
Príloha č. 1    Úspechy žiakov v šk. r. 2020/2021 

Milí žiaci, vážení rodičia, 

máme za sebou ďalší školský rok, ktorý môžeme zhodnotiť 

ako veľmi náročný, ale zároveň aj úspešný. Chcela by som sa 

s Vami podeliť o úspechy, ktoré sme v tomto roku dosiahli. 

Našu školu v školskom roku 2020/2021 navštevovalo 24 

žiakov, z toho 9 dievčat, 15 chlapcov. Koncoročné hodnotenie 

na vysvedčeniach je nasledovné: priemer všetkých známok na 

škole je 1,57, nie je to zlý výsledok, ale mávame lepší. 

V porovnaní s minulými  rokmi je to horšie/ mávame výsledky 

okolo 1,25/. Kým po iné roky máva samé jednotky 7 – 10 

žiakov školy, v tomto roku ich máme len 5. Zvýšil sa nám 

počet trojkárov, kým po iné roky býva 1 – dvaja žiaci, v tomto 

školskom roku máme 5 žiakov, ktorí majú 3-ku. 

Výsledky koncoročného testovania sú nasledovné:  

Ročník/ 

predmety 

Slov. j. Mat. Prír. Vlast. Angl. 

j. 

Za 

triedu 

1.roč. 84% 93% 95% - - 91% 

2.roč. 87% 86% 90% - - 88% 

3.roč. 85% 84% 88% 81% 67% 81% 

4.roč. 81% 81% 80% 82% 74% 80% 

Za školu 84% 86% 88% 82% 71% 85% 

V porovnaní s minulými rokmi sme dosiahli takmer rovnaký 

výsledok, klesli sme však o 4%. Nebudeme sa vyhovárať na 

pandémiu covid , nakoľko sme sa učili bez prestávok, či už 

dištančne, alebo prezenčne, problémom však bola 

nesystematická príprava na vyučovanie. Chýba u žiakov 

vlastná ctižiadosť, žiakov treba do všetkého tlačiť a nútiť, 



akosi sa nám vytráca „ja chcem niečo dosiahnuť“. Treba si 

deti uvedomiť, že sa neučíme pre druhých, pre rodičov, pre 

učiteľov, ale Vy chcete niečo dosiahnuť. Preto budem na tom 

spoločne ďalej pracovať. 

Vymeškali sme počas roku 1135 hodín, čo je priemerne na 

žiaka 49 hod. Hodnotíme to ako neuspokojivé. Žiaci veľmi 

vymeškávajú zo školy z rodinných dôvodov. 

Môžeme pochváliť aj dobrými výsledkami a úspechmi našich 

žiakov v rôznych medzinárodných a celoslovenských 

súťažiach.  

Celoročnej celoslovenskej matematickej súťaže Maksík, 

v ktorej žiaci spolupracovali aj so svojimi rodičmi sa 

zúčastnilo 8 žiakov 2.,3.a 4. ročníka. Dvaja žiaci získali titul 

najmúdrejší Maksáčik – Patrik Kortiš a Michaela 

Kortišová. Ostatní zúčastnení získali titul Múdry Maksáčik. 

Medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan sa 

zúčastnilo 11 žiakov od 1. do 4. ročníka. Úspešným riešiteľom 

bol: Patrik Kortiš a Martin Papučík , ktorí sa umiestnili 

medzi 12% najlepších žiakov Slovenska.Dobré výsledky 

tiež dosiahol Lukáš Linet, Martin Škvarek a Michaela 

Kortišová, ktorý sa umiestnili v prvých 30% zúčastnených 

žiakov.  

Naša škola sa v československej matematickej súťaži 

Speedmath umiestnila ako škola na 5. mieste, čo je krásny 

výsledok. Najlepší počtár v tejto súťaži bol Patrik Kortiš, 

ďalší s výbornými výsledkami boli Martin Papučík, Patrik 



Jahvodka, Marián Puškár, Michaela Kortišová a Dominik 

Skupeň. 

V matematickej pytagoriáde sme mali úspešných v školskom 

kole 3 žiakov – Michaela Kortišová, Marián Puškár 

a Mateo Slosarčík, ktorí postúpili do okresného kola a boli 

úspešní riešitelia dvaja z nich – Marián Puškár a Michaela 

Kortišová. 

V tomto školskom roku bolo vidieť, že sme nespievali, preto 

súťaž Slovenský Slávik nebola na dostatočnej úrovni a nemali 

sme žiadneho oceneného žiaka v tejto súťaži. 

 Hviezdoslavov Kubín –poézia – 1.m. Patrik Kortiš, 2.m. 

Marián Puškár, 3.m. Michaela Kortišová, v próze 2. m. 

Šimon Frivaldský 

Uskutočnili sme školský anglický maratón, kde svoju 

aktivitu prejavili: v 4. roč. 1. m. Natália Černeková, 2.m. 

Michaela Kortišová, 3. m. Dominik Skupeň.  V 3. roč. 1.m. 

Patrik Jahvodka, 2.m. Marián Puškár, 3.m. Šimon 

Frivaldský. 

Tento rok sme sa po prvýkrát zúčastnili aj anglickej 

celoslovenskej súťaže English star – kde sme mali tak isto 

pekné úspechy – kde mal Marián Puškár 3. r. 90% 

úspešnosť, Martin Papučík 2. r. 88% úspešnosť, Patrik 

Jahvodka 85% úspešnosť, Michaela Kortišová a Lukáš 

Linet 82% úspešnosť – čo sú všetko výborné výsledky. 

Na úrovni školy sme uskutočnili celoročnú súťaž Čitateľský 

maratón, ktorý svedčí o tom , že naše deti neustále čítajú. 

Najlepšou čitateľkou bola Michaela Kortišová, ktorá  



prečítala za rok 261 príbehov. Ďalší výborní čitatelia sú 

Dominik Skupeň – 177 príbehov, Martin Škvarek – 163 

príbehov, Teo Žák – 155 príbehov, Natália Černeková – 141 

príbehov, Marián Puškár – 131 príbehov.  Celá škola 

prečítala 2172 príbehov, čo je priemerne  94 príbehov na 

jedného žiaka. Pri porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je to 

oveľa lepšie, čítanie má stúpajúcu tendenciu. 

Uskutočňujeme samozrejme aj nasledovné športové súťaže: 

súťaž na kolobežkách, súťaž na korčuliach, súťaž na 

bicykloch. Vyvrcholením športu je školská atletická 

športová olympiáda. Medzi športové talenty, ktoré vyhrali 

viacero disciplín patrí: Patrik Kortiš, Patrik Jahvodka, Michal 

Vršanský, Teo, Žák, Daniela Hollá. 

 


