: 1, 

ekonómka: 1, mzdová účtovníčka: 1, kuchárky:  5. 

 

§ 2. ods. 1 f 

Kvalifikovanosť zamestnancov 

Učitelia spĺňajú kvalifikačné predpoklady. 2 zamestnanci si rozširujú svoju kvalifikovanosť 

o vyučovanie ďalšie aprobačného predmetu.  

Nekvalifikovane sa učí technika a 6 hodín anglického jazyka. Ostatné predmety sa vyučovali 

odborne.  

 

 § 2. ods. 1 g 

Aktivity školy – súťaže, olympiády, aktivity 

T5 – z dôvodu pandémie zrušené 

T9 - celoslovenské testovanie žiakov 9.ročníka z matematiky sa uskutočnilo online formou 

dňa 8.6 a 9.6.2021. Priemerný percentil úspešnosti školy z matematiky bol  65,20 %  v IX. B 

triede a 44,60 % v IX.A triede, zo slovenského jazyka 51,9% v oboch triedach.  

Pytagoriáda – úspešní riešitelia: Viktória Hudecová, Tomáš Daučík, Matúš Jančo 

Geografická olympiáda – úspešní riešitelia: Jakub Baláž, Dominika Dugátová   

Expert – geniality show – Simon Krenn, Tomáš Daučík, Jakub Baláž, Matej Chromek 

 

Vzhľadom na pandemickú situáciu boli mnohé aktivity najmä na 1. stupni realizované len 

v rámci tried, napr. halloween, vyrezávanie tekvíc a pod. V októbri zrealizovali žiaci 1. stupňa 

v obecnom rozhlase krátke pásmo s tematikou starých rodičov – október mesiac úcty k 

starším. 



Výchovná poradkyňa zamerala svoju činnosť na oblasť profesijnej orientácie. Na hlavnej 

chodbe aktualizovala informácie o možnostiach štúdia na stredných školách pre žiakov 9., 

príp. 8. ročníka. Po uzavretí škôl konzultovala a podávala žiakov a rodičom informácie online 

alebo mailovou komunikáciou. Podľa harmonogramu zabezpečila zber informácií o záujme 

žiakov o štúdium na SŠ, odoslala prihlášky na stredné školy, zabezpečila zber údajov 

o žiakoch 5. ročníka pre Testovanie 5, hoci testovanie bolo neskôr zrušené. Podobne 

zabezpečila zber údajov o žiakoch 9. ročníka pre Testovanie 9. Testovanie prebehlo 8. a 9. 

júna 2021. 

V spolupráci s CPPPaP bolo sprostredkované kariérne poradenstvo pre žiakov 9. ročníka.  

 

§ 2. ods. 1 h 

Projekty 

V školskom roku 2020/2021 boli školou vypracované projekty: 

Modernejšia škola – cieľom bolo zmodernizovať spoločné priestory na chodbe, v ŠKD 

a niektoré triedy. 

Finančná gramotnosť – cieľom bolo skvalitniť výučbu predmetu matematická a finančná 

gramotnosť, vytvorením lepších materiálno – technických podmienok pre žiakov aj učiteľov 

na II. stupni základnej školy.   

Enviroprojekt: Vertikálna záhrada – cieľom bolo priniesť viac zelene do budovy školy a 

vytvoriť tak zdravšie a estetickejšie prostredie pre žiakov a zamestnancov školy.  

 

§ 2. ods. 1 i 

Výsledky inšpekčnej činnosti 

V školskom roku 2020/2021 nebola v škole vykonaná inšpekčná kontrola. Posledná inšpekčná 

kontrola bola 18. A 20. 2. 2020. Išlo o tematickú kontrolu zameranú na vzdelávanie 

k demokratickému občianstvu a ľudským právam v ZŠ.  

 

§ 2. ods. 1 j 

Materiálno-technické podmienky 

ZŠ s MŠ sa skladá z 3 samostatne stojacích objektov: 

- ZŠ 

- MŠ, 1.stupeň ZŠ, ŠKD, ŠJ, CVČ 

- Telocvičňa 

So zvyšujúcim sa počtom žiakov narážame na problém s nedostatkom priestorov. Problém sa 

nerieši najmä v materskej škole, ktorá potrebuje viac priestorov a potrebuje priestory určené 

primárne pre žiakov 1. stupňa. Na 1. Stupni mali vo všetkých triedach žiaci interaktívnu 

tabuľu s dataprojektorom. Na 2. Stupni  sú 3 triedy s interaktívnou tabuľou a dataprojektorom, 

čo je málo. V poslednom období sa ako problém javí zastaralá technika v PC učebni. Počítače 

nespĺňajú požadované parametre, mnohé nejdú, funkčných je možno 5-6. Učebňa už nespĺňa 

svoj účel. Vďaka projektu Revitalizácia odborných učební v ZŠ s MŠ Brusno máme nové 

učebne na vyučovanie cudzích jazykov, prírodovedných predmetov, techniky a žiacku 

knižnicu. Učebné pomôcky v učebniach sú  nové, funkčné, moderné. Nejaké zariadenie by 

bolo treba do knižnice. Je tu napr. TV, dataprojektor, DVD prehrávač, ale chýbajú nejaké 

vaky, koberec, kreslá, aby bola knižnica útulná a mohla žiakom 100% slúžiť. Využívať by ju 

mohli najmä žiaci navštevujúci ŠKD v popoludňajšom čase, keďže nemajú  priestory vhodné 

na voľno časové aktivity.  

Počas letných prázdnin boli vymenené svietidlá v triedach 2. stupňa a triedy boli vymaľované.  

Ďalším problémom je neustále vypadávanie Wi-Fi signálu a nedostatočný počet notebookov, 

ktoré by mohli vo svojej práci využívať asistenti učiteľa. Počas online vyučovania sme 



zakúpili z prostriedkov ministerstva školstva nejaké notebooky, ktoré boli rozdané učiteľom 

vyučujúcim z domu.    

 

§ 2. ods. 1 k 

Úspechy a nedostatky 
Úspechy – športová oblasť, najmä žiaci športových tried (volejbal, futbal), spolupráca so 

športovými klubmi. 

Zvládnutie dištančného vzdelávania, online vyučovanie, účasť na webinároch. 

Nedostatky – skvalitniť výchovný proces využívaním nových pomôcok, IKT techniky.  

Zakúpiť chýbajúcu PC techniku pre vyučujúcich.  

Vytvoriť podmienky na vzdelávanie zamestnancov, zabezpečiť aktualizačné a inovačné 

vzdelávania.      

 

§ 2. ods. 3 a 

Počet žiakov so ŠVVP: 28 

 

§ 2. ods. 3 b 

Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka: 19 

 

§ 2. ods. 3 c 

Počet žiakov, ktorí si podali prihlášku na stredné školy  

Bilingválne gymnázium: 3 žiaci 

 

Žiaci 9. Ročníka: 

Gymnázium JGT   1 

Gymnázium M. Kováča   1 

Katolícke gymnázium      1 

Súkromné gymnázium Podbrezová   3 

GAS   1 

Stredná športová škola – gymnázium  1 

SSŠ automobilová   2 

Hotelová akadémia   4 

Obchodná akadémia  1 

SOŠ IT      3 

SSO špec. pedag. Brezno  1   

SOŠ pod Bánošom   1 

SSŠ stavebná   1 

SOŠ Zvolen     1 

SSOŠ Podbrezová, hutnícka   1 

SOŠ elektrotechnická   1 

ZSŠ služieb   1 

 

§ 2. ods. 3 d 

Počet žiakov prijatých na stredné školy: 28 

 

 

 

 

 

 



§ 2. ods. 3 e 

Výsledky tried 

 
Trieda SJL OBN NEJ GEG DEJ BIO MAT FYZ CHE ANJ VLA PVO 

PDA                

1. a - - - - - - - - - - - - 

2. a 1,40 - - - - - 1,20 - - 1,04 - 1,04 

3. a 1,40 - - - - - 1,25 - - 1,07 1,27 1,13 

4. a  1,50 - - - - - 1,50 - - 1,36 1,31 1,31 

5. a 2,28 - - 1,61 1,06 1,56 1,83 - - 1,56 - - 

5. b 1,94 - - 1,12 1,59 1,47 1,24 - - 1,76 - - 

6. a 2,13 1,22 - 1,52 1,17 1,39 1,78 1,52 - 2,13 - - 

7. a  2,21 1,26 1,82 1,79 1,42 1,68 2,05 1,84 1,68 2,12 - - 

8. a 3,06 2,35 1,67 2,29 2,35 2,65 2,88 2,59 2,41 2,59 - - 

8. b 2,61 1,28 2,67 2,06 1,39 1,94 2,28 2,17 2,00 2,78 - - 

9. a 2,64 1,14 2,54 1,57 1,21 1,57 2,07 2,86 2,14 2,07 - - 

9. b 2,73 1,18 2,00 1,91 1,45 1,36 2,09 2,55 2,27 2,18 - - 

 

 § 2. ods. 5 a 

Finančné a hmotné zabezpečenie 

Pozri správu ekonomickú. 

 

§ 2. ods. 5 b 

Voľno časové aktivity 

Pozri správu CVČ 

 

§ 2. ods. 5 c 

Spolupráca s rodičmi 

Pre pandémiu neboli rodičovské združenia. Triedni učitelia komunikovali s rodičmi cez 

maily, edupage alebo telefonicky. Výchovná poradkyňa zorganizovala rodičovské združenie 

ohľadom poradenstva pri výbere SŠ, podala informácie.  

Spolupracovali sme s p. Kulfasovou, predsedníčkou rodičovského združenia.  

 

§ 2. ods. 5 d 

Iné skutočnosti 

Dňa 26. 10. 2020 prešli žiaci 2. stupňa na dištančné vzdelávanie. Vyučovanie prebiehalo 

prostredníctvom platformy ZOOM. Vyučovanie prebiehalo podľa upraveného rozvrhu hodín 

v súlade s pokynmi ministerstva školstva. Žiaci 1. stupňa zostali doma po vianočných 

prázdninách. Jednotlivé triedy sa učili prostredníctvom Skype, Zoom alebo Cisco Webex. Do 

škôl sa vrátili 8. februára 2021. Žiaci 2. stupňa sa vracali postupne. Najskôr sme učili slabo 

prospievajúcich žiakov v skupinách 5+1. Mali sme 2 skupiny. 17. apríla nastúpili do školy 

žiaci 8. a 9. ročníka. Prvé 2 týždne mali adaptačné, potom prebiehalo vyučovanie podľa 



platného rozvrhu. Od 26. apríla sa do školy vrátili aj žiaci 5. – 7. ročníka. Do konca školského 

roku sme sa učili podľa platného rozvrhu nastaveného v septembri. 

 

 

 

 

V Brusne  12. 10. 2021                                                                 Vypracovala 

                                                                              Mgr. Mária Urbančoková Jakubovie, ZRŠ 

                                                                       

                                                                                                       Schválil 

                                                                              Mgr. Alexander Šabo, RŠ           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


